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П Р И Т У Ж Б А 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Притужба коју нам упутите биће копирана и достављена 

физичком и/или правном лицу, односно органу против кога подносите притужбу.  

 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИТУЖБЕ 

1. ИМЕ:    

2. ПРЕЗИМЕ:   

3. НАЗИВ    Организација за оснаживање, подршку и развој деце и младих „Деца 

Србије“  

(ако је подносилац притужбе правно лице) 

4. ДА ЛИ ПРИТУЖБУ ПОДНОСИТЕ ЗА НЕКО ДРУГО ЛИЦЕ:  ДА (одговорите са ДА 

или НЕ) 

5. АКО ЈЕ ОДГОВОР НА ПРЕТХОДНО ПИТАЊЕ ПОТВРДАН, НАПИШИТЕ У ЧИЈЕ 

ИМЕ ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ:  У име деце на територији РС 

6. ДА ЛИ ИМАТЕ САГЛАСНОСТ ЛИЦА У ЧИЈЕ ИМЕ ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ:  НЕ 

(одговорите са ДА или НЕ и обавезно приложите сагласност, уколико је имате) 

7. АДРЕСА/СЕДИШТЕ: Вељка Миљевића 10 б, Београд 

8. ТЕЛЕФОН: 011/0123456 

9. E-mail: dete@org.rs 

10. ДАТУМ РОЂЕЊА:____________(није обавезан податак) 
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ПОДАЦИ О ПРАВНОМ И/ИЛИ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ОРГАНУ ПРОТИВ КОГА 

ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ  

 

А) АКО СЕ ПРИТУЖБА ОДНОСИ НА ПРАВНО ЛИЦЕ/ОРГАН 

    1. НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА/ОРГАНА „Дечија литература“ 

    2. СЕДИШТЕ И АДРЕСА Нова Пазова, улица Новосадски пут 5а 

    3. ТЕЛЕФОН _______________________________________________________________ 

    4. ДА ЛИ СТЕ ЗАПОСЛЕНИ У ТОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ НЕ (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.  

 

ОСНОВ ДИКРИМИНАЦИЈЕ 

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

били дискриминисани.  

http://www.ravnopravnost.gov.rs/
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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. 

Притужба се односи на два издања издавача „Дечија литература“ која садрже 

дискриминаторни садржај. У питању су „Приручник за девојчице“ и „Приручник за 

дечаке“. У садржајима обе књиге/приручника стоји је да је забрањен за супротни пол, 

уз слику мртвачке главе. 

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 
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) - КУЛТУРА 

ОПИС ДОГАЂАЈА – молимо Вас да догађај поводом кога подносите притужбу опишете 

детаљно, укључујући и податке о времену, месту, особама које су биле присутне и 

http://www.ravnopravnost.gov.rs/
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слично. 

  „Дечија литература“ која се налази у улици Новосадски пут 5а у Новој Пазови издао је  

два приручника „Приручник за девојчице“ и „Приручник за дечаке. 

У Приручнику за девојчице у садржају су наведене и у тексту обрађене следеће теме: 

како се праве посластице, накит од папира, савети за лепоту, како се прави фризура, 

како направити парфем, како скувати ручак и сл.. 

У Приручнику за дечаке у садржају су наведене и у тексту обрађене следеће теме: 

животињски свет, прибор за авантуристе, прва помоћ, како се снаћи у природи и сл.. 

Наведене књиге, односно њихов садржај, подржавају стереотипне улоге полова, 

супротне су начелу родне равноправности и забрани дискриминације по полу. Имајући 

у виду да је приручник за девојчице забрањен за дечаке, а приручник за дечаке 

забрањен за девојчице, на овај начин се шаље порука да су послови, активности, игре 

стрикно подељени међу половима, те су девојчице предодређене да кувају, шију, брину 

о другима, лепо се облаче, док дечацима „припада право“ на знање, авантуру, спорт, 

све активности ван куће, итд.. Овакви садржаји из приручника подржавају васпитање 

које девојчице затрпава причама о лепоти, шминкању, домаћинству а дечацима нуди 

авантуру, науку, спорт, уместо да се деци  подиже свест, да знају да имају право на 

различитост и да због тога не буду одбачени. Деца имају различите жеље, 

интересовања, афинитете и сама треба да одлуче да ли ће се играти луткицама, 

суперхеројима или шерпама, а на родитељима је да подрже своју децу у свему. 

