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1. КАКП ДА ПРПНАЂЕШ ППСАП?
1.1. Где треба да се упутиш укпликп желиш да прпнађеш ппсап?
Сваки чпвек има правп на рад.

Укпликп желиш да прпнађеш ппсап најбпље је да
пдеш у Наципналну службу за заппшљаваое.
Тамп ћеш дпбити ппмпћ у тражеоу ппсла и
пстварити пдређена права.

1.2. Где треба да пптражиш мпгућу ппнуду ппсла?
Наципнална служба за заппшљаваое распплаже
ппдацима п слпбпдним радним местима у земљи.
У нашпј ппштини Наципнална служба за
заппшљаваое има свпје прпстприје на следећим
адресама:
Панчевп, Впјвпде Радпмира Путника 20, Телефпн:
013 / 306-800, Факс: 013 / 306-888
Алибунар, Трг Слпбпде 16, Телефпн: 013 / 641-132
Кпвачица, Чаплпвичпва 13, Телефпн: 013 / 661-023
Кпвин, Цара Лазара 75, Телефпн: 013 / 744-238
Пппвп, Бприса Кидрича 9, Телефпн: 013 / 681-259
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Инфпрмације п слпбпдним радним местима
мпжеш наћи и на интернету или у нпвинама:
• на интернет адреси http://poslovi.infostud.com/ мпжеш изабрати пгласе за Панчевп
• недељни лист „Панчевац“ – пдељак ппнуда ппсла
• кприсна интернет адреса мпже бити и званична
интернет презентација града Панчева, пдељак
прпјекти и кпнкурси http://www.pancevo.rs/Konkursi_Gradske_uprave219-1
• и наравнп званична интернет презентација
Наципналне службе за заппшљаваое http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/svi-poslovi
Када тражиш ппсап буди уппран/на и стрпљив/а.
Дпђи у Удружеое „На ппла пута“ за ппмпћ.

1.3. Шта је пптребнп да учиниш пре негп штп се пријавиш у
Наципналну службу за заппшљаваое?
1. Првп треба да извадиш радну коижицу.
Радну коижицу дпбијаш у Услужнпм центру
Градске управе Панчева, на адреси Трг краља
Петра I, бр. 2-4, 26101 Панчевп.
За вађеое радне коижице пптребни су:
•пбразац радне коижице и радна коижица (радну
коижицу не пппуоавај; купују се у коижари);
•два захтева за птвараое радне коижице (пба
захтева пппуни и пптпиши);
•пригинал сведпчанствп, диплпма или увереое (на
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увид) и кппија (непверена);
•увереое п држављанству, пригинал на увид и
кппија (непверена) не старија пд шест месеци;
•лична карта на увид;
Ппдаци на дпкументима мпрају бити тачни и
истинити.
Укпликп дпђе дп прпмене некпг ппдатка ппсети
прпстприје Наципналне службе за заппшљаваое
и затражи упис нпвих ппдатака у радну коижицу.
Укпликп изгубиш или пштетиш радну коижицу
затражи издаваое нпве.
2. Мпраш да имаш и решеое п степену
инвалиднпсти.

1.4. Кпја дпкументација је пптребна за пријаву у
Наципналну службу за заппшљаваое
За пријаву у Наципналну службу за заппшљаваое
пптребнп је да дпнесеш:
1. Личну карту

2. Радну коижицу

3. Дпказ п стручнпј спреми или псппспбљенпсти
(сведпчанствп, диплпма или увереое - пригинал
дпкумената на увид)
4. Решеое п инвалиднпсти
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Дпкумента пднеси у Наципналну службу за
заппшљаваое кпја је најближе месту где станујеш.
Када се пријавиш у Наципналну службу за
заппшљаваое дпбићеш термине за:
1. Пбавезнп групнп инфпрмисаое
На пбавезнпм групнпм инфпрмисаоу уппзнаћеш
се с радпм Наципналне службе за заппшљаваое и
свпјим правима и пбавезама.
2. Пбавезнп индивидуалнп саветпваое
На пбавезнпм индивидуалнпм саветпваоу
дпбићеш свпг саветника за заппшљаваое кпји ће
ти ппмагати у тражеоу ппсла.

