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Образовној установи: ...................................................................................................................................... 

Директору  образовне установе: ............................................................................................................ 

 

З А Х Т Е В И  

ЗА ЗАБРАНУ ТЕСТИРАЊА ДЕТЕТА НА БИЛО КОЈЕ ВИРУСЕ А ПОСЕБНО НА ВИРУС COVID-19 

ЗА ЗАБРАНУ ДАВАЊА ДЕТЕТУ БИЛО КОЈЕ СУПСТАНЦЕ БЕЗ ЗНАЊА И ОДОБРЕЊА 

РОДИТЕЉА, УКЉУЧУЈУЋИ ТУ И БИЛО КОЈЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ - ВАКЦИНЕ 

ЗА ЗАБРАНУ ВРШЕЊА ПРЕГЛЕДА ДЕТЕТА КАО И ОБАВЕШТАВАЊА ТРЕЋИХ ЛИЦА О 

ЕВЕНТУАЛНИМ СИМПТОМИМА ПРЕХЛАДЕ 

 

ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА: ............................................................................................................................................. родитељи 

малолетног детета (име и презиме детета): ............................................................................................................ рођеног 

дана: .................................................... 

 

Покрет Живим за Србију је путем заменика председника Покрета, адвоката Милине Дорић, 

сачинио садржај захтева који су пре свега намењени за заштиту основних људских права, 

која припадају деци. Борећи се за одговорну и здраву образовну политику, сачинили смо 

текстове намењене образовним установама али и Министарству јер је, противзаконито тес-

тирање деце на Ковид-19 вирус без сагласности родитеља, као што је и противуставно ус-

ловљавати децу таквим тестом приликом уписа или боравка у образовој установи. 

Сходно томе, ми горе потписани родитељи, подносимо ове захтеве јер на то имамо и пра-

во али и обавезу према нашем детету, заступајући најбоље интересе детета. 

Сходно Породичном Закону, и свим правима која нам као родитељима припадају, забра-

њујемо да се нашем детету врше било каква испитивања, тестирања и анализе а посеб-

но тестирање на COVID-19. 

Забрањујемо да се без нашег знања и нашег одобрења, нашем детету дају било које 

супстанце, укључујући ту и превентивне мере, вакцине, медикаменте за снижавање 

температуре, итд. 

Као што је познато, свака превентивна мера и свако инвазивно тестирање за собом носи 

ризике од евентуалних нежељених дејства, ми као савесни родитељи тражили смо и тра-

жићемо све неопходне информације о свим предложеним мерама, и док не добијемо 

информације нико нема права да било коју медицинску меру спроводи над нашим де-

тетом. Посебно истичемо да ни образовна установа ни учитељ или разредни старешина, 

немају права да излажу ризику наше дете. 
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Забрањујемо да се наше дете тестира у образовној установи и забрањујемо да образов-

на установа ангажује нека друга лица која би у образовној установи или на другом мес-

ту вршила било које превентивне мере или дијагностичке мере.  

По члану 23. Устава Републике Србије, људско достојанство је неприкосновено и сви су 

дужни да га поштују и штите. Свако има право на слободан развој личности.  

Забрањујемо да се над нашим дететом врши било какав преглед у образовној установи 

или ван ње, ми као законски заступници детета имамо права да одлучујемо о свим пита-

њима која се тичу нашег детета, и сходно томе захтевамо да се у свему поступи по на-

шим захтевима у супротном покренућемо све законске процедуре како бисмо кривич-

но и материјално теретили одговорне. 

Забрањујемо да се подаци нашег детета прослеђују другим лицима, забрањујемо да се 

било која информација поводом здравственог стања нашег детета прослеђује другим 

лицима. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Сходно члану 68. Породичног Закона Републике Србије у ком стоји: 

„Родитељи имају право и дужност да се старају о детету. 

Старање о детету обухвата: чување, подизање, васпитавање, образовање, заступање из-
државање те управљање и располагањем имовином детета. 

