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I

УВОД

1. УН Конвенција о правима дјетета
a) Право дјетета на изражавање мишљења и учешће у сваком
поступку
УН Конвенција о правима дјетета, међу бројним међународним документима о
људским правима уопште, има посебан значај, између осталог, и зато што
препознаје све категорије људских права и та различита права дјетета успоставља
на начин да су сва права једнако важна за развој и одрастање дјетета и да су
права само потребе које свако дијете има на путу свог одрастања.
Сва права садржана у Конвенцији заснивају се на четири основна принципа који
обавезују, а то су: најбољи интерес дјетета, право дјетета на раст и развој, на
заштиту од дискриминације и право на изражавање мишљења и учешће у поступку
који се њега тиче.
Према члану 12. Конвенције, држава ће обезбиједити дјетету које је способно да
формира своје сопствено мишљење, право слободног изражавања тог мишљења о
свим питањима која се тичу дјетета, с тим што се мишљењу дјетета посвећује
дужна пажња у складу са годинама и зрелошћу дјетета.
У том циљу, дјетету ће посебно бити пружена могућност да буде саслушано у
свим судским и административним поступцима који се тичу дјетета, било
непосредно или преко заступника или одговарајућег органа, на начин који је у
складу са процесним правилима националног закона.
Ово право дјетета не оставља простор за процјену држави да ли ће, већ налаже
јасну законску обавезу да призна право дјетета на изражавање мишљења и
предузме све одговарајуће мјере и обезбиједи његову примјену у сваком поступку
који се односи на дијете.
На иницијативу Омбудсмана за дјецу, измјенама Породичног закона1 и Законом о
социјалној заштити2 утврђено је право дјетета на изражавање мишљења и учешће
у поступку који се њега тиче. На жалост, Закон о предшколском васпитању и
образовању3 није препознао ово право дјетета.
Међутим, само признање права без обезбјеђења механизама за његову примјену у
пракси ствара проблеме по различитим основама, што доводи у питање не само
право дјетета на изражавање мишљења, већ и његов најбољи интерес.
Институцији су се обраћали представници различитих установа и служби са
питањем које су то године дјетета када му треба обезбиједити да у поступку који се
води изрази своје мишљење, шта када је дијете изричито да не жели дати
мишљење, а шта када је мишљење дјетета потпуно супротно од мишљења
стручног тима.
Центри за социјални рад, поступајући у једном броју предмета, позивају се на
мишљење и жеље дјетета када захтјеву удовољавају. Међутим, примијетно је да у
случају када захтјеву не удовољавају изостаје образложење зашто је донесена
1
2
3

Породични закон, „Службени гласник Републике Српске” број 54/02, 41/08, 63/14, члан 81.б.
Закон о социјалној заштити, „Службени гласник Републике Српске” број 37/12 и 90/16, члан 66.
Мишљење Омбудсмана за дјецу на Нацрт Закона о предшколском васпитању и образовању број:
649-1-УП/15 од 21.05.2015. године
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одлука у најбољем интересу дјетета, без обзира на став и мишљење дјетета о
томе.
Посебан проблем је уређење виђања дјетета са родитељем са којим не живи,
најчешће приговори родитеља се односе на начин и процедуру у којој се захтијева
да дијете изрази своје мишљење, кад се од њега очекује да стане на страну једног
родитеља, а ако не жели изразити мишљење, одговорност се пребацује на
родитеља са којим дијете живи.
Родитељи изражавају сумњу и из разлога што се на дијете врши притисак, што му
се објашњава и оправдава поступање једног од родитеља, питају требају ли дјеца
сама присуствовати таквим разговорима и ко ће сносити одговорност за посљедице
које за дијете могу настати инсистирањем на одговорима, колико пута дијете треба
да даје мишљење, зашто га опет позивају у центар кад је већ изнио своје
мишљење.
Посебан проблем је и да право дјетета на изражавање мишљења и учешће у
поступку који се њега тиче није адекватно примијењено у ситуацијама гдје су дјеца
лишена породичног окружења. Издвајање дјетета из породице и немогућност да
живи са родитељима је репресивна мјера која се предузима само као задња мјера и
онда кад су исцрпљене све друге могућности. Свако поступање и доношење одлуке
о збрињавању дјетета изван његово породице, у којем нема мишљења дјетета, је
апсолутно неприхватљиво, а што се види и из рјешења о збрињавању дјеце у
установу.
Поред чињенице да изостаје остваривање права дјетета на изражавање мишљења,
поступак који се води на тај начин не слиједи процедуру која осигурава законске
гаранције и правилну примјену права, што је поред поступања у центрима за
социјални рад присутно и у васпитно-образовним установама, посебно код вођења
дисциплинских поступака и утврђивања одговорности ученика због повреде
његових обавеза.
Изражавање мишљења дјетета није обавеза дјетета, већ избор, што значи да
дијете има право да не користи своје право на изражавање мишљења. Али, да би
дијете користило право, услов је да добије потребне информације прилагођене
његовој узрасној доби о поступку који се води, о његовом учешћу у том поступку,
шта значи његово мишљење и зашто се тражи, да износи своје мишљење а не
преноси мишљења других, дијете мора бити сигурно да је одрасла особа која га
саслушава вољна да га саслуша, да јој је стало и да ће озбиљно размотрити његово
мишљење, да има повјерење.
Конвенција не поставља узрасна ограничења дјетету да оствари право да изрази
своје мишљење у доношењу одлука које се на њега односе. Ал,и поставља обавезу
држави да омогући дјетету право на изражавање мишљења у свим поступцима,
било непосредно или преко заступника или одговарајућег органа, у складу са
процесним правилима националног закона.
Основни проблем на који се указује је начин прибављања мишљења дјетета, кад и
у којим случајевима дијете право остварује непосредно, а кад преко заступника
или одговарајућег органа, ко заступа мишљење дјетета у тим поступцима. С
обзиром на недореченост процедура, у пракси је приступ надлежних служби врло
различит, од тога да се непосредно узима мишљење дјетета од шест година, а да у
поступку не учествује дијете од 14 година, или да центар за социјални рад своје
виђење мишљења дјетета презентује суду, а не стварно мишљење дјетета о
одређеном питању.
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Питања о којима дјеца могу изразити своје мишљење односе се на сва права из
Конвенције јер су сва стварно важна за њихов живот и одрастање. При томе је
кључно да је изражавање мишљења дјетета слободно, без притисака и
манипулација било кога и да је право обезбијеђено за сву дјецу (и за дјецу са
потешкоћама у развоју, у сукобу са законом, без родитељског старања) и у свим
поступцима који се на њих односе.
Манипулације дјететом посебно су присутне у поступцима развода брака и
утицајем једног родитеља на мишљење дјетета о другом родитељу. Али, обавеза је
надлежних служби да и то препознају и адекватно реагују према родитељу који
користи дијете у поступку за остваривање својих права.
Право које Конвенција успоставља није одлука дјетета, одлуку доносе одрасли
(родитељи, школа, центри за социјални рад и друге институције и службе), који у
тим ситуацијама треба да знају и какав је став дјетета. То не значи да ће се
прилагођавати мишљењу дјетета и тиме практично дјетету препуштати одлуку и
одговорност за донесену одлуку, већ значи да ће уважавајући мишљење дјетета,
донијети одлуку која је у најбољем интересу дјетету.
Комитет за права дјетета разматрајући Иницијални извјештај Босне и Херцеговине
о стању права дјетета изразио је своју забринутост у вези са остваривањем овог и
основног принципа и права из Конвенције, јер стварна примјена закона, који
признају право дјетета на изражавање мишљења у доношењу одлука које их се
тичу, укључујући и релевантне законске поступке, се ријетко спроводи и није
систематски праћена од стране социјалних радника и судова.4
Препорукама УН Комитета указује се држави да:
-