Међутим, садржаји из наведених приручника заговарају и подржавају послове, 

активности, идеје, игре, које су засноване на стереотипним улогама полова, што 

предтавља повреду начела равноправности полова и забрану дискриминације по полу.   

У прилогу Вам достављам садржај наведених књига. 

НАПОМЕНА: Уколико Вам је потребно више места за опис догађаја, будите слободни 

да употребите додатни папир. 

ДОКАЗИ: Молимо Вас да наведете доказе које достављате уз притужбу. 

1. Садржај наведених издања 

2. _________________________ 

3. _________________________ 
 

1. ДА ЛИ СТЕ ПОКРЕНУЛИ СУДСКИ ПОСТУПАК НЕ (одговорите са ДА или НЕ) 

http://www.ravnopravnost.gov.rs/
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2. АКО ЈЕСТЕ, ПРЕД КОЈИМ СУДОМ И КАДА 
________________________________________________________________________ 
(молимо Вас да доставите фотокопију тужбе) 

 

Датум                                                                                                                Потпис 

                                                                                                   Јована Ћук Ковач 

                                                                                                    директорка 

 

20.10.2018. 

НАПОМЕНА: Уколико притужбу подносите електронским путем, потребно је да је 

најпре својеручно потпишете и потом скенирате. 

 

http://www.ravnopravnost.gov.rs/
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1 

 

 

ИЗЈАШЊЕЊЕ НА ПРИТУЖБУ 

 

 

Примили смо ваш допис са захтевом за изјашњење на наводе притужбе Организације за 

оснаживање, подршку и развој деце и младих „Деца Србије“ поводом приручника за 

дечаке и приручника за девојчице које смо издали. 

Најпре истичемо да је „Дечија литература“ само издавач ових приручника који су издати у 

складу са лиценцом познате и надалеко чувене француске издавачке куће Larousse. Ови 

приручници су најпродаванији, како у Француској тако и шире, и врло смо поносни што је 

наша издавачка кућа имала прилику да буде изабрана за издавача ових приручника на 

територији Србије. Такође и у Србији ови приручници се продају у великом броју 

примерака, што доказује да постоји велико интересовање читалачке публике у Србији. 

Међутим и поред економског интереса за пласирање ових приручника на тржиште 

истичемо да су они важни и за развој и унапређење дечијих вештина, способности и 

знања у различитим областима.  

Сматрамо да је садржај приручника злонамерано схваћен и нема никакве везе са 

поштовањем родне равноправности и забране дискриминације. Наиме, поред тога што су 

у приручнику за девојчице обрађене теме кувања, шивења, лепоте, што и јесте у складу са 

интересовањем и жељама девојчица, постоје и теме као што су „постани метеоролог, 

направи љуљашку, тајне великих фотографа и постани прави мађионичар“, што 

сложићете се, нису послови који су типични само за даме.   

Слажемо се да деца треба да се васпитавају у духу толеранције и разумевања других 

људи, али то не значи да им треба наметати неке ствари на силу, уколико они то не 

траже, јер то може да буде врло опасно и да створи забуну. Опште је познато да дечаци и 

девојчице имају различита интересовања. Такође, сматрамо да је за психолошки развој 

детета (дечака и девојчица) важно да се идентификује са својим полом, што ће их боље 

припремити и оспособити за реалан живот. Зато их не треба у развојном периоду 

збуњивати садржајима који не одговарају њиховим природним афинитетима. 