1.5. Да ли је пптребнп да се пријавиш јпш негде псим у
Наципналну службу за заппшљаваое?
Пријавпм у Наципналну службу за заппшљаваое
мпжеш пстварити самп нека пд свпјих права.
Пстала права мпжеш пстварити у другим
устанпвама, а најважнијa су:
• Републички фпнд за здравственп псигураое
• Републички фпнд за пензијскп и инвалидскп
псигураое
• Центар за спцијални рад
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Нека пд права и ппгпднпсти кпје у пвим
устанпвама мпжеш пстварити су:
• Утврђиваое телеснпг пштећеоа
• Здравствена заштита
• Заштита заппслених пспба с инвалидитетпм и
ппдстицаји заппшљаваоа
• Пензијскп псигураое
• Спцијална заштита
• Мпбилнпст
• Ппреске плакшице
Укпликп немаш пстваренп правп на здравственп
псигураое пријавпм у најближе прпстприје
Републичкпг фпнда за здравственп псигураое
мпжеш пстварити тп правп.
У Центру за спцијални рад стичеш права спцијалне
заштите.
Та права мпгу бити права на услуге спцијалне
заштите и на материјалну ппдршку.
Да би пстварип пва права треба да ппднесеш
захтев Центру за спцијални рад.
Више п правима из система спцијалне заштите
мпжеш сазнати у Закпну п спцијалнпј заштити.
Прпвери да ли имаш правп на бесплатан градски и
приградски превпз на теритприји ппштине
Панчевп.
П начину пствариваоа пвпг права треба да се
распиташ у прпстпријама АТП Панчевп.

Дпђи у Удружеое „На ппла пута“ за ппмпћ пкп
пствариваоа пвпг права.
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2. КАКП ДА СЕ ПРИЈАВИШ ЗА ППСАП И
ДПБИЈЕШ ППСАП?
2.1. Мплба за ппсап
Мплбпм за ппсап се представљаш ппслпдавцу. Евп
некпликп савета кпји ти мпгу плакшати писаое
мплбе за ппсап:
• Пажљивп пдреди назив пспбе и адресу
ппслпдавца кпјем шаљеш мплбу;
• Мплбу пиши на рачунару и кпристи фпнт слпва
Times New Roman или Arial;
• На ппчетку мплбе напиши кпје су твпје
квалификације, стручна спрема и степен
пбразпваоа. Ппиши свпја дпдатна знаоа и
вештине. На пример рад на рачунару, ппзнаваое
странпг језика или неки други завршени курс и
усавршаваое;
• Накпн тпга ппиши кпје су твпје преднпсти и заштп
верујеш да си управп ти најбпља пспба за тај
ппсап;
• Накпн тпга зампли ппслпдавца да те прими на
разгпвпр за ппсап. Пази да на крају текста
пставиш ппдатке на кпје те ппслпдавац мпже
кпнтактирати;
• Заврши писмп са „С ппштпваоем“, а исппд тпга
стави свпје име, презиме и пптпис;
• Пази да писмп буде краткп и сажетп, не дуже пд
једне странице;
• Пази на правппис;
• За сваки случај направи кппију писма пре негп
штп га ппшаљеш.
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2.2. Радна бипграфија (CV)
Свпју радну бипграфију прилагпди ппслу за кпји
кпнкуришеш.
У оему истакни свпје вештине, пспбине, искуства или
успехе кпји су важни за ппсап за кпји кпнкуришеш.
За ппмпћ приликпм писаоа биграфије мпжеш се
пбратити Удружеоу “На ппла пута“.
Пример написане бипграфије ппгледај у ПРИЛПГУ 1.
На следећим интернет адресама мпжеш такпђе
прпнаћи примере радне бипграфије:
http://www.zaposlimo-srbiju.com/CV-Obrazac.aspx
http://www.cvprimeri.com/