предузме мјере како би се обезбиједило ефикасно спровођење законодавства
признајући право дјетета да изрази своје ставове у релевантним правним
поступцима, укључујући и разматрање и успостављање система и/или
процедура за социјалне раднике и судове да прате поштовање принципа,

-

предузме програме и активности подизања свијести, да промовише смислено и
оснажено учешће све дјеце, у оквиру породице, заједнице и школе.

Ово право дјетета у пракси се тешко разумије и дјеца различитог узраста управо то
износе као проблем, посебно, у образовном систему. С тим у вези су и реакције
одраслих да дјеца имају превише права, да су због права изгубили обавезе и
одговорност, а што само потврђује неразумијевање концепта дјечијих права и од
једног броја професионалаца који би дјецу требали учити тим вриједностима.
Због неразумијевања суштинске важности права дјетета на изражавање мишљења,
оно се врло често и не разумије као право, већ као потреба да се поступак
одуговлачи или да се усмјери у другом правцу, или да се задовољи форма или да
се њиме угрожава ауторитет оних који знају шта је за дијете најбоље. Ауторитет
одраслих, који је врло важан у одрастању дјеце и који је усмјерен да код дјеце од
најранијег узраста развија самосталност и одговорност, није и не може бити
доведен у питање дјететовим правом на изражавање мишљења.
Због неразумијевања овог права дјетета доводи се у питање и право дјетета на
најбољи интерес. Члан 3. Конвенције - најбољи интерес дјетета, утврђује циљ који
треба обезбиједити, а то је најбољи интерес дјетета у сваком појединачном

4

УН Комитет за права дјетета, закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 33. и 34.
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случају, а члан 12. Конвенције, право на изражавање мишљења у доношењу
одлука које се њих тичу, утврђује методологију за постизање циља5.
Имајући у виду да је изражавање мишљења дјетета и право дјетета и један од
четири основна принципа Конвенције, те да правилна примјена члана 3 - најбољи
интерес дјетета, није могућа ако нису испуњени услови везано за изражавање
мишљења дјетета, а да би право дјетета било омогућено у складу са процесним
правилима националног законодавства, Омбудсман за дјецу, предложио је
Министарству правде6, предузимање потребних мјера и активности којима ће право
дјетета на изражавање мишљења бити омогућено сваком дјетету у складу са
његовим узрастом и могућностима, и у свим поступцима, непосредно или преко
заступника или одговарајућег органа.
b) Најбољи интерес дјетета
Имајући у виду:


проблеме у пракси у процјени и утврђивању најбољег интереса дјетета,



препоруке УН Комитета којима се налаже обавеза држави да принцип најбољег
интереса дјетета буде досљедно примијењен у свим активностима које се
односе на дјецу,



Општи коментар број 14.7 који, иако није правно обавезујући, за државу и све
њене институције, али и појединце и друге организације које раде са дјецом
представља „водич” за боље разумијевање Конвенције и њено квалитетније
провођење у пракси,

на шта је указано Годишњим извјештајем за 2015. годину, Омбудсман за дјецу је
предложио8 Министарству породице, омладине и спорта9, предузимање потребних
мјера и активности, којима ће допринијети да принцип најбољег интереса дјетета
буде обезбијеђен у свим активностима и поступцима који се воде, на начин да:


Покрене иницијативу за именовање радне групе, која ће радити на изради
пописа елемената који могу користити надлежним службама за процјену
најбољег интереса дјетета, имајући при томе у виду да попис елемената није
коначан и да нема хијерархијски редослијед, те да је могуће разматрати и
друге елементе који су релевантни за конкретне околности сваког дјетета, те
да



активности на одређивању најбољег интереса дјетета, односно елемената за
његову процјену, требају бити засноване на мултисекторском приступу.

Институција није добила повратну информацију ресорног министарства.

5
6
7
8
9

УН Комитет за права дјетета, Општи коментар бр. 12. (2009) Право дјетета да буде саслушано
Препорука Министарству правде број: 107-2-ПЖС-2/17 од 30.01.2017.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 14. (2013), О праву дјетета да се првенствено
води рачуна о његовим најбољим интересима
Препорука Министарству породице, омладине и спорта број: 1204-19-ПЖС-26/15 од 12.11.2015.
године
Законом о републичкој управи, „Службени гласник Републике Српске”, број:118/08, 11/09, 74/10,
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16 утврђено је чланом 22. да Министарство породице, омладине и спорта
обавља управне и друге стручне послове који се односе на: промовисање и праћење примјене
конвенција које се односе на заштиту дјеце.
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c) Статистика о дјеци
Прихватањем Конвенције о правима дјетета, држава је, између осталог, преузела и
обавезу прикупљања података и вођење одговарајућих евиденција које се односе
на све фазе дјечијег одрастања. Прикупљени подаци, евиденције и њихова
анализа, поред статистичких показатеља који се односе на дјецу: број дјеце чија су
права по различитим основама повријеђена, њихов узраст, пол, поступање
надлежних органа; указују и које дијелове система и у којем правцу треба јачати
да би систем заштите функционисао, односно да би у датим условима, на најбољи
могући начин одговорио на потребе дјетета.
Извјештаји о остваривању права дјетета по различитим основама и у различитим
ресорима, нису сами себи сврха, већ исти, прије свега, требају бити у функцији
праћења појаве и проблема, са циљем отклањања оних ситуација које систем чине
недовољно ефикасним и истовремено требају бити основ за интервенцију у
постојећим нормативним рјешењима.
УН Комитет за права дјетета, 2012. године, разматрајући извјештај Босне и
Херцеговине о примјени Конвенције изразио је дубоку забринутост због недостатка
статистичких података који се односе на имплементацију Конвенције и јасне
подјеле одговорности за прикупљање, консолидацију и анализу података, те
понавља своју ранију препоруку држави да развије координисани систем за
свеобухватно прикупљање података који би требало да „покрије” сву дјецу млађу
од 18 година и да рашчлани те податке по групама дјеце којима је потребна
посебна заштита.10
Комитет за права дјетета посебно наглашава важност посједовања свеобухватних и
актуелних квантитативних и квалитативних података о свим аспектима раног
дјетињства.11
И овим извјештајем Омбудсман за дјецу указује на недостатак евиденција и
показатеља који се односе на вршњачко насиље, на проблеме у остваривању права
дјеце на издржавање, на број дјеце која нису остварила право на контакте са
родитељем са којим не живи и другим блиским сродницима, на број дјеце која су
искључена из школе по изреченој дисциплинској мјери, на евиденције које се
односе на дјецу са асоцијалним понашањем, на остваривање права на дневно
збрињавање и сл.
На жалост, обједињени подаци изостају, а ако и постоје онда се исти не
анализирају, што опет за посљедицу има да изостаје праћење присутних појава и
проблема у остваривању права дјетета у различитим ресорима.