Поред тога, не знамо у чему се састоји акт дискриминације пошто у нашим продајним 

местима све књиге, па и приручнике који су наводно спорни могу да купују и купују сви, без 

обзира на пол, или неку другу карактеристику особе која жели да купи књигу. Нико од 

запослених никада није ограничио или забранио било ком лицу да купи одређену књигу 

коју је он одабрао.  Приручник за дечаке и приручник за девојчице куповали су и купују и 

мушкарци и жене различитог старосног доба, не знамо да ли за своју децу или поклон, јер 

о томе не водимо евиденцију. Јасно је свима и да том приликом не проверавамо и не 

питамо наше купце да ли приручник за дечаке намеравају да купе/поклоне дечаку, а 



ИЗДАВАЧКА КУЋА „ДЕЧИЈА ЛИТЕРАТУРА“ 
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приручник за девојчице девојчици. Ми као издавачи не желимо, нити можемо да се 

мешамо на који начин ће родитељи васпитавати своју децу, јер им је Уставом и 

међународним правом гарантовано да децу васпитавају у складу са својим уверењем.  

С обзиром на наведено, предлажемо да Повереник одбаци притужбу Организације за 

оснаживање, подршку и развој деце и младих „Деца Србије“ као неосновану. 

 

Нова Пазова, дана 30. 10. 2018. године    директор издавачке куће  

   

             Владан Марковић 



ОБЈЕДИЊЕНИ ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗА РАЗЈАШЊЕЊЕ, ИСПРАВКУ И ДОПУНУ 
ЧИЊЕНИЦА СЛУЧАЈА 

 
1. Да ли је Повереник донео мишљење, препоруку или опомену у овом случају? 
-разлог због чега тражимо одговор на ово питање је: у чл. 39, ст. 1 Закона о забрани 
дискиминације стоји да Повереник даје мишљење о томе да ли је дошло до повреде 
одредаба овог закона у року од 90 дана од дана подношења притужбе, и о томе 
обавештава подносиоца и лице против којег је притужба поднета. Такође у истом 
члану, ст. 2 Повереник уз мишљење да је дошло до повреде одредаба овог закона, 
препоручује лицу против којег је поднета притужба начин отклањања повреде права.  
 
     Не. Повереник је у овом случају тражио судску заштиту од дискриминације, подносећи 
тужбу суду, у складу са чланом 46. став 1. у вези члана 43. Закона о забрани 
дискриминације.  
 
 2.   Да ли је Повереник изрекао меру опомене у овом случају? -разлог због чега 
тражимо одговор на ово питање је: у чл. 40 стоји да ако лице коме је препорука упућена 
не поступи по препоруци, односно не отклони повреду права, Повереник му изриче меру 
опомене.   
 
Не.  Повереник је у овом случају тражио судску заштиту од дискриминације, подносећи 
тужбу суду, у складу са чланом 46. став 1. у вези члана 43. Закона о забрани 
дискриминације.  
 
 
3.  Да ли је Повереник за заштиту равноправности поднео предлог за мирно 
решавање спора Републичком јавном правобранилаштву? -разлог због чега 
тражимо одговор на ово питање је: у чл. 38 Закона о забрани дискиминације стоји да 
Повереник предлаже спровођење поступка мирења, у складу са законом којим се уређује 
поступак медијације, а пре предузимања других радњи у поступку.  
 

              Не. 

.  
4. Да ли је поступак пред судом, по истом основу, покренут или правоснажно 
окончан? -разлог због чега тражимо одговор на ово питање је: у чл. 36 , ст. 1 Закона о 
забрани дискиминације стоји да Повереник поступа по притужби уколико поступак пред 
судом по истој ствари није већ покренут или правноснажно окончан.  
 
   Не 
 
5. Да ли је Јована Ћук Ковач покренула неки други поступак правне заштите 
поводом овог случаја? -разлог због чега тражимо одговор на ово питање је: у чл. 36 , 
ст. 1 Закона о забрани дискиминације стоји да Повереник поступа по притужби уколико 
поступак пред судом по истој ствари није већ покренут или правноснажно окончан.  
 
Судски поступак поводом исте ствари  није покренут, а да ли је тражила правну заштиту 
пред другим органима и институцијама, Поверенику није познато. 
 
6. Да ли је Јована Ћук Ковач дала свој писани пристанак да Повереник за заштиту 
равноправности да покрене поступак уместо ње? -разлог због чега тражимо 
одговор на ово питање је: потребан је писани пристанак да Повереник за заштиту 



равноправности поднесе тужбу надлежном суду, у складу са чланом 46. став 2. Закона о 
забрани дискриминације.  
 
