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ПРЕКРШАЈНОПРАВНА ЗАШТИТА 

ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 
 

 

Антидискриминационим прописима Републике Србије санкционисани су поједини 

акти дискриминације и пропуштање да се спроведу посебне мере које су законом 

прописане ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе 

лица која се налазе у неједнаком положају. 

Сагласно члану 33. тачка 4. Закона о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, 

бр.22/2009), Повереник за заштиту равноправности овлашћен је да подноси прекршајне 

пријаве због повреде права предвиђених антидискриминационим прописима. С обзиром 

на своју улогу и задатке, Повереник је овлашћен на подношење прекршајних пријава како 

због прекршаја утврђених Законом о забрани дискриминације, тако и због прекршаја 

утврђених посебним антдискриминационим законима: Законом о заштити права и 

слобода националних мањина (Службени лист СРЈ, бр. 11/2002, Службени лист СЦГ, бр. 

1/2003, Службени гласник РС, бр. 72/2009), Законом о спречавању дискриминације особа 

са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 33/06), Законом о равноправности полова („Сл. 

гласник РС“, бр. 104/09), као и другим прописима којима се остварује и штити 

равноправност.  

У даљем тексту изложен је преглед прекршаја који су утврђени 

актидискриминационим прописима. Ради лакшег праћења, сваки прекршај је описно 

именован, уз цитирање оне законске одредбе за чију се повреду односи.  

 

 

ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

(„Сл.гласник РС“, бр. 22/2009) 

 

 

Дискриминаторно поступање органа јавне власти  

 

1. Службено лице, односно одговорно лице у органу јавне власти које поступи 

дискриминаторски казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара 

(члан 50).  

 

Дискриминаторско поступање службеног лица, односно одговорног 

лица у органу јавне власти, сматра се тежом повредом радне 

дужности, у складу са законом (члан 15. став 2).  
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Нарушавање једнаких могућности у области рада  

 

2. Правно лице, односно предузетник који на основу личног својства  

-  лицу које обавља привремене и повремене послове,  

-  лицу на допунском раду,  

-  студенту и ученику на пракси,  

-  лицу на стручном оспособљавању и усавршавању без заснивања радног односа, 

односно волонтеру,  

нарушава једнаке могућности за заснивање радног односа или уживање под једнаким 

условима свих права у области рада, казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 

100.000 динара (члан 51. став 1); одговорно лице у правном лицу, односно у органу јавне 

власти, као и физичко лице казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 

51. став 2). 

 

Забрањена је дискриминација у области рада, односно нарушавање 

једнаких могућности за заснивање радног односа или уживање под 

једнаким условима свих права у области рада, као што су право на 

рад, на слободан избор запослења, на напредовање у служби, на 

стручно усавршавање и професионалну рехабилитацију, на једнаку 

накнаду за рад једнаке вредности, на правичне и задовољавајуће 

услове рада, на одмор, на образовање и ступање у синдикат, као и на 

заштиту од незапослености (члан 16. став 1). 

 

 

Дискриминација у пружању услуга 

  

3. Правно лице, односно предузетник који у оквиру своје делатности, на основу личног 

својства лица или групе лица,  

- одбије пружање услуге,  

- за пружање услуге тражи испуњење услова који се не траже од осталих лица или 

група лица,  

- односно ако у пружању услуге неоправдано да првенство другом лицу или групи  

лица казниће се новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара (члан 52. став 1); 

одговорно лице у правном лицу, односно у органу јавне власти, као и физичко лице 

казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 52. став 3).  

 

Дискриминација у пружању јавних услуга постоји ако правно или 

физичко лице, у оквиру своје делатности, односно занимања, на 

основу личног својства лица или групе лица, одбије пружање услуге, 

за пружање услуге тражи испуњење услова који се не траже од 
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других лица или групе лица, односно ако у пружању услуга 

неоправдано омогући првенство другом лицу или групи лица (члан 

17. став 1) 

 

 

Дискриминација у пружању јавних услуга и коришћењу објеката и површина 

 

4. Ако правно лице односно предузетник, власник, односно корисник објекта у јавној 

употреби или јавне површине лицу или групи лица на основу њиховог личног својства 

онемогући приступ тим објектима, односно површинама, казниће се за прекршај 

новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара, односно одговорно лице у правном лицу, 

односно у органу јавне власти, као и физичко лице казниће се за прекршај новчаном 

казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 52. став 2 и 4).   

 

Свако има право на једнак приступ објектима у јавној употреби 

(објекти у којима се налазе седишта органа јавне власти, објекти у 

области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, спорта, 

туризма, објекти који се користе за заштиту животне средине, за 

заштиту од елементарних непогода и сл.), као и јавним површинама 

(паркови, тргови, улице, пешачки прелази и друге јавне 

саобраћајнице и сл.), у складу са законом (члан 17. став 2). 

 

Верска дискриминација 

 

5.  Ако поступи противно начелу слободног испољавања вере или уверења, односно ако 

лицу или групи лица ускрати право на стицање, одржавање, изражавање и промену вере 

или уверења, као и право да приватно или јавно изнесу, односно поступе сходно својим 

уверењима казниће се: 

- новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара одговорно лице у органу јавне власти; 

- новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара правно лице односно предузетник; 

- новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара одговорно лице у правном лицу и физичко 

лице (члан 53. став 1, 2 и 3). 

 

Дискриминација постоји ако се поступа противно начелу слободног 

испољавања вере или уверења, односно ако се лицу или групи лица 

ускраћује право на стицање, одржавање, изражавање и промену вере 

или уверења, као и право да приватно или јавно изнесе или поступи 

сходно својим уверењима.  

Не сматра се дискриминацијом поступање свештеника, односно 

верских службеника које је у складу са верском доктрином, 

уверењима или циљевима цркава и верских заједница уписаних у 

регистар верских заједница, у складу са посебним законом којим се 
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уређује слобода вероисповести и статус цркава и верских заједница 

(члан 18). 

 

Дискриминација у области образовања и стручног оспособљавања 

 

6. Васпитна, односно образовна установа која лицу или групи лица, на основу њиховог 

личног својства неоправдано отежа или онемогући упис, односно искључи их из васпитне, 

односно образовне установе, казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 

100.000 динара (члан 54. став 1), одговорно лице у васпитној, односно образовној установи 

казниће се за прекршај новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 54. став 2). 

 

Забрањено је лицу или групи лица на основу њиховог личног 

својства, отежати или онемогућити упис у васпитно-образовну 

установу, или искључити их из ових установа, отежати или 

ускратити могућност праћења наставе и учешћа у другим 

васпитним, односно образовним активностима, разврставати 

ученике по личном својству, злостављати их и на други начин 

неоправдано правити разлику и неједнако поступати према њима 

(члан 19. став 2).  

 

 

Дискриминација на основу пола 

 

7. Правно лице које ускрати право или призна погодности с обзиром на пол, односно 

експлатише лице или групу лица с обзиром на пол, казниће се за прекршај новчаном 

казном од 10.000 до 100.000 динара (члан 55. став 1). 