10
11

УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 17, 18.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 7/2005, Имплементација права дјетета у раном
дјетињству
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2. Поступање Омбудсмана за дјецу и општа оцјена
Омбудсман за дјецу, у складу са Законом12, обавезан је да Народној скупштини,
поднесе извјештај о свом раду. Годишњим извјештајем Омбудсман за дјецу
приказује активности и рад Институције у извјештајном периоду, даје преглед
података о пријавама којима се указује на повреде права дјетета по различитом
основу и предлаже мјере и активности ради унапређења система дјечије заштите.
И у овом извјештају кориштена је иста методологија као и у ранијим годинама, а
ради могућности праћења и пријава којима се указује на повреде права и интереса
дјетета и активности надлежних служби и институција у отклањању ситуација које
доводе до повреде права дјетета.
Одрастање дјетета је процес који одређује његову будућност. Ако у том процесу
одрастања, одрасли који имају и обавезу и одговорност бринути за здраво
одрастање дјетета, не препознају дјететове потребе и његово право на заштиту,
посљедице по дијете и његов развој могу бити врло тешке и дуготрајне.
А оно што је заједничко у заштити сваког права дјетета је да је пуно субјеката
заштите који, сваки у оквиру својих овлаштења, има обавезу и одговорност
препознати повреде права дјетета и благовремено реаговати у складу са својим
овлаштењима и најбољим интересом дјетета. Због посебне природе дјеце и њихове
веће рањивости и осјетљивости на ризике и повреде, ако само један од субјеката
заштите-родитељ, школа, центар за социјални рад, правосуђе, медији... не реагује
благовремено и адекватно, посљедице за дијете и његово одрастање могу бити
врло тешке и дуготрајне и додатно тешке што је дијете млађег узраста.
У задњих неколико година примијетна је све већа видљивост дјеце и њихових
потреба, што је посљедица све веће освијештености друштва о важности, али и
специфичности заштите права и интереса дјеце. Примијетно је и боље
разумијевање основних принципа Конвенције, али још увијек не код свих субјеката
заштите и не у остваривању свих права.
Стално повећање броја грађана који се обраћају Омбудсману за дјецу видимо као
предност и све веће повјерење грађана у Институцију. Обраћајући се Институцији
врло често наводе „Ви сте једини којима се могу обратити...”, „Само сте ми ви још
остали...”, „Цијеним Ваше ангажовање и разумијевање...” и сл.
Све већи број обраћања грађана Институцији, има за посљедицу и све већи
притисак Институције на надлежне органе за њиховим ефикаснијим дјеловањем.
Али, забрињава чињеница да се и у извјештајном периоду један број грађана
обраћао Омбудсману за дјецу и прије него надлежним службама и институцијама,
очекујући да ће надлежни тек тада реаговати.
Примјери добре праксе присутни су у свим областима, али се они на жалост у
систему не препознају као такви. Надлежни ресори активности би, поред осталог,
морали усмјерити и у препознавање добрих пракси, добрих и најбољих установа и
служби, који у појединачним случајевима улажу максималне напоре да одговоре на
потребе дјеце, без обзира на капацитете којима располажу. На жалост, присутни су
и они који своје неадекватно реаговање правдају недостатком капацитета.

12

Закон о Омбудсману за дјецу, „Службени гласник Републике Српске”, број:103/08 и 70/12, члан 17:
Омбудсман за дјецу дужан је да једном годишње поднесе извјештај Народној скупштини о свом
раду. Извјештај о раду за претходну годину подноси се најкасније до 15. марта текуће године.
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Омбудсман за дјецу, због повреде права дјетета без родитељског старања, обратио
се са истим садржајем дописа банци XX и Центру за социјални рад. Банка у свом
одговору Институцији, између осталог наводи: „Изражавамо жаљење због насталог
догађаја и надамо се да исти неће утицати на нашу сарадњу. У исто вријеме вас
обавјештавамо да ћемо овај догађај искористити за даљње унапређење пословања
са нашим клијентима, како се пропусти овакве врсте убудуће не би дешавали.
Захваљујемо на упућеном допису и сарадњи.”13 На жалост, из одговора Центра за
социјални рад нема ни ријечи о жаљењу што је до тога дошло и посебно не и
потреби да се конкретна ситуација препозна у циљу унапређења њихових
процедура, како би се у будуће елиминисале сличне ситуације.
Пропусти у раду надлежних служби и институција, које имају јавна овлашћења и
воде поступке и доносе одлуке о остваривању права дјеце и њиховој заштити, а
којима се указује на повреде права и интереса дјеце, у ранијим извјештајима,
најчешће су се односили на изостанак адекватне реакције, која се огледа у
чињеници да о поднесеном захтјеву за остваривање права дјетета није донесена
одлука, или да одлука није донесена у законом одређеном року, или да је странци
о њеном поднесеном захтјеву достављено обавјештење, информација и сл.
Иако су пријаве по том основу и даље присутне, у извјештајном периоду оне нису
приоритетне. У извјештајном периоду пријавама се углавном указује да поступак
који се води не поштује законом утврђену процедуру, да дијете није учествовало у
поступку, или да у истом није заступано од родитеља или старатеља, да одлука
није образложена, да није утврђено шта је најбољи интерес дјетета, да су налази
контрадикторни, да нема мишљења центра ни на захтјев суда и сл.
Из донесених одлука примијетан је различит приступ служби у рјешавању истих
захтјева, што је апсолутно неприхватљиво. Неједнак приступ у рјешавању истих
захтјева, доводи у питање остваривање права дјеце и њихову заштиту, а исти је
посљедица недостатка јасних процедура и за све познатих правила рада.
Није увијек у питању то што одлука надлежног органа није у складу са законом.
Грађани пријавама указују и на непрофесионалан однос запослених, на ситуације
када се осјећају потпуно беспомоћним, када немају ни приступ информацијама о
предмету који се води, када не знају коме да се обрате.
Пријаве по којима је Институција поступала и у извјештајном периоду односе се на
готово сва подручја дјечијег одрастања.
У највећем броју, пријавама се указује на угроженост дјеце у поступцима развода
брака или прекида ванбрачне заједнице, на неадекватну заштиту од различитих
облика насиља, злостављања и занемаривања, те на различита питања
остваривања права дјеце у образовном систему.
И даље је заштита права и интереса дјеце доведена у питање, по различитом
основу, у поступцима који се воде због прекида брачне или ванбрачне заједнице,
најчешће је у питању право дјетета на контакте и дружења са родитељем са којим
не живи и остваривање права дјетета на издржавање. Иако пракса показује да
нема ефикасне заштите дјетета и његових интереса у овим поступцима, иако
статистика упозорава да је сваком годином све већи број дјеце чија су права
озбиљно угрожена у овим поступцима, изостао је активнији однос у препознавању
озбиљности проблема и тражењу системских рјешења која могу допринијети
његовом унапређењу.