Не.  
 
7. Ког датума је Повереник за заштиту равноправности упутио допис, у у коме је 
доставио притужбу Јоване Ћук Ковачевић, издавачкој кући „Дечија литература“? 
-разлог због чега тражимо одговор на ово питање је: у чл. 35, ст. 4 стоји да Повереник 
доставља притужбу лицу против кога је поднета, у року од 15 дана од дана пријема 
притужбе.  
 
       24. 10. 2018. године  
     
8. Да ли је Повереник приликом утврђивања чињеничног стања узео изјаве још 
неких лица и ако јесте, које су то изјаве? -разлог због чега тражимо одговор на ово 
питање је: у чл. 37, ст 1 стоји да по пријему притужбе Повереник утврђује чињенично 
стање увидом у поднете доказе и узимањем изјаве од подносиоца притужбе, лица 
против којег је притужба поднета, као и од других лица.  
 
   Не. 
 
9. Да ли је Јована Ћук предузела још неке радње у покушају да ступи у контакт са 
издавачком кућом? -разлог због чега тражимо одговор на ово питање је: сматрамо да 
је пре подношења притужбе било препоручљиво ступити у контакт са издавачком 
кућом, јер тужба представља крајње средство у заштити права. 
 
   Није нам познато. 
 
10.  Да ли је Владан Марковић, директор издавачке куће, законски заступник исте? 
-разлог због чега тражимо одговор на ово питање је: у чл. 85, ст. 4 Закона о парничном 
поступку стоји да пуномоћник правног лица може бити адвокат као и дипломирани 
правник са положеним правосудним испитом који је у радном односу у том правном 
лицу.  
 
     Да. Провером у евиденцији Агенције за привредне регистре утврђено је да је Владан 
Марковић директор и законски заступник ове издавачке куће. 
 
11. Који је број притужбе коју је упутила Јована Поверенику и који је број 
изјашњења на притужбу коју је упутила издавачка кућа Поверенику? -разлог због 
чега тражимо одговор на ово питање је: како би се у тужби/одговору на тужбу 
позивали на број притужбе, односно изјашњења на притужбу.  
 
Јована је Поверенику упутила притужбу на обрасцу притужбе који нема броја, а Повереник 
је притужбу по пријему завео под бројем 07-01-1234/2018, а изјашњење издавачке куће 
Повереник  је завео под истим бројем. 
 
12. Да ли је се организација за оснаживање, подршку и развој деце и младих „ Деца 
Србије“ дефинише као организација за заштиту људских права? -разлог због чега 
тражимо одговор на ово питање је: у члану 35, ст. 3 стоји да притужбу може поднети 
и организација која се бави заштитом људских права.  
 



  Да 
 
13. За који узраст деце је намењена књига? -разлог због чега тражимо одговор на 
ово питање је: сматрамо да деца, поготову у раном стадијуму развоја, треба да имају 
адекватну литературу која утиче на позитиван психофизички развој деце.  
 
   У приручницима није наведено за који узраст је намењен. 
 
14. Да ли се издавачка кућа издавајући тај уџбеник саветовала са неком 
организацијом за заштиту права деце? -разлог због чега тражимо одговор на ово 
питање је: посебну пажњу треба посветити области васпитања и образовања деце, 
па сходно томе треба бити обазрив приликом издавања литаратуре која је намењена 
деци.  
 
Поверенику овај податак није познат 
 
15. На који начин је организација која је поднела притужбу дошла до сазнања да 
постоје ови приручници, и да ли је томе претходила иницијатива и негативан 
став родитеља према поменутим приручницима? -разлог због чега тражимо 
одговор на ово питање је: у изјашњењу на притужбу издавачка кућа је нагласила да се 
књиге продају у великом броју и да постоји велико интересовање читалачке публике.  
 
Поверенику нису познати ови подаци 
 
16. Да ли издавачка кућа „Дечија литература“ издаје искључиво књиге за децу? -
разлог због чега тражимо одговор на ово питање је: првенствено, уколико је одговор 
потврдан поменута издавачка кућа би требала да буде упозната са правима деце и 
забраном дискриминације, а такође поставља се питање да ли и друге књиге за децу 
имају садржаје који упућују на дискриминацију и кршење људским права.  
 
