
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
На личност министра Бранка Ружића

Поштовани,

С обзиром на гаранције основних људских права и права детета прокламованих Европском
конвенцијом о заштити људских права и Конвенцијом УН о правима детета, овом приликом
захтевамо одговоре на следећа питања:

1. Којим је актом Министарства утврђено да постоји сразмерност између ризика по
здравље деце и ускраћивања права на приступ образовању, права на друштвени развој
детета и права на психички интегритет, када је уведена тзв. онлине настава? Захтевамо
да нам доставите примерак тог акта.

2. На основу које анализе је утврђено да је опасност од вируса по децу већа од опасности
по психички и друштвени развој детета? Захтевамо да нам доставите примерак такве
анализе.

3. Којим је то законом прописана могућност увођења тзв. онлајн наставе, и ако није, на
који начин Министарство обезбеђује једнакост све деце при извођењу онлине наставе
(једнакост деце која имају и која немају свој рачунар, која имају и која немају приступ
интернету, чији су родитељи свакодневно код куће и чији родитељи проводе цео дан на
послу, чији родитељи имају новца да ангажују трећа лица за бригу о детету и чији
родитељи то не могу, која могу да се сама старају о себи и која то не могу због узраста,
чији су родитељи високо образовани, посебно ако су просветни радници и чији
родитељи то нису, и сл.)? Захевамо да нам доставите акт по основу кога одбезбеђујете
једнакост деце у развоју и приступу образовању.

4. На који начин обезбеђујете безбедност деце при обављању онлине наставе и
елиминишете ризике по безбедност и развој деце која долазе од неконтролисаног
приступа интернету, попут ризика од педофилије, ризика од приступа деце негативним
садржајима на интеретну, ризика од нарушавања приватности детета, ризика од
изложености отмицама и сл. (питање се односи само на децу чији родитељи имају
радне обавезе)?

5. На који начин ће држава рефундирати родитељима трошкове за учествовање у
основном образовању детета, попут трошкова изостајања са посла, трошкова
ангажовања трећих лица, трошкова интернета, рачунара, и свих осталих трошкова које



подразумева онлине настава, а којима родитељи у редовним околностима нису
изложени?

6. На који начин ће држава исправити огромне негативне психолошке, здравствене и
развојне последице које одсуство из школе оставља по психички развој и степен
образовања детета?

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, у обавези сте да
подносиоцу одговорите.

У складу са Уставом Републике Србије и Кривичним закоником у обавези сте да јавност
упознате са одговорима на ова питања и пре истека рока за  информације од јавног значаја.

У Београду, 13.04.2021. године САША РАДУЛОВИЋ
ВОЈИН БИЉИЋ
БРАНКА СТАМЕНКОВИЋ
ХАНА АДРОВИЋ
АЛЕКСАНДАР БУЈИЋ