13

Предмет број:1542-27-ПЖС/16
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Насиље и злостављање дјеце и, посебно, занемаривање дјеце које је све
присутније, је озбиљан проблем, а да још увијек није препознат у свим његовима
облицима. Постојећи нормативни оквир успоставио је обавезујуће стандарде и
дефинисао процедуре поступања и не оставља простор за оцјену да ли ће се и које
мјере предузети. Обавезује на поступање у свим случајевима пријаве или сазнања
да је дијете изложено било којем облику насиља и од било кога, са јасним ставом
надлежне службе шта је у сваком конкретном случају утврђено и које ће мјере
предузети. Апсолутно је неприхватљиво да центар за социјални рад подноси
пријаву полицији о насиљу над дјететом, а да претходно није провјерио све
чињенице и околности у вези са запримљеном пријавом и није предузео потребне
мјере из своје надлежности у заштити дјетета. Оваквим поступањем, своју обавезу
на поступање у складу са законом утврђеним овлаштењима, пребацује на друге
институције и организације, које немају овлаштења предузимати мјере у заштити
дјетета које су у надлежности центра за социјални рад.
У заштити дјеце од различитих облика насиља, злостављања и занемаривања,
активности се морају усмјерити на јачање одговорности запослених у надлежним
службама и институцијама, у случајевима неадекватне и неблаговремене реакције
и у складу са процедуром дефинисаном Протоколом.
Поред тога што се извјештајем указује на потребу системских мјера и
активности у различитим ресорима, Омбудсман за дјецу посебно указује
на потребу:
1. Доношења дугорочног стратешког документа за дјецу
Израда стратешког документа за унапређење друштвене бриге за дјецу, дио је
обавезе коју је држава преузела прихватањем Конвенције о правима дјетета.
Његова израда није само преузета обавеза, већ прије свега потреба система, с
обзиром да исти треба да обезбиједи ефикаснију промоцију права дјетета и
ефикаснију заштита дјеце у остваривању њихових права, кроз провођење
међународних и националних стандарда који се односе на дјецу. Стратешки
документ, мултидисциплинарним приступом треба да обезбиједи цјеловит приступ
свим правима дјеце и успостави системски оквир, чија реализација, кроз акционе
планове и друге проведбене програме, уз мобилизацију свих субјеката заштите
треба да осигура остваривање права дјеце. Мултидисциплинаран приступ у
доношењу стратешког документа, поред наведеног, указао би и на чињеницу да су
сва права дјетета једнако важна и да их није могуће рангирати по значају, јер су
сва потребна сваком дјетету на његовом путу одрастања. Мултидисциплинаран
приступ указао би и да брига за дјецу без родитељског старања нпр. није само
обавеза социјалног сектора, већ и ресора образовања и породичне и дјечије
заштите, указао би да остваривање права на образовање дјеце захтијева
ангажовање и других сектора итд.
Закључком од 05.12.2013.године Влада Републике Српске је задужила надлежна
министарства за израду стратешког планског документа за унапређење положаја
дјеце у Републици Српској14 којим би се дефинисале дугорочне политике, мјере и
14