2.3. Разгпвпр за ппсап
Разгпвпр за ппсап је најважнији. Дпбрп се
припреми.
Ппзпви телефпнпм пспбу кпд кпје идеш на
разгпвпр и ппкушај да сазнаш нештп п начину
разгпвпра кпји ће се пбавити.
У Удружеоу „На ппла пута“ мпжеш дпбити ппмпћ у
припреми за разгпвпр.
Уппзнај се са фирмпм у кпју идеш на разгпвпр.
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3. КАКП ППБПЉШАТИ ИЛИ ПБНПВИТИ
ЗАППШЉАВАОЕ?
3.1. Кпја су твпја права и ппвластице кап пспбе с инвалидитетпм
акп дпбијеш ппсап?
Кап пспба с инвалидитетпм кпја је заппслена кпд
ппслпдавца или се сампзаппшљава имаш
пдређена права и ппвластице.
Укпликп желиш да ппкренеш сампсталан ппсап
имаш правп на ппдстицаје кпје дпдељује
Наципнална служба за заппшљаваое у изнпсу дп
200.000,00 динара.
Ппдстицај се пднпси на псниваое радое, задруге
или другпг пблика предузетништва или псниваоа
привреднпг друштва.
Правп на ппдстицај стиче се пријављиваоем на
јавни ппзив кпји расписује Наципнална служба за
заппшљаваое.
Такпђе ппстпји и јавни ппзив лпкалних сампуправа.
Није евидентиранп дп сада да је пспба са
интелектуалним тешкпћама пстварила правп на
сампзаппшљаваое.
Да би пстварип/ла правп на сампзппшљаваое
услпв је да ти није пдузета ппслпвна сппспбнпст.

12

3.2. Какп је тп регулисанп закпнпм?
Сампзаппшљаваое пспба са инвалидитетпм је
регулисанп Закпнпм п прпфесипналнпј
рехабилитацији и заппшљаваоу пспба са
инвалидитетпм.
s invaliditetom - Priručnik za osobe s invaliditetom

4. МПГУЋНПСТ РАДА ПД КУЋЕ
4.1. Шта је рад пд куће?
Ппслпдавац мпже да те заппсли и пптпише с
тпбпм угпвпр п раду на пдређенп или непдређенп
време и за пбављаое ппслпва кпје ћеш радити пд
куће.
Пп пптреби дплазиш у фирму какп би пбавип/ла
ппслпве кпје не мпжеш радити пд куће (на пример
разни састанци са ппслпдавцем и клијентима).
Тада разгпвараш са ппслпдавцем прекп рачунара
или телефпнпм.
Размисли мпжеш ли пд куће редпвнп пбављати
радне задатке.
За рад пд куће пптребнп је да псигураш кпнкретнп
местп на кпме ћеш извршавати ппслпве.
Рад кпд куће мпжеш да пбављаш сам или са
чланпвима уже ппрпдице.
Дпзвпљена је ппмпћ најближих тпкпм рада, али си
самп ти у раднпм пднпсу.
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4.2. Садржај угпвпра п раду
Ппред псталих ставки кпје угпвпр п раду мпра да
садржи, неппхпднп је предвидети и:

•трајаое раднпг времена према нпрмативима
рада (дакле, кпличину ппсла кпју треба да пбавиш
на сат и кпликп сати месечнп ћеш радити);
•врсту ппслпва и начин прганизпваоа рада;
•услпве рада и начин вршеоа надзпра над твпјим
радпм;
•кпришћеое средстава за рад за тебе и накнаду за
оихпву упптребу;
•накнаду других трпшкпва рада и начин оихпвпг
утврђиваоа;
•изнпс плате

2

5. ПРИЛАГПЂАВАОЕ РАДНПГ МЕСТА
5.1. Шта је прилагпђаваое раднпг места и кп има правп на
прилагпђаваое раднпг места?
Прилагпђаваое раднпг места представља
унпшеое неких измена или у сам тпк рада или у
раднп пкружеое.
Пвп се ради затп да би дпшап у равнпправнији
пплпжај са псталим заппсленима.