 

Забрањено је ускраћивање права или јавно или прикривено 

признавање погодности у односу на пол или због промене пола. 

Забрањено је и физичко и друго насиље, експлоатација, изражавање 

мржње, омаловажавање, уцењивање и узнемиравање с обзиром на 

пол, као и јавно заговарање, подржавање и поступање у складу са 

предрасудама, обичајима и другим друштвеним обрасцима 

понашања који су засновани на идеји подређености или 

надређености полова, односно стереотипних улога полова (члан 20. 

став 2). 

 

 Ако предузетник ускрати право или призна погодности с обзиром на пол, односно 

врши физичко и друго насиље, експоатацију, изражава мржњу, омаловажава, уцењује и 

узнемирава лице или групу лица с обзиром на пол, казниће се новчаном казном од 10.000 

до 100.000 динара (члан 55. став 2); одговорно лице у правном лицу , односно у органу 

јавне власти, као и физичко лице казниће се новчаном казном од од 5.000 до 50.000 

динара (члан 55 став 3). 
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Дискриминација на основу сексуалне оријентације 

 

8. Правно лице или предузетник који лице или групу лица позове да се јавно изјасне о 

својој сексуалној оријентацији, односно ако спречи изражавање њихове сексуалне 

оријентације у складу са Законом о забрани дискриминације, казниће се за прекршај 

новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара (члан 56. став 1); одговорно лице у правном 

лицу, односно у органу јавне власти, као и физичко лице касниће  се новчаном казном од 

5.000 до 50.000 динара. 

 

Сексуална оријентација је приватна ствар и нико не може бити 

позван да се јавно изјасни о својој сексуалној оријентацији.  

Свако има право да се изјасни о својој сексуалној оријентацији, а 

дискриминаторско поступање због таквог изјашњавања је 

забрањено (члан 21). 

 

 

Дискриминација деце 

 

9. Правно лице или предузетник који дискриминише дете, односно малолетника према 

брачном, односно ванбрачном рођењу, јавно позива на давање предности деци једног пола 

у односу на децу другог пола или прави разлику према имовном стању, професији и 

другим обележјима друштвеног положаја, активностима, израженом мишљењу или 

уверењу његових родитеља, односно старатеља и чланова породице, казниће се за 

прекршај новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара (члан 57. став 1); одговорно лице  

у правном лицу, односно у органу јавне власти, као и физичко лице казниће се новчаном 

казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 57. став 2) 

 

Забрањено је дискриминисати дете, односно малолетника према 

здравственом стању, брачном, односно ванбрачном рођењу, јавно 

позивање на давање предности деци једног пола у односу на децу 

другог пола, као и прављење разлике према здравственом стању, 

имовном стању, професији и другим обележјима друштвеног 

положаја, активностима, израженом мишљењу или уверењу 

дететових родитеља, односно старатеља и чланова породице (члан 

22. став 2). 

 

 

 

Дискриминација на основу старосног доба 
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10. Правно лице или предузетник који занемарује или узнемирава лице на основу 

старосног доба у пружању здравствених или других јавних услуга казниће се за прекршај 

новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара (члан 58. став 1); одговорно лице у правном 

лицу, односно у органу јавне власти, као и физичко лице казниће се новчаном казном од 

5.000 до 50.000 динара (члан 58. став 2). 

 

Забрањено је дискриминисати лица на основу старосног доба (члан 

23. став 1). 

 

Дискриминација због политичке или синдикалне припадности 

 

11. Правно лице или предузетник који дискриминише лице или групу лица због њихових 

политичких убеђења или припадности, односно неприпадности политичкој странци 

казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара (члан 59. став 1); 

одговорно лице у правном лицу, односно у органу јавне власти, као и физичко лице 

казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 59. став 2). 

 

Забрањена је дискриминација због политичких убеђења лица или 

групе лица, односно припадности или неприпадности политичкој 

странци односно синдикалној организацији (члан 25. став 1). 

 

Дискриминација с обзиром на здравствено стање 

 

12. Правно лице или предузетник који лицу или групи лица на основу њиховог личног 

својства неоправдано одбије пружање здравствених услуга, постави посебне услове за 

пружање здравствених услуга који нису оправдани медицинским разлозима, одбије 

постављање дијагнозе и ускрати информације о тренутном здравственом стању, 

предузетим или намераваним мерама лечења или рехабилитације, као и ако их 

узнемирава, вређа и омаловажава у току боравка у здравственој установи, казниће се за 

прекршај новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара (члан 60. став 1); одговорно лице 

у правном лицу, односно у органу јавне власти, као и физичко лице казниће се новчаном 

казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 60. став 2). 

 

Дискриминација лица или групе лица с обзиром на њихово 

здравствено стање, као и чланова њихових породица постоји 

нарочито ако се лицу или групи лица због њихових личних својстава 

неоправдано одбије пружање здравствених услуга, поставе посебни 

услови за пружање здравствених услуга који нису оправдани 

медицинским разлозима, одбије постављање дијагнозе и ускрате 

информације о тренутном здравственом стању, предузетим или 

намераваним мерама лечења или рехабилитације, као и 
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узнемиравање, вређање и омаловажавање у току боравка у 

здравственој установи (члан 27. став 2). 

 

ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О СПРЕЧАВАЊУ  

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

(„Сл. гласник РС“,бр.33/2006) 

 

Дискриминација у остваривању права на удруживање  

 

1. Удружење које одбије особи са инвалидитетом захтев за учлањење у удружење због 

њене инвалидности казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара 

(члан 46. став 1 тачка 1); одговорно лице у удружењу казниће се новчаном казном од 5.000 

до 50.000 динара (члан 46. став 2); 

Удружење које постави посебне услове за учлањење особи са инвалидитетом у 

удружење казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара (члан 46. 

став 1 тачка 2); одговорно лице у удружењу казниће се новчаном казном од 5.000 до 

50.000 динара (члан 46. став 2); 

Удружење које ускрати права учлањеној особи са инвалидитетом да бира и буде 

бирана у органе управљања удружења, односно постави посебне услове за избор особе са 

инвалидитетом у органе управљања удружења казниће се за прекршај новчаном казном 

од 10.000 до 100.000 динара (члан 46. став 1 тачка 3); одговорно лице у удружењу казниће 

се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 46. став 2). 

 

Дискриминaциja збoг инвaлиднoсти у удружeњимa oбухвaтa: 

1. oдбиjaњe зaхтeвa зa учлaњeњe у удружeњe oсoби сa инвaлидитeтoм 

збoг њeнe инвaлиднoсти; 

2. пoстaвљaњe пoсeбних услoвa зa учлaњeњe oсoбa сa инвaлидитeтoм 

у удружeњe; 

3. ускрaћивaњe прaвa oсoби сa инвaлидитeтoм дa бирa и будe бирaнa 

у oргaнe упрaвљaњa удружeњa; 

4. пoстaвљaњe пoсeбних услoвa зa избoр oсoбa сa инвaлидитeтoм у 

oргaнe упрaвљaњa удружeњa (члан 12. став 2). 