    Да 
 
17. Колико дуго су у продаји ови уџбеници, када је прво издање истих издато, и да 
ли су и ранија издања ових приручника садржала натпис на насловној страни 
„забрањено за дечаке/девојчице“ и ознаке црне заставе са мртвачком главом или 
само последња издања? -разлог због чега тражимо одговор на ово питање је: уколико 
су дуже време у продаји зашто постоји тек сада противљење садржајима који су 
обрађени у приручницима као и дискриминаторним ознакама које садрже.  
 
Приручници су издати у фебруару 2018. године, и ово је њихово прво издање.  
 
18. Да ли лиценца француске издавачке куће обухвата обавезно стављање 
натписа на насловну страну „забрањено за дечаке/девојчице“ и ознаке црне 
заставе са мртвачком главом? -разлог због чега тражимо одговор на ово питање је: 
ово нам је релевантно због дефинисања туженог.  
 
  Да 
 
19. Да ли је према уговору између српске и француске издавачке куће предвиђено 
да литература преведена на српски језик буде идентична изгледом и садржином 
као што је у оригиналном примерку издавачке куће „Larousse“? -разлог због чега 



тражимо одговор на ово питање је: према уговору о лиценци уговорне стране се могу 
споразумети да Аутор врши одговарајуће измене или допуне дела, п од условом да те 
измене, односно допуне не представљају несразмерно велику матeријалну и другу 
обавезу за Издавача.  
 
        Да 
 
20. Да ли је о целом случају обавештен француски издавач Ларус и како се они 
изјашњавају поводом тога? -разлог због чега тражимо одговор на ово питање је: 
битно је да они буду обавештени с обзиром да су поменути приручници првобитно 
издати од стране француске издавачке куће. 
 
Поверенику овај податак није познат 
 
21. Ко је уредник издавачке куће „Дечија литература“ и који су његови основни 
подаци?  Одговор је значајан ради правилног означења туженог. 
 
Уредник је др Слободан Кочевић, Нова Пазова, ул. Новосадски пут 5а 
 
22. Ко је преводилац текста приручника и који су његови основни подаци? Одговор 
је значајан ради правилног означења туженог. 
 
   Бојана Вукчевић, Нова Пазова, ул. Новосадски пут 5а 
 
 
23. Да ли је био спроведен поступак пред Повереником за заштиту 
равноправности? Ако јесте, какав је био исход поступка? 
Значај очекиваног разјашњења/допуне јесте утврђивање свих чињеница битних за 
покретање поступка. 
 
 Не 
 
24. Када је издавачка кућа Larousse први пут издала приручник за девојчице и 
приручник за дечаке и да ли су ови приручници и даље у продаји у Француској? 
Ови одговори су важни због утврђивања свих правнорелевантих чињеница. 
 
Немамо податак када је први пут издата, а у изјашњењу издавачке куће се наводи да су и 
даље у продаји у Француској. 
 
25. Колики је обим лиценце по којој издавачка кућа „Дечија литература“ издаје 
приручнике, односно да ли су леценцом обухваћени и садржај и илустрације 
приручника или само садржај или само илустрације? 
Ови одговори су важни због утврђивања свих правнорелевантих чињеница. 

 

Приручник је у потпуности саобразан оригиналном Лarousse издању. 

 
26. У ком тиражу су штампани приручници? 
Ови одговори су важни због утврђивања свих правнорелевантих чињеница. 
 
У тиражу од по 3000 примерака 



 
27. Ком узрасту деце су намењени приручници? Ови одговори су важни због 
утврђивања свих правнорелевантих чињеница. 
 
У приручницима није наведено за који узраст су намењени. 
 
28. Oд када су тачно у продаји два издања “Приручник за дечаке” и “Приручник за 

девојчице” (тачан месец почетка продаје) у Србији, а од када у Француској? Разлог 

постављања захтева за допуну чињеничног стања јесте потреба да се на 

бољи, квалитетнији и пре свега - прецизнији начин, установи комплетна слика 

корпуса чињеница додељеног случаја. Значај допуна тражених чињеница је у 

грађењу аргументације за, пре свега, побијање навода обе стране у тужби и 

одговору на тужбу. 

