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РАЗЛИКА ЈЕ САМО РЕЧ- је инфо брошура о томе шта је дискриминација, како је 

препознати, те како реаговати на исту, осмишљена кроз пројекат “Различитост не 

дискриминише!”, који реализује неформална омладинска група „ВОКЕЦ-

Волонтерски клуб Едукационог центра у сарадњи са Унијом парламената 

лесковачких средњошколацa - УПЛС у оквиру пројекта Млади су закон 2017 – 

Јабланички и Пчињски округ, који реализује Удружење Народни парламент, а 

финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.  

„Ставови изражени у овој публикацији искључива су одговорност аутора и 

његових сарадника и не представљају нужно званичан став Министарства 

омладине и спорта.“ 

 

Приредили 

Филип Станојевић 

Милица Богдановић 

Предраг Тасић 

Сара Чогурић 

 

Велико ХВАЛА !!! 

Средњошколцима, волонтерима, вршњачким едукаторима и сарадницима 

ВОКЕЦ и УПЛС који су учествовали у изради ове брошуре!  

 

Сви појмови који су у тексту употребљени у мушком граматичком роду 

обухватају мушки и женски род лица на која се односе. 
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Чему служи ово? 

Пронаћи ћете: 

Овај приручник је намењен свим 
младима, ученицима основних и 
средњих школа, студентима, 
њиховим породицама, родбини, 
пријатељима и свима онима који 
желе да се боље упознају са 
проблемом дискриминације. 
Дискриминација је један веома 
озбиљан проблем у друштву, може 
се јавити у свим сегментима 
свакодневног живота, у различитим 
ситуацијама: у школи, на радном 
месту, у тржном центру, биоскопу, на 
улици, у јавном превозу...  

Приручник ће вам помоћи да се 
боље упознате са облицима 
дискриминације и начинима 
препознавања и решавања исте. 

 Шта је дискриминација? 

 Како се може десити да нисмо свесни да 
наше речи и поступци некога повређују? 

 Када је оправдано прављење разлике? 

 Како наћи решења за случајеве 
дискриминације? 

 Коме пријавити дискриминацију? 

 Примере дискриминације. 
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Дискриминација је неједнако 

поступање према једнакима и 

једнако поступање према 

неједнакима – на основу 

личног својства.  

Шта је 
дискриминација? 

Више година уназад се много горови о дикриминацији, у 

медијима, у школама, на улици... Широка употреба овог термина 

довела је до тога да често нешто назовемо дискриминацијом – а 

да то заправо и није, а исто тако одређену ситуацију не 

препознамо као дискриминацију када то она заиста јесте. 

Дискриминација је када се прави неоправдана разлика међу 

људима само због тога што се по нечему разликују, због неког 

свог личног својства. „Неоправдана“ значи да нема доброг 

разлога за разликовање, а лично својство могу бити раса, боја 

коже, држављанство, национална припадност или етничко 

порекло, језик, пол, родни идентитет, сексуална оријентација, 

имовно стање, генетске особености, инвалидитет, осуђиваност, 

старосно доба, изглед и многа друга.  

Дискриминација се може извршити тако што се некој особи због 
његовог/њеног личног својства ускраћује неко право које је 
другима доступно, 

Дискриминација на основу инвaлидитeта 

на улазу у згрaду библиoтeкe налази се нeкoликo стeпeникa, a лифт 
и рaмпa зa oсoбe сa инвaлидитeтoм нe пoстoje. Збoг тoгa особе које 

користе колица нe мoгу дa уђу у библиoтeку, не могу да изнајме 
књиге и користе друге програме који се у библиотеци реализују. 
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или се неко право ограничава, а другима се признаје у пуном 
обиму, 

Дискриминација на основу здравственог стања 

У једну шкoлу је уписaно дeтe кoje је имало ХиВ вирус, а 
директор школе је oдлучио дa га одвоји у посебну 

учиoницу, да не би долазило у контакт са другом децом. 

или се ставља у гори положај тако што се другима даје 
првенство, тј. нека привилегија 

Дискриминација на основу брaчног и пoрoдичног стaтуса 

Видeo клуб у твojoj улици нуди члaнскe кaртe пo пoвлaшћeнoj 
цeни брaчним пaрoвимa. Tвojи мaмa и тaтa нису вeнчaни и 
зaтo вaшa пoрoдицa нeмa прaвo нa пoпуст, па морате да 

плаћате изнајмљивање филмова скупље 

Дискриминација се може испољити у различитим областима 
друштвеног живота и може је извршити свако (шалтерски 
радник, орган јавне власти, судија, лекар, наставник, полицајац 
или пак било ко други. 