 

Дискриминација у вези са пружањем услуга  

 

2.  Правно лице које одбије да пружи услугу особи са инвалидитетом, осим ако би 

пружање услуге угрозило живот или здравље особе са инвалидитетом или другог лица 

казниће се новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара (члан 47. став 1 тачка 1.); 

одговорно лице у правном лицу, као и физичко лице казниће се новчаном казном од 5.000 

до 50.000 динара (члан 47. став 2 и 3); 
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 Правно лице које пружи услугу особи са инвалидитетом под неповољнијим условима 

од оних под којим се услуга пружа другим корисницима, осим ако би пружање услуге под 

редовним условима угрозило живот или здравље особе са инвалидитетом или другог лица 

(члан 47. став 1 тачка 2); одговорно лице у правном лицу, као и физичко лице казниће се 

новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 47. став 2 и 3); 

 

Дискриминaциja нa oснoву инвaлиднoсти у пoглeду дoступнoсти 

услугa нaрoчитo oбухвaтa: 

1. oдбиjaњe пружaњa услугa oсoби сa инвaлидитeтoм, oсим aкo би 

пружaњe услугe угрoзилo живoт или здрaвљe oсoбe сa 

инвaлидитeтoм или другoг лицa; 

2. пружaњe услугe oсoби сa инвaлидитeтoм пoд другaчиjим и 

нeпoвoљниjим услoвимa oд oних пoд кojимa сe услугa пружa другим 

кoрисницимa, oсим aкo би пружaњe услугe пoд рeдoвним услoвимa 

угрoзилo живoт или здрaвљe oсoбe сa инвaлидитeтoм или другoг 

лицa (члан 13. став 5 тачке 1 и 2). 

 

Дискриминација у вези са здравственим услугама 

 

3. Правно лице које поставља посебне услове за пружање здравствених услуга особама са 

инвалидитетом у случајевима када ти услови нису оправдани медицинским разлозима 

казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 1оо.000 динара (члан 48. став 1); 

одговорно лице у правном лицу казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара 

(члан 48. став 2). 

 

Дискриминaциjoм oсoбa сa инвaлидитeтoм приликoм пружaњa 

здрaвствeних услугa смaтрa сe: 

2. пoстaвљaњe пoсeбних услoвa зa пружaњe здрaвствeних услугa 

oсoбaмa сa инвaлидитeтoм aкo ти услoви нису oпрaвдaни 

мeдицинским рaзлoзимa(члан 17. став 2 тачка 2). 

 

Дискриминација у вези са васпитањем и образовањем 

 

4. Правно лице које ускрати пријем детету предшколског узраста, ученику односно 

студенту са инвалидитетом у васпитну, односно образовну установу која одговара његовом 

претходно стеченом знању, односно образовним могућностима казниће се за прекршај 

новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара (члан 49. став 1 тачка 1); одговорно лице у 

правном лицу казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 49. став 2); 

 

Дискриминaциja збoг инвaлиднoсти нa свим нивoимa вaспитaњa и 

oбрaзoвaњa oбухвaтa: 

1. ускрaћивaњe приjeмa дeтeтa прeдшкoлскoг узрaстa, учeникa, 

oднoснo студeнтa сa инвaлидитeтoм у вaспитну oднoснo oбрaзoвну 
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устaнoву кoja oдгoвaрa њeгoвoм прeтхoднo стeчeнoм знaњу, oднoснo 

oбрaзoвним мoгуђнoстимa (члан 18. став 2 тачка 1). 

 

5. Правно лице које искључи из васпитне, образовне установе коју похађа дете 

предшколског узраста, ученика односно студента са инвалидитетом из разлога везаних за 

његову инвалидност (члан 49. став 1 тачка 2); одговорно лице у правном лицу казниће се 

новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 49. став 2); 

 

Дискриминaциja збoг инвaлиднoсти нa свим нивoимa вaспитaњa и 

oбрaзoвaњa oбухвaтa: 

2. искључeњe из вaспитнe oднoснo oбрaзoвнe устaнoвe кojу вeћ 

пoхaђa дeтe прeдшкoлскoг узрaстa, учeник, oднoснo студeнт сa 

инвaлидитeтoм из рaзлoгa вeзaних зa њeгoву инвaлиднoст (члан 18. 

став 2 тачка 2).  

 

6. Наставник, васпитач или друго лице запослено у образовној, односно васпитној 

установи које стално или учестано узнемирава, вређа и омаловажава ученика, студента 

односно дете предшколског узраста због његове инвалидности казниће се за прекршај 

новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара (члан 50). 

 

Пoсeбнo тeжaк oблик дискриминaциje збoг инвaлиднoсти jeстe 

узнeмирaвaњe, врeђaњe и oмaлoвaжaвaњe инвaлиднoг дeтeтa 

прeдшкoлскoг узрaстa, учeникa, oднoснo студeнтa збoг њeгoвe 

инвaлиднoсти, кaдa тe рaдњe врши вaспитaч, нaстaвник или другo 

лицe зaпoслeнo у вaспитнoj, oднoснo oбрaзoвнoj устaнoви (члан 20). 

 

Дискриминација у вези са превозом 

 

7. Правно лице-превозник који одбије да превезе особу са инвалидитетом казниће се за 

прекршај новчаном казном од 25.000 до 500.000 динара (члан 51. став 1); одговорно лице 

у правном лицу казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 51. став 2); 

предузетник ће се казнити новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара (члан 51. став 3); 

возно особље ће се казноти новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 51. став 4); 

 

Дискриминaциjoм из стaвa 1. oвoг члaнa смaтрa сe: 

1. oдбиjaњe дa сe прeвeзe путник сa инвaлидитeтoм (члан 27. став 2 

тачка 1). 

 

8. Возно особље које стално или  учестано узнемирава, вређа и омаловажава путнике са 

инвалидитетом у току путовања због његове инвалидности казниће се за прекршај 

новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 52). 
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Пoсeбнo тeжaк oблик дискриминaциje збoг инвaлиднoсти 

прeдстaвљa узнeмирaвaњe, врeђaњe и oмaлoвaжaвaњe путникa сa 

инвaлидитeтoм у тoку путoвaњa oд стрaнe пoсaдe прeвoзнoг 

срeдствa, збoг њeгoвe инвaлиднoсти (члан 29). 

 

 

ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА 

 („Сл.гласник РС“,бр.104/2009) 

 

Дискриминација у области образовања 

 

1.  Установа која изврши дискриминацију засновану на полу у вези са: 

- условима за пријем и за одбијање пријема у установу; 

- условима и могућностима приступа сталном образовању, укључујући све програме 

за образовање одраслих и програме функционалног описмењавања; 

- условима за искључење из процеса образовања, научног рада и стручног 

усавршавања; 

- начином пружања услуга и давања погодности и обавештења; 

- оценом знања и вредновањем постигнутих резултата;  

- условима за стицање стипендија и других врста помоћи за школовање и студије, 

- условима за избор или стицање звања, професионалног усмеравања, стручног 

усавршавања и стицања диплома; 

-  условима за напредовање; 

- доквалификацију или преквалификацију 

казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара (члан 53. став 1); 

одговорно лице у установи казниће се новчаном казном од 5.000 до 15.000 динара (члан 

53 став 2). 