 

У продаји су од фебруара 2018. године, а није нам познато од када су у продаји у 

Француској. 

 

 

29. На којим све продајним местима издавач “Дечија литература” нуди 

приручнике (онлајн продаја, продаја у књижарама и сл) и колико их има (само на пар 

места у Србији, у целој Србији?) Разлог постављања захтева за допуну 

чињеничног стања јесте потреба да се на бољи, квалитетнији и пре свега - 

прецизнији начин, установи комплетна слика корпуса чињеница додељеног 

случаја. Значај допуна тражених чињеница је у грађењу аргументације за, пре 

свега, побијање навода обе стране у тужби и одговору на тужбу. 

 

Приручници се продају на територији целе Србије, у књижарама, као и путем интернета, 

онлине. 

 

30. Да ли су приручници промовисани у јавним гласилима, у вртићима или 

школама и да ли су, којим случајем, нуђени тим установама по нижим (промо) 

ценама ради масовније куповине? Разлог постављања захтева за допуну 

чињеничног стања јесте потреба да се на бољи, квалитетнији и пре свега - 

прецизнији начин, установи комплетна слика корпуса чињеница додељеног 

случаја. Значај допуна тражених чињеница је у грађењу аргументације за, пре 

свега, побијање навода обе стране у тужби и одговору на тужбу. 

 

   Није нам познато  

 

31. Да ли би могао да се добије потпуни садржај приручника? Разлог постављања 

захтева за допуну чињеничног стања јесте потреба да се на бољи, 

квалитетнији и пре свега - прецизнији начин, установи комплетна слика корпуса 

чињеница додељеног случаја. Значај допуна тражених чињеница је у грађењу 



аргументације за, пре свега, побијање навода обе стране у тужби и одговору на 

тужбу. 

 

Потпуни Садржај приручника је достављен уз притужбу, а цео приручник нисмо у 

могућности да доставимо. 

 

32. Који је списак свих наслова које је издавачка кућа “Дечија литература” издала у 

последње две године? Разлог постављања захтева за допуну чињеничног 

стања јесте потреба да се на бољи, квалитетнији и пре свега - прецизнији 

начин, установи комплетна слика корпуса чињеница додељеног случаја. Значај 

допуна тражених чињеница је у грађењу аргументације за, пре свега, побијање 

навода обе стране у тужби и одговору на тужбу. 

 

Поверенику није познат овај податак 

 

33. Када је издавач “Дечија литература” закључио уговор о лиценци са 

француском издавачком кућом “Larousse”? Разлог постављања захтева за 

допуну чињеничног стања јесте потреба да се на бољи, квалитетнији и пре 

свега - прецизнији начин, установи комплетна слика корпуса чињеница 

додељеног случаја. Значај допуна тражених чињеница је у грађењу 

аргументације за, пре свега, побијање навода обе стране у тужби и одговору на 

тужбу. 

 

    21.9.2016. године 

 

34. Да ли је у уговору о лиценци који су закључиле ове две издавачке куће 

допуштено да се приручник прилагођава и врше измене у складу са друштвеним 

приликама државе издања, или се захтева штампање приручника без икаквих 

измена? Разлог постављања захтева за допуну чињеничног стања јесте 

потреба да се на бољи, квалитетнији и пре свега - прецизнији начин, установи 

комплетна слика корпуса чињеница додељеног случаја. Значај допуна тражених 

чињеница је у грађењу аргументације за, пре свега, побијање навода обе стране 

у тужби и одговору на тужбу. 

 

    Уговором се захтева штампање приручника без икаквих измена. 

 

35. Са којим земљама је, поред Србије, издавачка кућа “Larousse” закључила сличан 

или исти уговор? Разлог постављања захтева за допуну чињеничног стања 

јесте потреба да се на бољи, квалитетнији и пре свега - прецизнији начин, 

установи комплетна слика корпуса чињеница додељеног случаја. Значај допуна 

тражених чињеница је у грађењу аргументације за, пре свега, побијање навода 

обе стране у тужби и одговору на тужбу. 