Дискриминација је 
када: Школа одбије 
да упише дете зато 
што има тешкоће у 
развоју, или када је 

дете са тешкоћама у 
развоју, у разреду 
својих вршњака, 

приморано да ради по 
истом програму и на 
исти начин као сви 

остали. За њега мора 
да постоји њему 

прилагођен програм, 
како би добило исте 
почетне шансе да 

постигне свој 
максимум. 

Дискриминација је када: се на конкурс за васпитачицу 
јави младић са завршеном школом за васпитача али 
директор вртића не жели да га прими да ради јер није 

уобичајено да се мушкарци баве тим послом. 
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Дискриминација се може десити било где - на послу, у школи, на 
факултету, у болници, на стадиону, у поступку пред органом 
јавне власти, на суду,у градском превозу,на улици... 

Када возач аутобуса виче на жену за коју је закључио, на 
основу њеног одевања, да је муслиманске вероисповести, и, 

иако она има купљену карту за прво седиште у аутобусу, 
тера је да иде да седи у задњем делу аутобуса.  

Дискриминација се може десити било коме: појединцима, 
групама људи, али и правним лицима и институцијама.  

Последице дискриминације су увек тешке. Оне су понекад 
очигледне, а понекад нису одмах видљиве и зато су опасне 

Дискриминација је када: 

Неко вређа учеснике/учеснице Параде 
поноса и каже да су „загадили град“  

Деца не желе да се друже са другим дететом 
зато што долази из сиромашне породице. 

У новинама пише: „Женама је место у кући и не треба им 
дозволити да возе ауто или да имају посао“. 

Ово су само неки примери!                                              
Дискриминација се може догодити и у другим ситуацијама!  

Директор неке фирме неће да запосли неког јер 
не воли неког од чланова његове породице. 

Ученик или ученица добије лошу оцену без 
испитивања јер наставник сматра да не зна градиво 

зато што је ромске  националности. 

се у огласу у новинама за неки посао каже да се 
траже особе пријатне спољашњости јер за рад не 

сме бити важно како неко изгледа.  
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Дискриминисан може да буде свако. Дискриминисана може 
да буде једна особа (било која). 

Дискриминација на основу сексуалне оријентације: 

У једне средње школи, ученици друге године су вређали, психички 
и физички злостављали једног ученика који је дошао да ванредно 

полаже испит у школи, јер је нa јакни имао бeџ дугиних бoja сa 
нaтписoм „Прaвa ЛГБT“, због чега су они закључили да је геј. 

дискриминисана може 
да буде и група људи 
које повезује исто лично 
својство (било која) 

Дискриминација на основу 
инвалидитета: 

Toaлeти у једној основној шкoли нису 
прилaгoђeни за особе са 

инвалидитетом, иако у школи има деце 
која користе инвалидских колица. 

дискриминисано може да буде и 
правно лице (нпр. школа, факултет, 
фирма и сл.) на основу неких 
својстава која се тичу правног лица (место регистровања, 
седиште фирме), личних својстава чланова правног лица 
(национална припадност, држављанство и др.), циљева 
које правно лице 
настоји да оствари 
(невладина 
организација која се 
бави промоцијом права 
ЛГБТ популације) и сл. 

на конкурсу за финансирање пројеката 
одбијен је пројекат невладине 

организације која се бави правима 
особа хомосексуалне оријентације, 

иако је најбоље оцењен. 

Ко може да буде 
дискриминисан? 
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ВАЖНО ЈЕ ДА ЗНАШ 
ДА ЈЕ ЗАБРАЊЕНО ! 

Исписивање графита и порука на 
фасадама зграда 

и то поруке као што су «цигани, 
марш из Србије», 

“Убиј Шиптара”, «Убиj пeдeрa», 
«Чeкaмo вaс педери после параде“ 

и сличне поруке. 

и да се према некоме или некој групи, 
због неког 
њиховог личног 
својства, 
поступа на 
увредљив и 
понижавајући 
начин који вређа 
њихово 
достојанство. 

У тoку фудбaлскe утaкмицe 
судиja je дoсудиo пeнaл зa 

један тим, а пенaл извoди игрaч 
кojи je дoшao из Африке. 

нaвиjaчи прoтивничкoг тимa 
узвикуjу: „Уa, мajмунe!“, 

„Уa црнaц!“, и имитирajу звукe 
кoje прaвe мajмуни. 

ОНАЈ КО ТРАЖИ 
ЗАШТИТУ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НЕ 
МОЖЕ БИТИ СТАВЉЕН У 
ЛОШИЈИ ПОЛОЖАЈ ЈЕР 

ТО ЈЕ ЗАКОНОМ 
ЗАБРАЊЕНО 
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Када нема 
дискриминације? 