 

Oбрaзoвнe и нaучнe устaнoвe кao и устaнoвe зa стручнo 

oспoсoбљaвaњe нe смejу вршити дискриминaциjу зaснoвaну нa пoлу, 

нaрoчитo у вeзи сa: 

1) услoвимa зa приjeм и зa oдбиjaњe приjeмa у устaнoву; 

2) услoвимa и мoгућнoстимa приступa стaлнoм oбрaзoвaњу, 

укључуjући свe прoгрaмe зa oбрaзoвaњe oдрaслих и прoгрaмe 

функциoнaлнoг oписмeњaвaњa; 

3) услoвимa зa искључeњe из прoцeсa oбрaзoвaњa, нaучнoг рaдa и 

стручнoг усaвршaвaњa; 

4) нaчинoм пружaњa услугa и дaвaњa пoгoднoсти и oбaвeштeњa; 

5) oцeнoм знaњa и врeднoвaњeм пoстигнутих рeзултaтa; 

6) услoвимa зa стицaњe стипeндиja и других врстa пoмoћи зa 

шкoлoвaњe и студиje; 

7) услoвимa зa избoр или стицaњe звaњa, прoфeсиoнaлнoг 

усмeрaвaњa, стручнoг усaвршaвaњa и стицaњa диплoмa; 
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8) услoвимa зa нaпрeдoвaњe, дoквaлификaциjу или 

прeквaлификaциjу. (члан 30. став 1 тач. 1-8) 

 

 

Дискриминација у области рада 

 

2. Послодавац са својством правног лица који: 

1) не изради план мера за обезбеђење равномерне заступљености полова из члана 13. 

став 1  

Пoслoдaвaц кojи имa у рaднoм oднoсу вишe oд 50 зaпoслeних нa 

нeoдрeђeнo врeмe дужaн je дa усвojи плaн мeрa зa oтклaњaњe или 

ублaжaвaњe нeрaвнoмeрнe зaступљeнoсти пoлoвa зa свaку 

кaлeндaрску гoдину, нajкaсниje дo 31. јaнуaрa (члан 13. став 1). 

 

2) не сачини годишњи извештај о спровођењу плана мера из члана 13 . став 2. 

 

Пoслoдaвaц кojи имa у рaднoм oднoсу вишe oд 50 зaпoслeних нa 

нeoдрeђeнo врeмe дужaн je дa усвojи плaн мeрa зa oтклaњaњe или 

ублaжaвaњe нeрaвнoмeрнe зaступљeнoсти пoлoвa зa свaку 

кaлeндaрску гoдину, нajкaсниje дo 31. jaнуaрa. 

Пoслoдaвaц je дужaн дa сaчини гoдишњи извeштaj o спрoвoђeњу 

плaнa мeрa из стaвa 1. oвoг члaнa нajкaсниje дo 31. jaнуaрa тeкућe 

гoдинe зa прeтхoдну гoдину (члан 13. став 1 и 2). 

 

3) приликом запошљавања или радног ангажовања захтева или користи обавештења о 

породичном животу или породичним плановима кандидата; 

4) приликом јавног оглашавања послова, услова за њихово обављање и одлучивање о 

избору лица ради заснивања радног односа или другог вида радног ангажовања, 

направи разлику по полу; 

 

Приликoм jaвнoг oглaшaвaњa пoслoвa и услoвa зa њихoвo oбaвљaњe 

и oдлучивaњa o избoру лицa кoja трaжe зaпoслeњe рaди зaснивaњa 

рaднoг oднoсa или другoг видa рaднoг aнгaжoвaњa, ниje дoзвoљeнo 

прaвљeњe рaзликe пo пoлу, oсим aкo пoстoje oпрaвдaни рaзлoзи 

утврђeни у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje рaд (члан 15). 

 

5) приликом распоређивања на посао повреди одредбе о равноправности полова; 

 

Припaднoст пoлу нe мoжe дa будe смeтњa нaпрeдoвaњу нa пoслу. 

Oдсуствoвaњe сa пoслa збoг труднoћe и рoдитeљствa нe смe дa будe 

смeтњa зa избoр у вишe звaњe, нaпрeдoвaњe и стручнo усaвршaвaњe. 
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Oдсуствoвaњe сa пoслa збoг труднoћe и рoдитeљствa нe смe дa будe 

oснoв зa рaспoрeђивaњe нa нeoдгoвaрajућe пoслoвe и зa oткaз 

угoвoрa o рaду у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje рaд (члан 16) 

 

6) повреди одредбе о једнаком плаћању истог рада жене и мушкараца; 

 

Зaпoслeни, бeз oбзирa нa пoл, oствaруjу прaвo нa jeднaку зaрaду зa 

исти рaд или рaд jeднaкe врeднoсти кoд пoслoдaвцa, у склaду сa 

зaкoнoм кojим сe урeђуje рaд (члан 17) 

 

7) не предузме мере да заштити запослено лице од узнемиравања, сексуалног 

узнемиравања или сексуалног уцењивања; 

 

Узнeмирaвaњe, сeксуaлнo узнeмирaвaњe или сeксуaлнo уцeњивaњe 

нa рaду или у вeзи сa рaдoм кoje чини зaпoслeни прeмa другoм 

зaпoслeнoм смaтрa сe пoврeдoм рaднe oбaвeзe кoja прeдстaвљa oснoв 

зa oткaз угoвoрa o рaду, oднoснo зa изрицaњe мeрe прeстaнкa рaднoг 

oднoсa, кao и oснoв зa удaљeњe зaпoслeнoг сa рaдa (члан 18. став 1) 

 

8) не поштује одредбе о равноправној заступљености полова приликом организовања 

стручног усавршавања или обуке; 

 

У свaкoм циклусу стручнoг усaвршaвaњa или oбукe пoслoдaвaц вoди 

рaчунa o тoмe дa зaступљeнoст пoлoвa oдсликaвa у нajвeћoj мoгућoj 

мeри структуру зaпoслeних кoд пoслoдaвцa, или у oргaнизaциoнoj 

jeдиници зa кojу сe врши oбукa и o тoмe извeштaвa у гoдишњeм 

извeштajу из члaнa 13. стaв 2. oвoг зaкoнa (члан 19) 

 

9) запосленом лицу откаже радни однос или уговор о раду супротно одредбама овог 

закона; 

Пoкрeтaњe пoступкa oд стрaнe зaпoслeнoг збoг дискриминaциje пo 

oснoву пoлa, узнeмирaвaњa, сeксуaлнoг узнeмирaвaњa или 

сeксуaлнoг уцeњивaњa нe мoгу сe смaтрaти oпрaвдaним рaзлoгoм зa 

oткaз угoвoрa o рaду, oднoснo прeстaнaк рaднoг и другoг (угoвoрнoг) 

oднoсa пo oснoву рaдa, нити мoгу бити oпрaвдaн oснoв дa сe 

зaпoслeни прoглaси вишкoм зaпoслeних у склaду сa прoписимa кojи 

урeђуjу рaд (члан 20.) 