 

Поверенику овај податак није познат 

 

36. Да ли француско издање приручника такође садржи натпис “забрањено за 

дечаке/девојчице” и илустрацију костурске главе? Разлог постављања захтева 

за допуну чињеничног стања јесте потреба да се на бољи, квалитетнији и пре 

свега - прецизнији начин, установи комплетна слика корпуса чињеница 

додељеног случаја. Значај допуна тражених чињеница је у грађењу 

аргументације за, пре свега, побијање навода обе стране у тужби и одговору на 

тужбу. 

 

   Да 

 

37. Да ли је у Француској био покренут судски или други поступак за заштиту од 

дискриминације због дистрибуирања приручника? Разлог постављања захтева 

за допуну чињеничног стања јесте потреба да се на бољи, квалитетнији и пре 

свега - прецизнији начин, установи комплетна слика корпуса чињеница 

додељеног случаја. Значај допуна тражених чињеница је у грађењу 

аргументације за, пре свега, побијање навода обе стране у тужби и одговору на 

тужбу. 

 

    Поверенику овај податак није познат 

 

38. Да ли је у некој другој земљи покренута слична притужба/тужба за заштиту 

од дискриминације због издавања приручника? Разлог постављања захтева за 

допуну чињеничног стања јесте потреба да се на бољи, квалитетнији и пре 

свега - прецизнији начин, установи комплетна слика корпуса чињеница 

додељеног случаја. Значај допуна тражених чињеница је у грађењу 

аргументације за, пре свега, побијање навода обе стране у тужби и одговору на 

тужбу. 

 

 Поверенику овај податак није познат 

 

39. Да ли је подношењу притужбе претходила дебата у јавности поводом 

издавања ова два приручника? Разлог постављања захтева за допуну 

чињеничног стања јесте потреба да се на бољи, квалитетнији и пре свега - 

прецизнији начин, установи комплетна слика корпуса чињеница додељеног 

случаја. Значај допуна тражених чињеница је у грађењу аргументације за, пре 

свега, побијање навода обе стране у тужби и одговору на тужбу. 

 

     Не 

 



40. Када је основана Организација за оснаживање, подршку и развој деце и младих 

“Деца Србије”, који је њен циљ и којим делатностима се бави? Разлог 

постављања захтева за допуну чињеничног стања јесте потреба да се на 

бољи, квалитетнији и пре свега - прецизнији начин, установи комплетна слика 

корпуса чињеница додељеног случаја. Значај допуна тражених чињеница је у 

грађењу аргументације за, пре свега, побијање навода обе стране у тужби и 

одговору на тужбу. 

 

Основана је 1998. године и бави се заштитом права детета, као и оснаживањем и 

подршком  деце и младих у Србији. 

 

41. Да ли можемо добити статут oрганизације “Деца Србије”? Разлог 

постављања захтева за допуну чињеничног стања јесте потреба да се на 

бољи, квалитетнији и пре свега - прецизнији начин, установи комплетна слика 

корпуса чињеница додељеног случаја. Значај допуна тражених чињеница је у 

грађењу аргументације за, пре свега, побијање навода обе стране у тужби и 

одговору на тужбу. 

Повереник нема статут ове организације. 

42. Наиме, пошто се из одговора на притужбу може видети да се случај који сте 

нам дали односи на издавачку кућу која иступа као привредни субјект на 

слободоном тржишту - постаје релевантно питање односа, с једне стране, 

слободе у понуди и потражњи, и с друге стране, повреде закона. Да ли бисте 

могли само да нас усмерите у погледу правних извора, који би нам могли 

детаљније указати на поменути однос? Наравно, уколико је проналажење таквог 

извора део наше дужности у оквиру такмичења, само ми скрените пажњу. 

Правилима такмичења у симулацији суђења из области заштите од дискриминације, која 

су Вам доступна на сајту повереника, прописани су, између осталог и извори права који се 

могу користити приликом састављања тужбе и одговора на тужбу.  
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