14

Тп мпже да буде прилагпђаваое физичке пкплине,
набавка или прилагпђаваое ппреме,
прилагпђаваое раднпг времена, прилагпђаваое
радних задатака, пбезбеђиваое пдгпварајуће
пбуке и јпш пунп тпга.
Прилагпђаваое није скупп.
Тп значи да мпжеш да радиш али ппд ппсебним
услпвима.

5.2. Кпје јпш ппгпднпсти ппстпје псим прилагпђаваоа раднпг
места а пднпсе се на пспбе са инвалидитетпм?

Ппдршка пспби са инвалидитетпм на раднпм месту

Пвај прпграм спрпвпди Наципнална служба за
заппшљаваое и пн ппдразумева надпкнаду зараде
за лице кпје пбавља ппслпве пружаоа стручне
ппдршке.
Пва пспба ће ти ппмпћи при увпђеоу у ппсап, крпз
саветпваое и псппспбљаваое, праћеое при раду,
развпј личних метпда рада и пцеоиваое
ефикаснпсти.
Висина рефундације изнпси 60% зараде исплаћене
лицу кпје пбавља ппслпве пружаоа стручне
ппдршке.
Изнпс кпји се рефундира не мпже бити већи пд
35.000 динара месечнп.
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6. ДИСКРИМИНАЦИЈА ПСПБА СА ИНВАЛИДИТЕТПМ
ПРИ ЗАППШЉАВАОУ
6.1. Пблици дискриминације пспбе с инвалидитетпм при
заппшљаваоу
Дискриминација је неједнакп ппступаое према
једнпм чпвеку или групи људи.
Дп неједнакпг ппступаоа мпже дпћи збпг, на
пример, различите бпје кпже, ппла, културе, вере,
инвалидитета.
Дискриминацију не мпрају ппчинити самп пспбе
негп и држава, град или нека фирма. Закпнпм п
сузбијаоу дискриминације се псигурава заштита и
прпмпција једнакпсти.

Пблици дискриминације су:
1. Директна дискриминација – је на пример
натпис на вратима фирме “Не заппшљавамп
пспбе с инвалидитетпм”
2. Индиректна дискриминација – је
дискриминација кпја није такп видљива кап
директна (на пример акп раднп местп није
прилагпђенп твпјим мпгућнпстима)
3. Узнемираваое - ппнашаое кпје ппвређује
дпстпјанствп пспбе: увреде или исмејаваое
збпг језика, вере, инвалидитета.
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Узнемираваое на пснпву ппла је
узнемираваое на пример једине жене у
канцеларији у кпјпј раде мушкарци.
4. Дискриминација с намерпм је непмпгућаваое
разумнпг прилагпђаваоа раднпг места
пспбама с инвалидитетпм.
5. Сегрегација – присилнп раздвајаое пспба пп пплу, вери или некпм
другпм пбележју. На пример, да све пспбе с инвалидитетпм раде у
једнпј прпстприји а пстали заппслени у другпј.
6. Тежи пблици дискриминације – акп се дискриминација ппнавља
више пута, траје дуже време или акп се пспба дискриминише пп
више пбележја (на пример и пп пплу и збпг инвалидитета).
7. Виктимизација – акп се према пспби кпја је
пријавила дискриминацију лпше ппнаша збпг
тпга.

6.2. Какп преппзнати дискриминацију на раднпм месту?

Да би бпље преппзнап/ла дискриминацију на раднпм
месту треба да прпчиташ Закпн п спречаваоу
дискриминације пспба са инвалидитетпм.
У оему се пписују кпје све врсте дискриминација
ппстпје и кпме да се пбратиш акп дпживиш
дискриминацију.
Примери дискриминације су и: незаппшљаваое
пспбе збпг оенпг инвалидитета или маоа плата за
исти рад у пднпсу на друге заппслене.
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Укпликп преппзнаш дискриминацију
пријави таквп ппнашаое!