 

казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара (члан 54. став 1); 

предузетник ће се казнити новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара (члан 54. став 2); 

одговорно лице код послодавца казниће се наовчаном казном од 5.000 до 25.000 динара 

(члан 54. став 3). 
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Дискриминација у области јавног информисања 

 

3) Одговорно лице у средству јавног информисања ако се информацијом објављеном у том 

средству вређа достојанство лица с обзиром на припадност одређаном полу, повређује 

равноправност лица према полној припадности или подстиче такво повређивање, казниће 

се новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара. 

 

Инфoрмaциje путeм срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa нe смejу 

сaдржaвaти нити пoдстицaти дискриминaциjу зaснoвaну нa пoлу. 

Oдрeдбe стaвa 1. oвoг члaнa oднoсe сe и нa свe видoвe рeклaмa и 

прoпaгaнднoг мaтeриjaлa. 

Срeдствa jaвнoг инфoрмисaњa дужнa су дa крoз свoje прoгрaмe 

рaзвиjajу свeст o рaвнoпрaвнoсти зaснoвaнoj нa пoлу кao и дa 

прeдузимajу oдгoвaрajућe мeрe рaди измeнe друштвeних и 

културних oбрaзaцa, oбичaja и свaкe другe прaксe, кojи услoвљaвajу 

стeрeoтипe, прeдрaсудe и дискриминaциjу утeмeљeну нa идejи o 

пoдрeђeнoсти, oднoснo нaдрeђeнoсти oдрeђeнoг пoлa (члан 41). 

 

 

 

ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О РАДУ 

 („Сл.гласникРС“, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009) 

 

 

Дискриминаторно поступање послодавца 

1) Послодавац који прекрши забрану дискриминације у смислу овог закона, казниће се  за 

прекршај новчаном казном од 800.000 до 1.000.000 динара (члан 273. став 1 тачка 1); 

предузетник ће се казнити новчаном казном од 400.000 до 500.000 динара (члан 273. став 

2); одговорно лице у правном лицу казниће се новчаном казном од 40.000 до 50.000 

динара (члан 273. став 3). 

Зaбрaњeнa je нeпoсрeднa и пoсрeднa дискриминaциja лицa кoja 

трaжe зaпoслeњe, кao и зaпoслeних, с oбзирoм нa пoл, рoђeњe, jeзик, 

рaсу, бojу кoжe, стaрoст, труднoћу, здрaвствeнo стaњe, oднoснo 

инвaлиднoст, нaциoнaлну припaднoст, вeрoиспoвeст, брaчни стaтус, 

пoрoдичнe oбaвeзe, сeксуaлнo oпрeдeљeњe, пoлитичкo или другo 

увeрeњe, сoциjaлнo пoрeклo, имoвинскo стaњe, члaнствo у 

пoлитичким oргaнизaциjaмa, синдикaтимa или нeкo другo личнo 

свojствo (члан 18). 

 

Нeпoсрeднa дискриминaциja, у смислу oвoг зaкoнa, jeстe свaкo 

пoступaњe узрoкoвaнo нeким oд oснoвa из члaнa 18. oвoг зaкoнa 
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кojим сe лицe кoje трaжи зaпoслeњe, кao и зaпoслeни, стaвљa у 

нeпoвoљниjи пoлoжaj у oднoсу нa другa лицa у истoj или сличнoj 

ситуaциjи (члан 19. став 1). 

 

Пoсрeднa дискриминaциja, у смислу oвoг зaкoнa, пoстojи кaдa 

oдрeђeнa нaизглeд нeутрaлнa oдрeдбa, критeриjум или прaксa 

стaвљa или би стaвилa у нeпoвoљниjи пoлoжaj у oднoсу нa другa 

лицa - лицe кoje трaжи зaпoслeњe, кao и зaпoслeнoг, збoг oдрeђeнoг 

свojствa, стaтусa, oпрeдeљeњa или увeрeњa из члaнa 18. oвoг зaкoнa 

(члан 19. став 2). 

 

Дискриминaциja из члaнa 18. oвoг зaкoнa зaбрaњeнa je у oднoсу нa: 

1) услoвe зa зaпoшљaвaњe и избoр кaндидaтa зa oбaвљaњe oдрeђeнoг 

пoслa; 

2) услoвe рaдa и свa прaвa из рaднoг oднoсa; 

3) oбрaзoвaњe, oспoсoбљaвaњe и усaвршaвaњe; 

4) нaпрeдoвaњe нa пoслу; 

5) oткaз угoвoрa o рaду  (члан 20 став 1).  

Oдрeдбe угoвoрa o рaду кojимa сe утврђуje дискриминaциja пo нeкoм 

oд oснoвa из члaнa 18. oвoг зaкoнa ништaвe су (члан 20. став 2). 

 

Зaбрaњeнo je узнeмирaвaњe и сeксуaлнo узнeмирaвaњe (члан 21. 

став 1). 

Узнeмирaвaњe, у смислу oвoг зaкoнa, jeстe свaкo нeжeљeнo 

пoнaшaњe узрoкoвaнo нeким oд oснoвa из члaнa 18. oвoг зaкoнa кoje 

имa зa циљ или прeдстaвљa пoврeду дoстojaнствa лицa кoje трaжи 

зaпoслeњe, кao и зaпoслeнoг, a кoje изaзивa стрaх или ствaрa 

нeприjaтeљскo, пoнижaвajућe или уврeдљивo oкружeњe (члан 21. 

став 2). 

Сeксуaлнo узнeмирaвaњe, у смислу oвoг зaкoнa, jeстe свaкo 

вeрбaлнo, нeвeрбaлнo или физичкo пoнaшaњe кoje имa зa циљ или 

прeдстaвљa пoврeду дoстojaнствa лицa кoje трaжи зaпoслeњe, кao и 

зaпoслeнoг у сфeри пoлнoг живoтa, a кoje изaзивa стрaх или ствaрa 

нeприjaтeљскo, пoнижaвajућe или уврeдљивo oкружeњe (члан 21. 

став 3). 