Стратегија Савјета Европе за права дјетета 2016-2021 дефинише 5 приоритетних области које ће
гарантовати права дјетета:
- једнаке могућности за сву дјецу,
- учешће све дјеце,
- живот без насиља за сву дјецу,
- правосуђе прилагођено дјетету за сву дјецу,
- права дјетета у дигиталном укружењу.
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активности ради унапређења положаја дјеце у свим сегментима друштва, који би
мобилисао све надлежне институције и организације, а који би на основу
идентификованих проблема у различитим ресорима одредио и приоритете у
њиховом рјешавању.
- Стратегија развоја породице у Републици Српској 2009-2014.године15
дефинисала је стратешке и оперативне циљеве, програме и мјере те план
реализације програма мјера, као основу, која ће у наредном периоду омогућити
континуирано праћење развоја породице, те јој пружати адекватну помоћ и
подршку. Иако се активности за развој породице, дефинисане Стратегијом односе
на период 2009 - 2014. године, активности на доношењу новог стратешког
документа још увијек нису дале резултат.
2. Усклађивање закона са захтјевима Конвенције
Прихватањем Конвенције о правима дјетета држава је преузела обавезу предузети
све потребне законодавне мјере, а оне обавезују на усклађивање цјелокупног
законодавства са захтјевима и основним принципима Конвенције. Усклађивање
законодавства, које мора бити континуиран процес, обавезује на свеобухватну
анализу свих закона16, и закона који су на снази и нових приједлога закона, на
начин „да се размотри не само сваки члан Конвенције посебно, већ и Конвенција у
цјелини, уважавајући
међузависност и недјељивост људских права.”17
Остваривање права дјетета у појединим областима у којима изостају системска
рјешења, или када су она неадекватна и недоречена, остављају простор за
различито тумачење и различит приступ у њиховој примјени у пракси, што
онемогућава или отежава остваривање права која дјеца имају, а у сваком случају
до неједнаког приступа у остваривању права дјеце.
Додатни проблем у изради закона и њиховој измјени, као и у доношењу
подзаконских аката, је да изостаје потребна стручна, али и шира јавна расправа,
која би требала дати допринос да се у датим условима осигурају најбоља могућа
рјешења која ће у пракси бити примјенљива. Усклађивање законодавства
истовремено обавезује државу и надлежне институције да системски прате какви
су ефекти примјене постојећих законских рјешења у остваривању и заштити права
дјеце.
- Измјене и допуне Породичног закона којима би се омогућило остваривање
права дјетета у складу са основним захтјевима и принципима Конвенције, али и
како би се родитељи учинили одговорнијим за поступања у интересу дјеце, али и
јачала одговорност надлежних служби за вођење поступака и доношење одлука у
складу са најбољим интересом дјетета, између осталог: да суд одучује о уређењу
виђања дјетета и родитеља са којим не живи, стр. 29 чиме би се отклониле
ситуације да се правоснажна рјешења центра не извршавају, стр. 36; да суд
одлучује о повјеравању дјеце послије прекида ванбрачне заједнице, стр. 34; да се
успостави механизам да дијете оствари право на издржавање, стр. 38; да се
одредбе које се односе на усвојење дјеце ускладе са захтјевима и принципима УН
Конвенције о правима дјетета и праксом Европског суда за људска права, стр. 53;
да се забрани физичко кажњавање дјеце, стр. 73.
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Усвојена 2009. године
Примјера ради, све док законом не буде утврђено да није могуће ублажавање казне починиоцима
кривичних дјела сексуалног злостављања дјеце, и овим починиоцима као и свим другим, казна се
може ублажити под условима утврђеним законом.
17
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 5: Опште мјере за спровођење Конвенције,
тачка 18.
16
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- Доношење Закона о дјечијој заштити који, поред осталог, треба да препозна
и остваривање права дјеце у другим ресорима, а не само у социјалном сектору, као
што је бесплатан вртић за треће дијете у породици, стр. 114; али и подршку дјеци
из вишечланих породица, стр. 41; и дјеци самохраних родитеља, стр. 44; дјеци са
потешкоћама у развоју и тешким обољењима, остваривање права родитељаздравствено осигурање и мјесечна накнада, за родитеље који брину о дјетету са
тешким инвалидитетом, стр. 77.
- Доношење Закона о спорту и Правилника о школском спорту, који поред
осталог треба да препозна важност спорта у развоју и одрастању дјеце и, посебно,
школског спорта, а школски спорт није само такмичење, већ много више од тога,
стр. 111.
- Доношење Закона о регистру починилаца кривичног дјела сексуалног
злостављања и искориштавања дјеце, као једну од мјера која може
допринијети бољој заштити дјеце од лица која су већ починила ова дјела, са
циљем да се ова лица држе под надзором, те да се елиминише могућност да
починиоци ових дјела, по било којем основу буду ангажовани у раду са дјецом, стр.
124.
3. Доношење подзаконских аката утврђених законом
Законом је за остваривање права дјетета у различитим областима утврђена и
обавеза доношења подзаконских аката у законом одређеном року. Дакле, поред
закона у остваривању законом утврђених права дјетета изузетно важну улогу
имају и подзаконски акти, који се, на жалост, не доносе у законом одређеном року,
или се не доносе уопште, или не прате измјене закона, а што доводи у питање
остваривање права дјеце по том основу, као што су:
 Правилник о условима рада школске кухиње, стр. 84;
 Правилник о васпитању и образовању дјеце с посебним образовним потребама у
основним и средњим школама, стр. 88;
 Правилник о начину организације и финансирања специјалних школа, стр. 89;
 Правилник о критеријумима и поступку за идентификацију, праћење и
утврђивање младог талента, стр. 92.
4. Континуирано праћење утицаја постојећих законских рјешења и оцјена
стварних ефеката њихове примјене, суштински је дио примјене Конвенције.
Пракса на жалост показује да такве анализе изостају.
Поступајући по пријавама којима се указује на повреде права дјетета на
издржавање, пракса показује да постојећи нормативни оквир није осигурао
потребне механизме да дјеца своје право на издржавање и остваре. При томе,
нема података о томе који број дјеце прима издржавање, колико поступака се води
ради плаћања алиментације, који су досуђени износи издржавања, зашто се
одустаје од поступака и у случајевима када родитељ ради и има стална примања,
зашто центар за социјални рад може покренути поступак, а не мора... какви су
ефекти у примјени постојећих законских рјешења.
Примјера ради, Законом је утврђено да се у школи именује савјет родитеља, који
би требао имати изузетно важну улогу у образовном систему. Законом је утврђена
процедура избора и овлаштење савјета родитеља, али какви су ефекти таквог
законског рјешења нема анализе-да ли су све школе именовале савјете, да ли су
имена чланова савјета родитеља позната дјеци, родитељима и наставницима, имају
ли они свој годишњи план рада и је ли он јавно објављен, какви су резлтати рада и
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шта су проблеми, шта у том дијелу треба унапређивати, који су то најбољи савјети
родитеља и сл.
5. Прикупљање података и вођење евиденција које се односе на све фазе
дјечијег одрастања, такође је суштински дио примјене Конвенције. Пракса
показује, а што се и овим извјештајем у заштити права дјеце у одређеним
областима посебно наглашава, да прикупљање података и њихова анализа
изостаје.18 Прикупљени подаци - евиденције и њихова анализа поред статистичких
показатеља - број дјеце чија су права по различитим основама повријеђена, њихов
узраст, пол, ко су надлежни органи и да ли и у којој мјери користе законом
утврђена овлаштења у заштити права и интереса дјетета, указују и које дијелове
система и у којем правцу треба јачати да би систем заштите функционисао,
односно да би у датим условима, на најбољи могући начин, одговорио на потребе
дјетета. Извјештаји о остваривању права дјетета у различитим ресорима, на којима
Институција инсистира, нису сами себи сврха, већ су прије свега у функцији
праћења појаве и проблема, са циљем отклањања оних ситуација које систем чине
недовољно ефикасним и истовремено су основ за интервенцију у постојећим
нормативним рјешењима, као што је:
 Годишњи извјештај о насиљу, злостављању и занемаривању дјеце, стр. 59;
 Годишњи извјештај о вршњачком насиљу, стр. 68;
 Евиденција о издржавању дјеце, стр. 38;
 Подаци о дјеци са проблемима у понашању, стр. 82;
 Подаци о броју дјеце која нису уписала основну школу, о дјеци која су напустила
основно образовање, о талентованој дјеци...
6. Надзор у примјени постојећих нормативних рјешења и стручни надзор
у поступању надлежних служби
Поступајући по пријавама грађана, Омбудсман за дјецу се у једном броју предмета
обраћао надлежним инспекцијским службама, најчешће просвјетној инспекцији.
Врло честа реакција инспекцијских служби, у вези са њиховим поступањем, је да
немају довољан број извршилаца, инспектора. Таква реакција није одговор за
поступање у конкретним случајевима, јер су већ поступили, значи да број
извршилаца није проблем, и истовремено нико не очекује да свака школа има „свог
инспектора” као што се не очекује да инспектор неколико пута врши инспекцијски
надзор у истој школи и по истом основу. Налаз инспектора у једној школи, по
једном основу, мора послати јасну поруку и свим другим школама, да су одређена
поступања неприхватљива. Извјештаји инспектора објављени на страници
инспектората говоре о броју извршених надзора, али не и о садржају. Због важне
улоге инспекцијске службе и њихових овлаштења, активности се морају усмјерити
у њихово превентивно дјеловање, на начин да су јавно објављени (не имена ни
школа, ни дјеце, ни родитеља), већ проблем на који се указује и налаз инспектора
о томе. То се посебно односи на инспекције надлежне за заштиту дјеце од
употребе алкохола, дувана, игре на срећу и кладионице.
Да би се обезбиједио једнак приступ у примјени закона у остваривању права дјеце
и њиховој заштити, неопходан је, поред инспекцијског надзора, и стални стручни
надзор у поступању надлежних служби, који треба бити, прије свега, у функцији
превенције не само код контролисаног органа, већ и код других надлежних служби
18

