
ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ 

Београдска 70 

11000 БЕОГРАД 

 

Удружење грађана „АТЕИСТИ СРБИЈЕ“, Војвођанских бригада бр. 18, Нови Сад, матични 

број: 28005075, којег заступа Предраг Стојадиновић, потпредседник Управног одбора 

Удружења, на основу чл. 154. и 156. Закона о прекршајима (Службени гласник РС, бр. 101/05, 

116/08 i 111/09), подноси 

 

ЗАХТЕВ 

за покретање прекршајног поступка 

 

 

Против Православног богословског факултета Универзитета у Београду, 11000 Београд, Мије 

Ковачевића 11Б. 

 
Због тога што Православни богословски факултет (у даљем тексту ПБФ), као део Универзитета 

у Београду (у даљем тексту БУ), врши очигледну, и фактичку и правну, дискриминацију и 

студената и професора ПБФ, и то на основу верског опредељења, чиме се врши прекршај из 

члана 9. става 2. и става 3. Закона о забрани дискриминације. 

 
Наиме, у члану 58. став 1. Статута ПБФ, као услов за упис, наводи се обавезна „сагласност 
надлежног епископа“. Затим се у члану 61. став 3. опет захтева да кандидат „прибави 
сагласност надлежног епископа”, да би се у члану 86. као главни услов за наставникa и 
предавачa навело да је потребно да „поред осталих прописаних услова има и сагласност 
(благослов) надлежног епископа“. 
 
Сасвим је јасно да се на овај начин врши очигледна, и фактичка и правна, дискриминација и 
студената и професора ПБФ и то на основу верског опредељења, као и да се, као услов за 
студирање и за рад у једној институцији, која би, наводно, требало да буде образовног 
карактера, поставља потпуно арбитрарни услов, који зависи од субјективне, необразложене 
воље једног верског поглавара. 
 
Дакле, према Статуту БУ и Статуту ПБФ, један верски поглавар, по свом сопственом 
субјективном нахођењу, одлучује ко је подобан, а ко није подобан да постане студент БУ. 
 
Наведено поступање је сасвим очигледно у супротности са Законом о забрани дискриминације 
(у даљем тексту ЗЗД). Конкретно, члан 2. ЗЗД наглашава: „изрази ‘дискриминација’ и 
‘дискриминаторско поступање’ означавају свако неоправдано прављење разлике или 
неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање 
првенства), у односу на лица или групе [...] а који се заснива на верским или политичким 
убеђењима...“ 
 
Даље, члан 19. став 2. и став 3. ЗЗД гласе: „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. Забрањена је дискриминација васпитних и образовних 
установа које обављају делатност у складу са законом и другим прописом, као и лица која 
користе или су користили услуге ових установа у складу са законом.“ 
 
Из овога се сасвим јасно види да ПБФ врши незакониту дискриминацију својих студената, а 
пошто је ПБФ део БУ, тиме се то кршење преноси и на сам БУ. 
 
 

ПРЕДЛОГ 

 

Да Повереник за заштиту равноправности покрене прекршајни поступак против Православног 

богословског факултета Универзитета у Београду због вршења незаконите дискриминације 

својих студената и професора. 

 
 

У Београду, дана 26. 03. 2012. године. 
 

Подносилац захтева: 
 
____________________________________ 
Удружење „Атеисти Србије” 
Предраг Стојадиновић, потпредседник УО Удружења 

  