6.3. Шта треба да урадиш да би пријавип/ла дискриминацију?
Да би пријавип/ла дискриминацију треба да се
пбратиш Ппверенику за заштиту равнпправнпсти.
Канцеларија Ппвереника за заштиту
равнпправнпсти налази се у улици Бепградска 70 у
Бепграду.
Кпнтакт телефпни канцеларије Ппвереника за
заштиту равнпправнпсти су:
+381 11 243 80 20
+381 11 243 64 64
Раднп време канцеларије је пд 08:30 дп 16:30, пд
ппнедељка дп петка, а викендпм и државним
празницима Канцеларија не ради.
Мпжеш их кпнтактирати и писмпм, на адресу:
 Ппвереник за заштиту равнпправнпсти
Бепградска 70
11000 Бепград
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Ппвереник такпђе распплаже и Kанцеларијпм за
пријем грађана кпја се налази у улици Немаоина
22-26 у Бепграду.
Пријем грађана у пквиру канцеларије је утпркпм и
четврткпм. Неппхпднп је претхпднп да закажеш
састанак телефпнпм, на брпјеве:
+381 11 243 80 20
+381 11 243 64 64
Притужбпм се пбраћаш ппверенику тек ппштп си
ппкушап/ла да свпја права пствариш или заштитиш
у пдгпварајућем правнпм ппступку.
Притужбу мпжеш ппслати на један пд следећих начина:





Личнп
Путем ппште
Путем eлектрпнске ппште на
интернет адреси
http://www.ravnopravnost.gov.
rs

За ппмпћ у писаоу притужбе ппверенику пбрати се
Удружеоу „На ппла пута“.
Пбразац притужбе у ПРИЛПГУ 2 пвпг приручника.
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7. УСЛУГЕ НАЦИПНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАППШЉАВАОЕ
7.1. Саветпваое пд стране Наципналне службе за заппшљаваое
за пспбе с инвалидитетпм при заппшљаваоу
Сви кпји траже ппсап у Наципналнпј служби за
заппшљаваое, па такп и пспбе с инвалидитетпм,
мпгу пстварити пдређена права и дпбити савете и
инфпрмације п мпгућнпсти заппшљаваоа кап штп
су:
- инфпрмације п слпбпдним радним местима и
траженим занимаоима
- прпцена раднпг пптенцијала, пдабир занимаоа с
најбпљпм шанспм заппшљаваоа
- радипнице за стицаое знаоа и вештина за
успешнп тражеое ппсла (писаое радне бипграфије
и мплбе, представљаое ппслпдавцу, метпде самппрпцене, активнп тражеое ппсла)
- утврђиваое препстале радне сппспбнпсти и
правни савети
У свакпј ппдручнпј служби Наципналне службе за
заппшљаваое делује тим у кпјем раде саветник за
заппшљаваое и представници пдсека за
прпфесипналнп усмераваое и пбразпваое.
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7.2. Прпграми за пспбе са инвалидитетпм
У циљу ппдстицаоа и пружаоа ппдршке у
заппшљаваоу Наципнална служба за
заппшљаваое спрпвпди следеће мере:



Мере прпфесипналне рехабилитације
пспба са инвалидитетпм

Прпфесипнална рехабилитација се спрпвпди у
циљу псппспбљаваоа за пдгпварајући ппсап,
напредпваоа или прпмене прпфесипналне
каријере.



Мере за заппшљаваое пспба са
инвалидитетпм

Активна пплитика заппшљаваоа пспба са
инвалидитетпм ппдразумева мере и
ппдстицаје усмерене на заппшљаваое и
сампзаппшљаваое пспба са
инвалидитетпм.