Изузетак је Министарство унутрашњих послова које води евиденције и о дјеци по различитим
основама, у оквиру њихових законских овлаштења
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по истом основу. То значи да налази стручног надзора, који треба да елиминишу
праксу поступања која није у најбољем интересу дјетета (збрињавање дјеце без
родитељског старања, хранитељство, усвојење и сл.) требају бити доступни, на
одговарајући начин, и свим другим службама које по истом основу одлучују о
остваривању права дјеце и њиховој заштити. Стални стручни надзор посебно је
неопходан у свим поступцима збрињавања дјетета изван биолошке породице, без
обзира да ли се пријавама указује на повреде права дјетета или не.
7. Координација у раду различитих ресора, али и унутар истих ресора,
изузетно је важна у заштити права и интереса дјетета по различитим основама.
Координација је неопходна не само у поступању у појединачним случајевима, у
различитим ресорима и по различитом основу као што су, између осталих, и
заштита дјеце од различитих облика насиља, збрињавање дјеце без родитељског
старања, подршка и помоћ дјеци са потешкоћама у развоју, већ и у планирању и
дефинисању политика, одређивању приоритета у остваривању права и интереса
дјеце и њиховој заштити, у вршењу надзора. Изостанак адекватне координације
доводи у питање остваривање права дјеце у одређеним областима, и у пракси
доводи до пребацивања одговорности са једног на другог субјекта заштите.
Родитељу није важно који је ресор у питању, ни зашто „онај” то није урадио, већ
шта је у коначном резултат.
8. Процедуре поступања надлежних у доношењу одлука
Законске гаранције за правилну примјену права захтијевају јасне процедуре
поступања, како би се елиминисале праксе које нису у интересу дјетета, посебно
када се ради о издвајању дјетета из породице и његово збрињавање изван
биолошке породице, заступање дјетета, именовање стараоца, учешће дјетета у
поступку, процјена и утврђивање најбољег интереса дјетета, изражавање
мишљења дјетета, остваривање права дјеце у образовном систему. За владавину
права, процедура је веома важна, а то захтијева поступак у коме се утврђује и
образлаже шта је најбољи интерес дјетета, а што на жалост врло често изостаје,
стр. 49.
Поред наведеног Омбудсман за дјецу поново указује на потребу:
- Да програми превенције заштите здравља дјеце и различитих облика
ризичног понашања буду саставни дио школског програма, како би дјеца од
најранијег узраста, прилагођено њиховом узрасту, њиховим потребама и
могућностима у школи, добила потребне информације и знања о штетности
алкохола, дувана, дрога, о здравој исхрани, о важности физичке активности,
проблемима у адолесценцији, репродуктивном здрављу младих.
- Оснивање фонда за подршку дјеци са тешким обољењима и ријетким
болестима. Дјеца са тешким обољењима и ријетким болестима воде тешку борбу
са болешћу, дуготрајним лијечењем и тешким терапијама. Оснивање фонда, поред
финансијске подршке, треба да допринесе и бољој информисаности родитеља,
бржим процедурама и једнаком приступу за сву дјецу без обзира на трошкове
лијечења.
Разматрајући други, трећи и четврти комбиновани извјештај о стању права дјетета
у Босни и Херцеговини, УН Комитет за права дјетета изразио је забринутост за
остваривање права дјеце и Босни и Херцеговини упутио бројне препоруке, на које
се указује и овим извјештајем.
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Истовремено, УН Комитет за права дјетета поздравља оснивање независног
Омбудсмана за дјецу у Републици Српској19 и сматра да оснивање таквих тијела
спада у обавезе преузете од страна уговорница након ратификације којима се
обезбјеђује спровођење Конвенције и унапређује универзална реализација права
дјетета.20
Једним бројем пријава Институцији, указује се на повреде права дјеце, углавном
дјеце са сметњама у развоју и тешким обољењима, а која су већ напунила 18
година живота. Због постојеће законске одредбе21 ангажовање Институције је
доведено у питање, а што указује на потребу допуна Закона о Омбудсману за дјецу
на начин, да је дијете и свако лице које се налази на редовном школовању (средња
школа) и дјеца, која су у складу са Законом о социјалној заштити корисници права
из социјалне заштите.
Институција је организована тако да има сједиште у Бањој Луци и канцеларије у
Добоју и Фочи, и уредовне дане, једном мјесечно у Бијељини и Источном Сарајево.
Институција има укупно 19 запослених радника (што укључује и омбудсмана за
дјецу и два замјеника) и то ВСС -16 радника, ВС -1 радник и ССС-2 радника.
У извјештајном периоду Институција је радила са мањим бројем радника, с обзиром
да су три запослене користиле породиљско одсуство од 18 мјесеци (близанци и
треће дијете у породици), а које се наставља и у 2017. години, а због недостатка
средстава у буџету Институција није у могућности ни привремено, ни волонтерски
ангажовати друга лица.
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УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 19.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 2. Улога независних институција за људска
права, тачка 1.
21
Закон о Омбудсману за дјецу, члан 2:Дјететом се, у смислу овог Закона, сматра свако лице које није
навршило 18 година живота, без обзира на то да ли је домаћи или страни држављанин, да ли је
рођено у браку или ван брака, да ли је усвојено, те да ли је под родитељским старањем или без
родитељског старања.
20