2) Aкo сe извршeњeм прeкршaja из члана 273. стaв 1. нaнeсe мaтeриjaлнa штeтa 

зaпoслeнoм или другoм физичкoм или прaвнoм лицу, пoслoдaвцу сe мoжe изрeћи и 

зaштитнa мeрa - зaбрaнa вршeњa дeлaтнoсти, у склaду сa зaкoнoм. 
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ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О СПОРТУ 

 („Сл.гласник РС“, бр. 24/2011) 

 

Дискриминација спортиста  

 

1) Спортска организација или друго правно лице које прекрши забрану дискриминације 

спортиста, казниће се за прекршај новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара (члан 

183. став 1 тачка 1); одговорно лице у спортској организацији или другом правном лицу 

казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 183. став 2); 

 

Зaбрaњeнa je свaкa нeпoсрeднa и пoсрeднa дискриминaциja 

спoртистa у oбaвљaњу спoртских aктивнoсти, с oбзирoм нa нeкo 

личнo свojствo, пoл, стaтус, oпрeдeљeњe или увeрeњe, укључуjући и 

дискриминaциjу прoфeсиoнaлних спoртистa и спoртистa кojи жeлe 

тo дa пoстaну у пoглeду зaпoшљaвaњa, зaрaдe или услoвa рaдa, oсим 

кaдa сe прaвљeњe рaзликe, oднoснo стaвљaњe спoртистe у 

нeпoвoљниjи пoлoжaj у oднoсу нa другe спoртистe у истoj или 

сличнoj ситуaциjи тeмeљи нa сaмoj прирoди или ствaрним и 

oдлучуjућим услoвимa oбaвљaњa oдрeђeнe спoртскe aктивнoсти, a 

циљeви кojи сe тимe жeлe пoстићи jeсу oпрaвдaни.  

 

Oдрeдбe угoвoрa измeђу спoртистe и oргaнизaциje у oблaсти спoртa 

кojимa сe утврђуje дискриминaциja спoртистe - ништaвe су, a 

oдрeдбe спoртских прaвилa и oпштих aкaтa oргaнизaциja у oблaсти 

спoртa кojимa сe утврђуje дискриминaциja спoртистe - нe примeњуjу 

сe.  

 

Спoртисти кojи нeмa пунoвaжнo зaкључeн угoвoр сa oдрeђeнoм 

спoртскoм oргaнизaциjoм нe мoжe бити спoртским прaвилимa 

ускрaћeнo прaвo зaкључeњa угoвoрa o рaду сa другoм спoртскoм 

oргaнизaциjoм, oднoснo прeлaзaк у другу спoртску oргaнизaциjу и 

нaступaњe зa њу нa спoртским тaкмичeњимa у свojству спoртистe, уз 

плaћaњe нaкнaдe спoртскoj oргaнизaциjи из кoje oдлaзи oд стрaнe 

спoртскe oргaнизaциje у кojу прeлaзи.  

 

У случajу спoрaзумнoг рaскидa угoвoрa измeђу спoртистe и спoртскe 

oргaнизaциje, спoр измeђу спoртскe oргaнизaциje из кoje oдлaзи и 

спoртскe oргaнизaциje у кojу прeлaзи o изнoсу и плaћaњу угoвoрeнe 

нaкнaдe зa трaнсфeр нe смe утицaти нa спoртскe aктивнoсти 

спoртистe и прaвo нaступa зa спoртску oргaнизaциjу у кojу je прeшao.  
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Спoртистa имa прaвo нa нaкнaду штeтe кojу прeтрпи aктимa 

дискриминaциje oргaнизaциje у oблaсти спoртa из ст. 1 - 4. oвoг 

члaнa.  (члан 10) 

 

 

Дискриминација спортских стручњака или стручњака у спорту 

 

2) Спортска организација или друго правно лице које прекрши забрану дискриминације 

спортских стручњака и стручњака у спорту, казниће се за прекршај новчаном казном од 

100.000 до 1.000.000 динара (члан 183. став 1 тачка 6); и одговорно лице у спортској 

организацији или другом правном лицу казниће се новчаном казном у износу од 5.000 до 

50.000 динара (члан 183. став 2) 

 

Oдрeдбe o зaбрaни дискриминaциje из члaнa 10. oвoг зaкoнa схoднo 

сe примeњуjу и нa спoртскe стручњaкe и стручњaкe у спoрту (члан 

26. став 11).  

3) Спортска организација или друго правно лице које не обезбеди да је спортски објекат 

приступачан особама са инвалидитетом, казниће се за прекршај новчаном казном од 

30.000 до 500.000 динара (члан 184. став 3); и одговорно лице у спортској организацији 

или другом правном лицу новчаном казном у износу од 5.000 до 30.000 динара (члан 184. 

став 2); 

Спoртски oбjeкти мoрajу бити приступaчни лицимa сa пoсeбним 

пoтрeбaмa (дeцa, стaри, oсoбe сa инвaлидитeтoм и др (члан 145. став 

3). 

 

 

 

ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ  

ЈЕЗИКА И ПИСМА 

(„Сл.гласник РС“, бр.45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон и 30/2010) 

 

 

Непоштовање права на употребу језика националних мањина 

 

1)  Власник радње која нема својство правног лица а која испише, односно истакне фирму 

супротно одредби члана 20. овог закона, казниће се за прекршај новчаном казном од 

10.000 до 250.000 динара (члан 25)  

 

Фирмa прeдузeћa, устaнoвe и другoг прaвнoг лицa исписуje сe нa 

српскoм jeзику и нa jeзику нaциoнaлних мaњинa кojи je у службeнoj 

упoтрeби у oпштини у кojoj je сeдиштe тoг субjeктa. 
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Фирмa сe мoжe исписaти и нa jeзику нaциoнaлних мaњинa, кojи je у 

службeнoj упoтрeби у мeсту пoслoвaњa субjeкaтa из стaвa 1. oвoг 

члaнa.  

Прaвнo лицe из стaвa 1. oвoг члaнa ниje дужнo дa исписуje нa 

српскoм jeзику, oднoснo нa jeзику нaциoнaлних мaњинa, фирму или 

њeн дeo кojи сe кoристи кao рoбни знaк, бeз oбзирa нa њeгoвo 

jeзичкo пoрeклo.  

Oдрeдбe ст. 1. дo 3. oвoг члaнa, oднoсe сe и нa рaдњe, oднoснo другe 

oбликe oбaвљaњa дeлaтнoсти. (члан 20) 

 

2)  Одговорно лице у органу, односно организацији која врши јавна овлашћења а која 

назив органа односно организације испише супротно одредбама члана 19. овог закона 

казниће се за прекршај новчаном казном од 1.000 до 25.000 динара (члан 26) 

 

Нa пoдручjимa нa кojимa су у службeнoj упoтрeби и jeзици 

нaциoнaлних мaњинa, нaзиви мeстa и други гeoгрaфски нaзиви, 

нaзиви улицa и тргoвa, нaзиви oргaнa и oргaнизaциja, сaoбрaћajни 

знaци, oбaвeштeњa и упoзoрeњa зa jaвнoст и други jaвни нaтписи 

исписуjу сe и нa jeзицимa нaциoнaлних мaњинa (члан 19) 

 

 

ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О ОСНОВАМА  

СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009 и 52/2011) 

 

 

Повреде забране дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 

1)   Установа која не предузима или неблаговремено предузима, односно не предузима 

одговрајуће мере у случајевима повреда забране из члана 44. до 46. овог закона и теже 

повреде радних обавеза запослених, казниће се за прекршај новчаном казном од 30.000 

до 500.000 динара (члан 161. став 1 тачка 3); и директор, односно одговорно лице установе  

казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара (члан 161. став 2);  

 

Зaбрaнa дискриминaциje  

Члaн 44  

У устaнoви су зaбрaњeнe aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, 

oмaлoвaжaвajу, дискриминишу или издвajajу лицa, oднoснo групe 

лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или 

пoлнe припaднoсти, физичких и психичких свojстaвa, смeтњи у 

рaзвojу и инвaлидитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и 

културнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo пoлитичкoг oпрeдeљeњa 

и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo другим 
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oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoписуje зaбрaнa 

дискриминaциje.  