Да би неједнако поступање било дискриминација, 
потребно је да се оно заснива на неком личном својству, 
а то значи да се према некоме неједнако поступа 
само зато што је одређене националности, 
вероисповести, пола, што има инвалидитет и сл. 

Када НЕМА ЛИЧНОГ СВОЈСТВА онда 
НЕМА НИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ. 

Често такво понашање није прихватљиво, 
али то није дискриминација. 

Сви ученици једног одељења нису урадили домаћи задатак али 
професор је дао јединицу само једном ученику, који му иначе није 

симпатичан зато што је стално немиран на часу, док је остале 
ученике само усмено опоменуо. Ученик који је добио јединицу нема 
ни једно лично својство због којег професору није симпатичан. Овде 

постоји прављење разлике између ученика једног одељења, али 
ученик који је добио јединицу није стављен у неједнак положај због 

неког свог личног својства и зато ово није дискриминација. 

Када је прављење разлике оправдано онда нема 
дискриминације.            
Ево и неких примера: Посебне свлачионице 

за физичко намењене 
девојчицама и 

дечацима. 

Паркинг места за особе са инвалидитетом су посебно 
означена и налазе се на местима која су најближа улазима 
у јавне објекте.Иако ово јесте прављене разлике, ово 
није дискриминација јер је сасвим оправдано да се 
особама које се из било ког разлога отежано крећу 
(користе инвалидска колица, ходају помоћу штака...) 
обезбеди лакши прилаз јавним објектима. 

Друга деца не желе да се 
друже са дететом због 

његовог начина понашања 
или карактерних особина.  

Ученик или ученица могу 
бити санкционисани 

уколико крше правила 
понашања у школи. 
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Коме могу да 
пријавим 

дискриминацију? 

У оквиру школе 

Школа и сви запослени у њој, 
дужни су да обезбеде све услове 
за остваривање права свих 
ученика што укључује и 
спречавање дискриминације.  

Ако до повреде права или појаве 
дискриминације  дође, сви 
запослени имају обавезу да то 
пријаве директору.  

 

Пријаву може поднети и ученик/ца или његов/њен родитељ у року 
од 15 дана од тренутка дешавања.  

Директор има рок од 15 дана од 
подношења пријаве да размотри 
случај, разговара са учеником/цом, 
родитељем и запосленим који је 
уплетен у инцидент и да предузме 
одговарајуће мере против лица које 
је повредио права ученика.  

 

Ако поступање директора није дало 
резултате или испунило захтеве 
подоносиоца пријаве или уколико 
подносилац пријаве није задовољан 

предузетим мерама,може се обратити просветној инспекцији.  
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Просветна  инспекција 

Ако је проблем у вези са дискриминацијом настао у вртићу, 
основној или средњој, школи можете се обратити инспекцији 

на територији ваше општине 
или града.  

Ако у том месту не постоји 
инспекција, тај посао обавља 
републичка инспекција, тј. 
Министарство просвете 
Републике Србије. 

Пожељно је да се пријава поднесе у писаној форми. Било да 
се шаље поштом или однесе лично, инспекција је дужна да на 
њу реагује.  

Пријаве телефоном или 
електронском поштом 
се такође примају, али 
у тада инспектори сами 
процењују да ли 
покренути поступак. 
 

По пријему пријаве, 
просветна инспекција 
покреће поступак у 
оквиру којег инспектор 
испитује шта се тачно догодило и ко је за то одговоран 
узимањем изјава, прегледом документације и слично. 
Инспектор је обавезан да све прикупљне информације 
третира као службену тајну.  

Коме могу да пријавим 
дискриминацију? 
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У случају дискриминације 
можете се обратити  
Поверенику за заштиту 
равноправности.  

Он је независан, самосталан и специјализован државни орган. 
Повереник поступа искључиво у случајевима дискриминације 
јер штити само једно људско право - право на 
недискриминацију. 

Задатак Повереника је је заштита равноправности физичких и 
правних лица у свим областима друштвених односа, као и 
надзор примене прописа о забрани дискриминације.  

Повереник за заштиту равноправности поступа по поднетим 
притужбама у случајевима дискриминације особа или групе 
особа које повезује исто лично својство.  

Притужбу може да поднесе физичко или правно лице, група 
лица и организације које се баве заштитом људских права. 
Надлежан је да прима и разматра притужбе, даје мишљење и 
препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче 
законом утврђене мере. 

КОНТАКТ: 
Повереник за заштиту равноправности 
Булевар краља Александра 84 / 11000 Београд  
тел: 011/243 80 20 • 011/243 64 64  
e-mаill: poverenik@ravnopravnost.gov.rs  

Коме могу да пријавим 
дискриминацију? 
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Коме могу да пријавим 
дискриминацију? 