17

II

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА – ЖАЛБАМА

У 2016. години, Институција је по пријавама - жалбама поступала у укупно 655
предмета од којих су: 524 предмети - примљене пријаве којима се указује на
повреде права дјетета по различитим основама, 48 су предмети пренесени из 2015.
године и 83 су појединачни предмети покренути по службеној дужности, што значи
да је у раду било укупно 655 предмета.
Број предмета по поднесеним пријавама, по којима се поступало у извјештајном
периоду, указује да је, у односу на претходни извјештајни период повећан број
поднесених пријава са 495 на 524, да је повећан број предмета по службеној
дужности са 56 на 83 и да је значајно смањен број предмета пренесених из
претходне године, са 91 на 48.
У складу са овлаштењима утврђеним Законом, да континуирано сарађује са дјецом,
упознаје дјецу са начином остваривања и заштите њихових права и интереса и
савјетује их како да остваре и заштите своја права и интересе,22 у извјештајном
периоду Институција је поступала у 59 предмета.
У истом периоду Институцију је доласком у канцеларију, телефоном или на други
начин контактирало преко 2000 грађана који су тражили правни савјет за ситуацију
коју имају или информације о томе коме и како се обратити ради остваривања
права дјетета. Најчешћа питања односе се на надлежности неких од институција
које брину о дјеци, питају којим законом су дефинисане конкретне ситуације,
траже „тумачење″ добијених одлука, питају за могућност учешћа Институције у
поступцима који се већ воде пред надлежним органима, за могућност бесплатне
правне помоћи, за остваривање права на подручју Федерације и у земљама у
окружењу. Питања грађана у извјештајном периоду посебно су се односила и која
институција и који стручњаци могу урадити процјену стања дјетета у
бракоразводним парницама и у ситуацијама када су дјеца жртве насиља и сл.
Један број обраћања Институцији односи се и на ситуације које не говоре о
повреди права дјетета, али су грађани, без обзира што знају шта су надлежности
Институције тражили објашњења коме и како да се обрате, а један број обраћања
односи се на остваривања права дјеце која су већ стекла пунољетство.
И у извјештајном периоду, Омбудсмана за дјецу је контактирао и један број
институција које су тражиле помоћ и мишљење за рјешавање појединачних
случајева. Институција нема надлежности за давање мишљења у појединачним
предметима, у којима се указује на повреду права дјетета.
Институцију су контактирали и чланови савјета родитеља у школама, који су
подстакнути одређеним активностима Институције и оним што су прочитали на
страници Институције, препознали потребу и могућност већег ангажовања савјета
родитеља у школама по разним питањима, најчешће везано за заштиту дјеце од
различитих облика насиља на интернету и питања тежине школске торбе, те
услова за одвијање наставе.
Жалбама примљеним у Институцији указује се не само на повреду права дјетета у
конкретним ситуацијама већ, све чешће и на потребу да се одређене ситуације
адекватно законом уреде било измјенама закона или доношењем подзаконских
аката.
22

Закон о Омбудсману за дјецу, члан 6.
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Поступање Институције у 2016. години
Жалбе - примљене
Жалбе по службеној дужности
Жалбе пренесене из 2015. године
Препоруке
Мишљења
Посебни извјештаји
Сарадња са дјецом и едукација дјеце о правима
Укупно:

524
83
48
29
3
4
59
750

1. Подносилац пријаве
Као и у претходном периоду, подносилац пријаве најчешће је један од родитеља, а
пријаве којима родитељ указује на повреду права дјетета најчешће се на односе на
остваривање права дјетета на контакте и дружења са родитељем са којим дијете
не живи и на право дјетета на издржавање у поступцима развода брака или
прекида ванбрачне заједнице. У извјештајном периоду, пријаву Институцији
поднијело је 357 родитеља или 58,8% од укупног броја пријава.
У извјештајном периоду број дјеце која су поднијела пријаву Институцији због
повреде њихових права је 56. Дјеца и даље пријавама најчешће указују на
различите облике насиља и повреде њиховог права у образовном систему по
различитим основама.
У извјештајном периоду родбина дјетета (најчешће бака и дјед) и трећа лица,
најчешће комшије, поднијели су 50 пријава којима указују на различите облике
занемаривања дјетета, насиља над дјецом или немогућност контакта са дјететом.
Пријаве медија најчешће се односе на различите облике насиља, злостављања и
занемаривања дјеце.
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Подносилац пријаве
Родитељи
357 58,8%
Иницијатива Омбудсмана
83 13,7%
Дијете лично
56
9,2%
Институције и удружења
28
4,6%
Родбина
26
4,3%
Трећа лица
24
4,0%
Школе
14
2,3%
Анонимно
10
1,6%
Медији
6
1,0%
Хранитељ, усвојитељ, старатељ
3
0,5%
Укупно:
607
Институција је и у извјештајном периоду поступала и у једном броју анонимних
пријава, којима се указује на повреду права дјетета по различитом основу, јер су
садржавале довољно елемената који су упућивали на потребу провјере изнесених
навода. Тамо гдје пријава није садржавала довољно елемената или се исти нису
односили на дјецу и повреду њихових права, Институција није поступала. Број
анонимних пријава у извјештајном периоду остао је на нивоу из 2015. године, 10
или 1,6% и значајно је смањен у односу на претходне године, када је од укупног
броја пријава, евидентирано и 5% анонимних пријава.
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2. Пријавом се указује на сљедеће повреде права дјетета

Повријеђена права
Лична права
Заштита од насиља
Образовна права
Социјално економска права
Права дјеце са сметњама у развоју
Право на културу, слободно вријеме и
рекреацију
Право на здравствену заштиту
Правосудно заштитна права
Остала права
Укупно

206
123
73
67
46

33,9%
20,3%
12,0%
11,0%
7,6%

18
16
11
47
607

3,0%
2,6%
1,8%
7,7%

Од укупног броја примљених пријава по којима је Институција поступала у
извјештајном периоду, највећи број односи се на повреду личних права, 206
пријаве. У извјештајном периоду повећан је број пријава којима се указује на
повреду права дјетета на заштиту од насиља на 123 (у 2015. години - 85, у 2014.
години - 70), и оне се у највећем броју односе на образовни систем, али се посебно
исказују. И број пријава на повреде права дјеце са сметњама у развоју по
различитим основама је повећан на 46 (у 2015. години, 30 у 2014. години - 24), и
оне се у највећем броју односе на образовни систем, али се извјештајем посебно
исказују.
Број пријава на повреде осталих права дјеце нису имали значајнија одступања у
односу на претходне извјештаје.
Институција је запримила 206 пријавa које се односе на повреду личних права
дјетета:
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Према Конвенцији, лична права дјетета укључују право на живот, право на
сазнање властитог поријекла, право на пријаву рођења, право на име, право на
стицање држављанства, право на очување идентитета, право на живот у породици
и родитељску бригу, право на личне односе и непосредне контакте са родитељем
са којим не живи, право на посебну заштиту и алтернативну бригу, право на
приватност, право на част и углед, право на заштиту од незаконитог одвођења.
Право дјетета на заштиту од насиља, злостављања и занемаривања извјештајем је
посебно исказано.
На жалост, од укупног броја пријава којима се указује на повреду личних права
дјетета, и даље се највећи број пријава, 125 односи на личне односе и непосредне
контакте дјетета са родитељем са којим не живи (уређење виђања - доношење
рјешења, измјена постојећег споразума, извршење рјешења и споразума), иако је у
извјештајном периоду дошло до смањења у односу на претходне извјештаје (у
2015. години - 138).