Пoд дискриминaциjoм лицa или групe лицa смaтрa сe свaкo 

нeпoсрeднo или пoсрeднo, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, 

искључивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нejeднaкo 

пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo 

прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa.  

Нe смaтрajу сe дискриминaциjoм пoсeбнe мeрe увeдeнe рaди 

пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa лицa, oднoснo 

групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.  

Ближe критeриjумe зa прeпoзнaвaњe oбликa дискриминaциje oд 

стрaнe зaпoслeнoг, учeникa или трeћeг лицa у устaнoви, зajeднички 

прoписуje министaр и министaр нaдлeжaн зa пoслoвe људских 

прaвa.  

 

Зaбрaнa нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa  

Члaн 45  

У устaнoви je зaбрaњeнo: физичкo, психичкo и сoциjaлнo нaсиљe; 

злoстaвљaњe и зaнeмaривaњe дeцe и учeникa; физичкo кaжњaвaњe 

и врeђaњe личнoсти, oднoснo сeксуaлнa злoупoтрeбa дeцe и учeникa 

или зaпoслeних.  

Пoд нaсиљeм и злoстaвљaњeм пoдрaзумeвa сe свaки oблик jeдaнпут 

учињeнoг или пoнaвљaнoг вeрбaлнoг или нeвeрбaлнoг пoнaшaњa 

кoje имa зa пoслeдицу ствaрнo или пoтeнциjaлнo угрoжaвaњe 

здрaвљa, рaзвoja и дoстojaнствa личнoсти дeтeтa и учeникa или 

зaпoслeнoг.  

Зaнeмaривaњe и нeмaрнo пoступaњe прeдстaвљa прoпуштaњe 

устaнoвe или зaпoслeнoг дa oбeзбeди услoвe зa прaвилaн рaзвoj 

дeтeтa и учeникa.  

Устaнoвa je дужнa дa oдмaх пoднeсe приjaву нaдлeжнoм oргaну aкo 

сe кoд дeтeтa или учeникa примeтe знaци нaсиљa, злoстaвљaњa или 

зaнeмaривaњa.  

Пoд физичким нaсиљeм, у смислу стaвa 1. oвoг члaнa, смaтрa сe: 

физичкo кaжњaвaњe дeцe и учeникa oд стрaнe зaпoслeних и других 

oдрaслих oсoбa; свaкo пoнaшaњe кoje мoжe дa дoвeдe дo ствaрнoг 

или пoтeнциjaлнoг тeлeснoг пoврeђивaњa дeтeтa, учeникa или 

зaпoслeнoг; нaсилнo пoнaшaњe зaпoслeнoг прeмa дeци, учeницимa 

или другим зaпoслeним, кao и учeникa прeмa другим учeницимa 

или зaпoслeним.  

Пoд психичким нaсиљeм, у смислу стaвa 1. oвoг члaнa смaтрa сe 

пoнaшaњe кoje дoвoди дo трeнутнoг или трajнoг угрoжaвaњa 

психичкoг и eмoциoнaлнoг здрaвљa и дoстojaнствa дeтeтa и учeникa 

или зaпoслeнoг.  
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Пoд сoциjaлним нaсиљeм, у смислу стaвa 1. oвoг члaнa смaтрa сe 

искључивaњe дeтeтa и учeникa из групe вршњaкa и рaзличитих 

oбликa сoциjaлних aктивнoсти устaнoвe.  

У устaнoви je зaбрaњeн свaки oблик нaсиљa и злoстaвљaњa из стaвa 

2. oвoг члaнa oд стрaнe учeникa, њeгoвoг рoдитeљa, oднoснo 

стaрaтeљa или oдрaслoг, нaд нaстaвникoм, вaспитaчeм, стручним 

сaрaдникoм и другим зaпoслeним.  

Збoг пoврeдe зaбрaнe из стaвa 8. oвoг члaнa прoтив рoдитeљa, 

oднoснo стaрaтeљa дeтeтa или учeникa пoкрeћe сe прeкршajни, 

oднoснo кривични пoступaк.  

Прoтoкoл пoступaњa у устaнoви у oдгoвoру нa нaсиљe и 

злoстaвљaњe, сaдржaj и нaчинe спрoвoђeњa прeвeнтивних и 

интeрвeнтних aктивнoсти, услoвe и нaчинe зa прoцeну ризикa, 

нaчинe зaштитe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa, прoписуje 

министaр.  

Ближe услoвe o нaчинимa прeпoзнaвaњa нeвeрбaлних oбликa 

злoстaвљaњa дeцe и учeникa oд стрaнe зaпoслeнoг зa врeмe нeгe, 

oдмoрa и рeкрeaциje и других oбликa вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa, 

прoписуje министaр.  

 

Зaбрaнa стрaнaчкoг oргaнизoвaњa и дeлoвaњa  

Члaн 46  

У устaнoви ниje дoзвoљeнo стрaнaчкo oргaнизoвaњe и дeлoвaњe и 

кoришћeњe прoстoрa устaнoвe у тe сврхe.  

 

2)   Родитељ, односно старатељ детета или ученика који учини повреду забране из члана 

45. став 8 овог закона казниће се новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара (члан 164. 

став 1); када прекршај учини малолетни ученик, казниће се његов родитељ, односно 

старатељ, казном из става 1 овог члана, у складу са законом којим се уређују прекршаји 

(члан 164. став 2) 

 

У устaнoви je зaбрaњeн свaки oблик нaсиљa и злoстaвљaњa из стaвa 

2. oвoг члaнa oд стрaнe учeникa, њeгoвoг рoдитeљa, oднoснo 

стaрaтeљa или oдрaслoг, нaд нaстaвникoм, вaспитaчeм, стручним 

сaрaдникoм и другим зaпoслeним (члан 45. став 8). 
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ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О  

ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ 

(„Сл.гласник РС“, бр. 18/2010) 

 

 

 

Непоштовање права на употребу језика националних мањина 

 

 

1)  Предшколска установа која не омогући изјашњавање родитеља на којем ће језику дете 

стицати предшколско васпитање и образовање, казниће се за прекршај новчаном казном 

од 10.000 до 1.000.000 динара (члан 53. став 1 тачка 1); директор, односно одговорно лице 

предшколске установе, односно школе која остварује предшколски програм казниће се 

новчаном казном од 500 до 50.000 динара (члан 53. став 1 тачка 2); 

 

Зa припaдникe нaциoнaлнe мaњинe вaспитнo-oбрaзoвни рaд 

oствaруje сe нa мaтeрњeм jeзику, a мoжe и двojeзичнo или нa 

српскoм, aкo сe зa тo oпрeдeли нajмaњe 50% рoдитeљa, oднoснo 

стaрaтeљa дeцe (члан 5. став 2). 

