
 

Отворено писмо

Београдском Универзитету

Читајући  Статут  Универзитета  у  Београду  (у  даљем  тексту  Статут),  остао  сам  збуњен 

чињеницом да установа  која  би требало да буде интелектуални узор  целе државе,  дакле,  установа  која 

представља  најстарију  високошколску  институцију  у  држави,  алма  матер  свих  осталих  државних 

универзитета у Србији, дозвољава себи тако очигледно кршење Устава Републике Србије (у даљем тексту 

Устав) и Закона о забрани дискриминације (у даљем тексту ЗЗД) у свом сопственом Статуту.

Универзитет у Београду (у даљем тексту БУ) јесте државна институција и, као таква, мора, по члану 11. став 

1  Устава,  бити  секуларна.  Даље,  по  члану  11.  став  2  Устава,  мора  бити  одвојена  од  цркава  и  верских 

заједница и свих њихових институција. На крају, по члану 11. став 3 Устава, не сме да успоставља ниједну 

религију као државну.

Православни богословски факултет (у  даљем тексту  ПБФ),  као део  Универзитета  у Београду,  директно 

крши сва три става члана 11. Устава. Првенствено, ради се о искључиво религијској институцији која, самим 

тим, крши принцип секуларности (кршење члана 11. став 1 Устава). Затим, припајање ПБФ Београдском 

Универзитету представља мешање цркве и државе (кршење члана 11. став 2 Устава). Додатно, с обзиром на 

чињеницу да је ПБФ једина религијска институција унутар БУ, чињеница коју ПБФ са поносом наглашава 

на свом сајту, православна религија се на БУ успоставља као државна (кршење члана 11. став 3 Устава).

 

 



 

Наведено  поступање  је  сасвим  очигледно  у  супротности  са  Законом  о  забрани 

дискриминације  (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. ставови 2 и 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.

Моје искрено мишљење је да је много боље за углед самог Универзитета да самостално и самоиницијативно 

обави ову неопходну исправку и да никако не сачека захтев за оцену уставности Статута и пријаву 