Родитељи имају право да добију сва обавештења о детету од образовних и здравствених 
установа.“ ; и 

Члану 69. Став 1. истог Закона: 

„Родитељи имају право и дужност да чувају и подижу дете тако што ће се они лично ста-
рати о његовом животу и здрављу.“ 

Сходно члану 71. Устава Републике Србије,  у ком је гарантовано право на образовање, 
као и Закону о основама система образовања и васпитања, подносимо овај захтев како би 
ми, родитељи, заштитили најбоље интересе нашег детета. 

Свако дете има право на безбедан боравак у образовним установама, и свако ко угрожава 
то дететово право сносиће и материјалну и кривичну одговорност. 

По члану 19. Закона о забрани дискриминације у области образовања и стручног оспосо-

бљавања, свако има право на предшколско, основно, средње и високо образовање и 

стручно оспособљавање под једнаким условима, у складу са законом. Забрањено је лицу 

или групи лица на основу њиховог личног својства, отежати или онемогућити упис  васпи-

тно-образовну установу, или искључити из ових установа, отежати или ускратити могућ-

ност праћена наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима, 

разврстати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин неоправдано 

правити разлику и неједнако поступати према њима. 

Члан 43. став 4. Устава Републике Србије гарантује право родитеља и законских старатеља 

да својој деци обезбеде верско и морално образовање које је у складу са њиховим уве-

рењима. 
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Право на образовање гарантовано је и чланом 26. Универзалне декларације, која предви-

ђа да образовање треба да буде усмерено ка пуном развитку личности и учвршћивању 

поштовања људских права и основних слобода. 

Право на образовање гарантовано је и чланом 2. Првог протокола уз Европску конвенцију 

о људским правима, која каже да „нико не може бити лишен права на образовање“. 

Неједнако поступање према деци по неком личном својству предстваља акт дискрими-

нације. 

Новчаном казном од 10.000 динара до 100.000 динара казниће се за прекршај васпитна, 

односно образовна установа која лицу или групи лица, на основу њиховог личног својства 

неоправдано отежа или онемогући упис, односно искључи из васпитне односно образовне 

установе (члан 19. став 2). Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за пре-

кршај из става 1. овог члана одговорно лице у васпитној односно образовној установи. 

Упозоравамо да смо спремни на подношење и кривичних пријава и тужби за свако по-

нашање супротно Уставу и Закону о забрани дискриминације.  

Како је право на образовање гарантовано Уставом Републике Србије, напомињемо да 

наше дете нико нема права да лиши права на образовање нити да му то право услов-

љава ношењем маске, тестирањем или било каквом медицинском превентивном ме-

ром укључујући ту и вакцинацију, такође истичемо да свако ко му буде ускратио то 

право сносиће и материјалну и кривичну одговорност. 

Забрањујемо да било ко приморава наше дете на ношење маске или на неке медицин-

ске мере. 

Захтевамо да се сваки евентуални покушај лишавања нашег детета на образовање сачини 

искључиво у писменој форми а не усмено како бисмо имали све основе и услове за по-

кретање кривичних поступака против одговорних лица који лишавају дете права, која су 

уставом загарантована.   

 

У ................................................................. 

Дана ........................................................ 

РОДИТЕЉИ: 

.................................................................................. 

.................................................................................. 



 

 

Горњи захтев се предаје у три примерка,  

1) ЗА ОБРАЗОВНУ УСТАНОВУ 

2) ЗА ДИРЕКТОРА ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ 

3) ЗА ПОДНОСИОЦЕ ЗАХТЕВА  

Важно:  

Ако се захтев предаје лично образовној установи на примерак подносиоца захтева 

обавезно тражити пријемни печат установе,  

Ако се захтев шаље поштом, два примерка послати путем поште са повратницом. 

 

 

Даном пријема овог захтева сматра се да су образовна установа и горе наведено лице 

(директор) упознати са саджајем овог захтева и дужни су да га се придржавају. 