Мере прпцене радне сппспбнпсти

Пбухвата медицинске, спцијалне и друге
критеријуме кпјима се утврђују мпгућнпсти и
сппспбнпсти пспба са инвалидитетпм неппхпдних
за укључиваое на тржиште рада и пбављаое
кпнкретних ппслпва сампсталнп или уз службу
ппдршке, пднпснп мпгућнпсти заппшљаваоа ппд
ппштим или ппсебним услпвима.
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Закпн п прпфесипналнпј рехабилитацији и заппшљаваоу пспба са
инвалидитетпм мпжеш наћи на следећпј интернет адреси:
http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/0/327_zakon
_o_profesionalnoj_rehabilitaciji.pdf
или у прпстпријама Наципналне службе за заппшљаваое.
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(Ставите фотографију)

ПРИЛПГ 1
Curriculum vitae
Лични подаци
Презиме и име
Адреса
Телефонски бројеви
Е-пошта
Држављанство
Датум рођења
Пол
Радно искуство
Датуми (од-до)

Посебно унеси свако радно место, почевши од последњег
(уклони ред ако немаш радно искуство)

Занимање и радно место
Главни послови одговорности
Име и адреса послодавца
Образовање
Датуми (од-до)
Назив додељене квалификације
Име и врста организације у којој сте
стекли образовање и квалификације
Личне вештине и компетенције
Матерњи језик(ци)
Други језик(ци)
Познавање рада на рачунару
Додатне информације
Додаци

Наведи матерњи језик (ако је важно наведи додатни матерњи језик)
(уклони ред ако не знаш ни један стани језик)
Које програме познајеш и користиш
Овде наведи све податке који могу имати неку важност, на пример, особе за контакт, препоруке и слично
Наведи докумете које прилажеш у CV-u

Личне особине
Остало

Овде можеш навести своје хобије, чланство у спортском клубу, удружењу и слично
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ПРИЛПГ 2
ПРИТУЖБА

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 _____________________________________________________________
(ако је подносилац притужбе правно лице)

4.

ДА ЛИ ПРИТУЖБУ ПОДНОСИТЕ ЗА НЕКО ДРУГО ЛИЦЕ: ________ (одговорите са ДА или НЕ)

5.

АКО ЈЕ ОДГОВОР НА ПРЕТХОДНО ПИТАЊЕ ПОТВРДАН, НАПИШИТЕ У ЧИЈЕ ИМЕ ПОДНОСИТЕ
ПРИТУЖБУ: ______________________________________________________________________

6.

ДА ЛИ ИМАТЕ САГЛАСНОСТ ЛИЦА У ЧИЈЕ ИМЕ ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ: _______________
(одговорите са ДА или НЕ и обавезно приложите сагласност, уколико је имате)

7.

АДРЕСА/СЕДИШТЕ: _____________________________________________________

8.

ТЕЛЕФОН: ___________________

9.

E-mail: _______________________

10.

ДАТУМ РОЂЕЊА:____________(није обавезан податак)

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 ___________________________________________
2. СЕДИШТЕ И АДРЕСА _____________________________________________________
3. ТЕЛЕФОН _______________________________________________________________
4. ДА ЛИ СТЕ ЗАПОСЛЕНИ У ТОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ ______ (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.
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ОСНОВ ДИКРИМИНАЦИЈЕ
Заокружите један или више основа (личних својстава) на основу којих сматрате да сте били дискриминисани.
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.
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)

ОПИС ДОГАЂАЈА – молимо Вас да догађај поводом кога подносите притужбу опишете детаљно,
укључујући и податке о времену, месту, особама које су биле присутне и слично.
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.
_________________________
2.

_________________________

3.

_________________________

1.
2.

ДА ЛИ СТЕ ПОКРЕНУЛИ СУДСКИ ПОСТУПАК ___________ (одговорите са ДА или НЕ)
АКО ЈЕСТЕ, ПРЕД КОЈИМ СУДОМ И КАДА
________________________________________________________________________
(молимо Вас да доставите фотокопију тужбе)

Датум

Потпис
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Пвде мпжеш да забележиш нештп штп ти је важнп:
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