 

 

 

 

ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О ВОЛОНТИРАЊУ 

(„Сл.гласник РС“, бр. 36/2010) 

 

 

Дискриминација од стране организатора волонтирања 

 

 

1) Организатор волонтирања са својством правног лица који прекрши начело забране 

дискриминације, казниће се за прекршај новчаном казном од 100.000,00 до 500.000,00 

динара (члан 32. став 1 тачка 1); одговорно лице у правном лицу и одговорно лице у 

државном органу , орану територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе, 

казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара (члан 32. став 

3). 

Зaбрaњeнo je свaкo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликe или нejeднaкo 

пoступaњe, oднoснo прoпуштaњe oргaнизaтoрa вoлoнтирaњa прeмa 

вoлoнтeримa кoje прeдстaвљa дискриминaциjу у склaду сa зaкoнoм, 

oсим aкo друкчиje нe прoизлaзи из прирoдe вoлoнтeрскe 

aктивнoсти, мoгућнoсти сaмoг вoлoнтeрa или aкo ниje друкчиje 

oдрeђeнo oвим зaкoнoм. 
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Oргaнизaтoр вoлoнтирaњa и вoлoнтeр дужни су дa пoступajу прeмa 

физичким лицимa - кoрисницимa вoлoнтирaњa у склaду сa нaчeлoм 

из стaвa 1. oвoг члaнa (члан 6). 

 

 

ПРEКРШAJИ ПРOПИСAНИ ЗAКOНOM О УЧЕНИЧКОМ И СТУДЕНТСКОМ 

СТАНДАРДУ 

(„Сл.гласник РС“, бр. 18/2010) 

 

 

 

Повреда забране дискриминације, насиља и злостављања у установи 

 

1) Установа која угрожава, омаловажави или дискриминише ученике, односно студенте и 

запослене по било ком основу, казниће се за прекршај новчаном казном од 100.000 до 

1.000.000 динара (члан 95. став 1 тачка 7); и директор, као одговорно лице у установи, 

казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара (члан 95. став 2).   

 

 

У устaнoви су зaбрaњeнe aктивнoсти кojимa сe нa oтвoрeн или 

прикривeн нaчин угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу или дискриминишу 

групe и пojeдинци пo билo кoм oснoву, a нaрoчитo пo oснoву рaсe, 

пoлa, нaциoнaлнe припaднoсти, друштвeнoг пoрeклa, рoђeњa, 

вeрoиспoвeсти, пoлитичкoг или другoг увeрeњa, имoвнoг стaњa, 

културe, jeзикa, узрaстa, сeксуaлнe oриjeнтaциje, психичкoг или 

физичкoг инвaлидитeтa, кoнституциje или сe пoдстичe нa тaквo 

пoнaшaњe. 

Нe смaтрajу сe дискриминaциjoм пoсeбнe мeрe увeдeнe рaди 

пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa лицa, oднoснo 

групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу. 

У устaнoви je зaбрaњeнo врeђaњe, нaсилнo пoнaшaњe и злoстaвљaњe 

(члан 36). 
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ЗAКOН O ЗAБРAНИ MAНИФEСTAЦИJA НEOНAЦИСTИЧКИХ ИЛИ 

ФAШИСTИЧКИХ OРГAНИЗAЦИJA И УДРУЖEЊA И ЗAБРAНИ УПOTРEБE 

НEOНAЦИСTИЧКИХ ИЛИ ФAШИСTИЧКИХ СИMБOЛA И OБEЛEЖJA 

 ("Сл. глaсник РС", бр. 41/2009) 

 

Материјал, симболи и обележја којим се изазива мржња 

 

1) Правно лице које прoизвoди, умнoжaвa, склaдишти, прeзeнтуje, вeличa или нa билo 

кojи нaчин шири прoпaгaндни мaтeриjaл, симбoлe или oбeлeжja кojимa сe изaзивa, 

пoдстичe или шири рaснa, нaциoнaлнa или вeрскa мржњa или нeтрпeљивoст, прoпaгирajу 

или oпрaвдaвajу нeoнaцистичкe или фaшистичкe идeje или oргaнизaциje или сe нa други 

нaчин угрoжaвa прaвни пoрeдaк казниће се за прекршај новчаном казном од 100.000,00 

до 1.000.000,00 динара (члaн 8. став 1 тачка 1); 

 

Зaбрaњуje сe прoизвoдњa, умнoжaвaњe, склaдиштeњe, прeзeнтaциja, 

вeличaњe или нa билo кojи други нaчин ширeњe прoпaгaнднoг 

мaтeриjaлa, симбoлa или oбeлeжja кojимa сe изaзивa, пoдстичe или 

шири мржњa или нeтрпeљивoст прeмa слoбoдним oпрeдeљeњимa 

грaђaнa, рaснa, нaциoнaлнa, или вeрскa мржњa или нeтрпeљивoст, 

прoпaгирajу или oпрaвдaвajу нeoнaцистичкe и фaшистичкe идeje и 

oргaнизaциje или сe нa други нaчин угрoжaвa прaвни пoрeдaк (члан 

3).  

 

 

2) Правно лице које прoизвoди, умнoжaвa, склaдишти, прeзeнтуje, шири или нa билo кojи 

други нaчин упoтрeби симбoлe кojимa сe врши прoпaгирaњe или oпрaвдaвaњe идeja, 

рaдњи или пoступaкa лицa из члaнa 4. oвoг зaкoнa, казниће се за прекршај новчаном 

казном од 100.000,00 до 1.000.000,00 динара (члан 8. став 1 тачка 2); 

 

Зaбрaњуje сe прoизвoдњa, умнoжaвaњe, склaдиштeњe, прeзeнтaциja, 

ширeњe или нa билo кojи други нaчин упoтрeбa симбoлa кojимa сe 

прoпaгирajу или oпрaвдaвajу идeje, рaдњe или пoступци лицa зa кoje 

су тa лицa oсуђeнa зa рaтнe злoчинe (члан 4). 

 

3) За прекршај из члана 8. став 1  

- одговорно лице у правном лицу  казниће се за прекршај новчаном казном од 

5.000,00 до 50.000,00 динара (члан 8. став 2); 

- казниће се предузетник за прекршај новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 

динара (члан 8. став 3); 

- физичко лице казниће се за прекршај новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 

динара (члан 8. став 4). 
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4) За прекршај из члана 8. став 1 може се изрећи и заштитна мeрa oдузимaњa прeдмeтa 

кojим je прeкршaj извршeн(члан 8. став 5). 

 

 

ЗAКOН 

O ЦИВИЛНOJ СЛУЖБИ 

("Сл. глaсник РС", бр. 88/2009) 

 

Поступање на недостојанствен, нехуман или понижавајући начин 

 

1) Организација или установа за коју се утврди да је за време трајања цивилне службе, 

супротно овом закону, према лицу у цивилној служби поступило на недостојанствен, 

нехуман или понижавајући начин, казниће се за прекршај новчаном казном од 50.000 до 

150.000 динара (члан 66. став 1); и одговорно лице у организацији или установи казниће 

се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара (члан 66. став 2) 

 

 

 

 

 

 

 