НЕВЛАДИНЕ                             
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Већ смо напоменули да помоћ и савете можете затражити и од 
организација цивилног друштва, тј. невладиних организација 
које се баве заштитом људских права. 

Невладине организације, нарочито оне које се баве људским 
правима, промотивном кампањом настоје да трајно утичу на 
јавност и учине је осетљивом за прикривеније облике 
дискриминаторног поступања.  

Многе невладине организације пружају правну и друге видове 
помоћи, па вам могу дати корисне информације и савете или 
вас заступати пред судом.  Податке о њима можете наћи на 
интернету. 

Као пример наводимо: Едукациони центар Лесковац, 
Народни парламент Лесковац, CHRIS мрежа одбора људских 
права, Комитет правника за људска права – YUCOM, 
Београдски центар за људска права, Хелсиншки одбор за 
људска права, Центар за унапређивање правних студија – 
CUPS, Велики мали, Фонд за хуманитарно право, Грађанске 
иницијативе, Регионални центар за мањине, Иницијатива 
младих за људска права и бројни други . 
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АКО СИ ЖРТВА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ... 

Немој то да кријеш. 
Обрати се неком одраслом. Замоли пријатеље да ти 
помогну. 
Буди прибран/а. 

Остани миран/на и имај самопоуздања. 
Немој показати ономе ко жели да те повреди да си тужан/на 
или љут/а. Игнориши га или прикупи довољно знања и 
аргумената да се супротставиш. 
Запамти: узвраћање понекад може погоршати ситуацију. 

Мењај заједницу. 
Ради са другима на спречавању дискриминације, цела 
школа ће имати користи. 
Не заборави да се многи носе са сличним проблемима, 
ниси сам/а. 
Нико не заслужује да буде дискриминисан. 

БИТНИ  
САВЕТИ !!! 
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УКОЛИКО ТИ ДИСКРИМИНИШЕШ 
ДРУГЕ... 

Размисли о свом понашању. 
Разговарај са неким одраслим (наставником или 
родитељем) о томе како се слагати са другима. Затражи 
помоћ од пријатеља. Извини се онима које си 
дискриминисао/ ла. 

Запамти: не мораш да волиш све око себе, али се према 
свима мораш односити са поштовањем. 

Усредсреди се на емпатију и разумевање. 
Размисли какав је осећај бити дискриминисан - да ли би 
желео/ла да се неко према теби односи на тај начин? Пре 
него што одговориш, размисли да ли би твоје речи помогле 
или повредиле друге ученике/це. 

БИТНИ  
САВЕТИ !!! 



РАЗЛИКА ЈЕ САМО РЕЧ! - РАЗЛИЧИТОСТ НЕ ДИСКРИМИНИШЕ!  16 

 

АКО ПРИМЕТИШ ДИСКРИМИНАЦИЈУ... 

Прекини је. 
Стани поред или реци нешто у корист особе која је 
дискриминисана. Реци ономе ко дискриминише да 
престане. Утеши особу која је дискриминисана и понуди јој 
пријатељство. 

Иди по помоћ. 
Позови неког у помоћ. 
Нађи одраслу особу која може да интервенише.  

БИТНИ  
САВЕТИ !!! 
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ВЕЛИКО ХВАЛА !!! 

Средњошколцима, волонтерима, 
вршњачким едукаторима и сарадницима 

ВОКЕЦ и УПЛС који су учествовали у 
изради ове брошуре. 

 

Веома смо поносни што је у припреми ове 
брошуре узело учешће више од 50 младих 

са територије града Лесковца. 

За припрему брошуре коришћен је текст из приручника: 
 

 “Немој да толеришеш дискриминацију! Тражи заштиту и 
реагуј!” у издању Повереника за заштиту 
равноправности,  

 “Водич за родитеље - препознавање и пријављивање 
дискриминације у инклузивном образовању” у издању 
Коалиције за мониторинг инклузивног образовања  

 “Дискриминација? Не у мојој школи! Једна школа за 
све!”-приручник за средњошколце и њихове родитеље - 
у издању Београдског центра за људска права и 
YUCOM - Комитет правника за људска права  
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Пројекат „Различитост не дискриминише!“ спроводи неформална омладинска група 
„ВОКЕЦ-Волонтерски клуб Едукационог центра у  сарадњи са Унијом парламената 

лесковачких средњошколаца- УПЛС у  оквиру пројекта Млади су закон 2017 – 
Јабланички и Пчињски округ, који реализује Удружење Народни парламент, а 

финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије. 

Diskriminacija 
je zakonom 

zabranjena  i  
ne smeš        

nikoga da     
diskriminišeš i 
niko ne sme da 
te diskriminiše.  