3. Број дјеце
Број дјеце чија су права, и према примљеним пријавама, повријеђена тешко је
исказати. Статистички показатељи односе се само на појединачне жалбе из којих
се јасно види број дјеце, пол и узраст.
У случајевима којима се указује на недостатке у постојећим системским рјешењима,
није могуће одредити који број дјеце је повријеђен по том основу. У случајевима у
којима је Институција радила истраживање, такође се не говори о броју дјеце чија
права су повријеђена, већ о броју дјеце која су учествовала у том истраживању и
њиховом виђењу проблема. Исто тако, жалба запримљена испред једног разреда
или групе дјеце нпр, евидентира се као једна жалба, па се статистиком исказује и
као повреда права једног дјетета.
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4. Којег узраста су дјеца?

Узраст дјеце
0-5 год.
143
6-10 год.
207
11-14 год.
154
15-18 год.
99
Групе дјеце
60
Непознато
112
Пунољетна
лица
13
788

18,1%
26,3%
19,5%
12,6%
7,6%
14,2%
1,6%
100%

Као и у ранијим извјештајима, из запримљених пријава произилази да су дјеца до
10 година живота највише изложена ситуацијама које доводе до повреде њихових
права, с тим што је у извјештајном периоду повећан број дјеце у узрасту од 6-10
година од 179 на 207.
Ако се има у виду број пријава којима се указује на повреде права дјетета у
поступцима развода брака и прекида ванбрачне заједнице, онда је управо овај
узраст дјетета и најугроженији у овим поступцима.
И у извјештајном периоду, из запримљених пријава, за један број дјеце – 112, није
било могуће одредити којег су узраста, а из једног броја пријава произилази да се
ради о 13 дјеце која су стекла пунољетство.

5. Којег су пола дјеца?
Када је у питању пол дјеце на чије повреде права се указује пријавама Омбудсману
за дјецу, из пријава произилази да су и у 2016. години дјечаци више изложени
ситуацијама које доводе до повреде њихових права 355 ( у 2015. години 317 ) у
односу на дјевојчице 298 (у 2015. години 269) на што се указивало и у претходном
периоду, с тим да је та разлика у извјештајном периоду и већа. У 60 пријава није
наведен пол дјетета, а исти није могуће одредити ни у случајевима када се
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пријавом наводи да пишу „у име групе родитеља”, „у име разреда”, „мојих троје
дјеце” и сл.

Пол дјеце
Дјевојчице
298
Дјечаци
355
Групе дјеце
60
Непознато
62
Пунољетна лица
13
Укупно:
788

37,8%
45,1%
7,6%
7,9%
1,6%

6. Пријаве према институцијама

Имајући у виду да се пријаве - жалбе најчешће односе на повреду личних права
дјетета, што је најчешће у надлежности центара за социјални рад, од ових
институција се и у извјештајном периоду у највећем броју случајева, 262, тражио
одговор о поступању у вези са повредом права дјетета на коју се пријавом указује
(у 2015. години 240, у 2014. години 269)
У извјештајном периоду смањен је број пријава које се односе на правосудне
органе на 30 ( у 2014. години број пријава био је 67, у 2015. години 49).
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Истовремено, повећан је број пријава које се односе на васпитно образовне
установе на 129 ( у 2015. години број пријава био је 106, а у 2014. години 94).
У провјери навода изнесених приговорима везаним за повреду образовних права,
поред изјашњења школе, Институција је у значајном броју предмета тражила
поступање и Републичког педагошког завода и Просвјетне инспекције.

7. Начин пријема жалбе

Начин пријема жалбе
Лично
265
Телефоном
102
Е-маил
84
По службеној дужности
83
Поштом
57
Фаx-ом
10
Из медија
6
Укупно:
607

43,7%
16,8%
13,8%
13,7%
9,4%
1,6%
1,0%

Највећи број пријава – жалби у извјештајном периоду, као и претходних година,
грађани су предали лично, доласком у Институцију, 265 (у 2015. години 257).
Истовремено повећано је обраћање путем е-маила на 84 (51 у 2014. години, а 72 у
2015. години).

8. Поступање по пријавама-жалбама

Жалбе у раду 2016.
Ријешене
563
86%
У фази рјешавања
92
14%
Укупно:
655 100,0%
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Од укупног броја примљених пријава - жалби којима се указује на повреду права
дјетета по различитим основама, по којима је Институција поступала у
извјештајном периоду, ријешене су 563 или 86% а у фази рјешавања је 92 или
14%.

Од 563 ријешене жалбе
Ненадлежност
79
14%
Неосновано
41
7%

Од укупног броја ријешених жалби 563, у 41 или 7% случајева, жалбе су биле
неосноване - а у 79 или 14% случајева се радило о пријавама за које Институција
није имала надлежност за поступање. Најчешће се радило о пријавама за
остварење права пунољетне дјеце, о остваривању права на пензију, тражење
савјета за које Институција није надлежна, финансијска помоћ, питања из радног
односа и сл.
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III

ЛИЧНА ПРАВА ДЈЕТЕТА

1. Право дјетета на живот у породици и родитељско
старање
На жалост, као и у ранијим извјештајима, бројни проблеми са којима се сусреће
породица данас и који се директно одражавају на дјецу и остваривање њихових
права, посебно долазе до изражаја у поступцима развода брака.
Иако родитељи имају примарну обавезу и одговорност бринути се за здраво
одрастање своје дјеце,23 штитити своју малољетну дјецу и бринути се о њиховом
животу и здрављу,24 пријаве по којима је Институција поступала указују на повреде
права дјетета по различитим основама.
Незадовољство, неслагање, сукоби, саставни су дио готово свих бракоразводних
парница, али код оних конфликтних, није проблем присуства сукоба већ начина
њиховог рјешавања, гдје се не бирају средства, без обзира на могуће посљедице
на развој дјетета. Један број родитеља не прави разлику између својих потреба и
жеља и потреба своје дјеце, подразумијевајући да све што је за њих добро, мора
бити добро и за њихову дјецу. При томе своје родитељско право доживљавају као
своје право, а не као обавезу и одговорност коју имају према дјеци. Један број
родитеља у одбрани својих интереса, првенствено је усмјерен на онемогућавање
контакта дјетета са родитељем који га је напустио и неће се више вратити, који
има другу породицу, који га више не воли, и што су дјеца млађег узраста, простор
за манипулацију је већи и лакше се постиже циљ.
Родитељи заборављају да су дјетету потребна оба родитеља, заборављају да су
родитељи и у поступку развода и да ће то бити и послије развода. Заборављају да
дјеца, и у њиховом најранијем узрасту, добро разумију емоционалну атмосферу у
породици и да стресне ситуације које пролази цијела породица у поступку развода
брака родитеља, код дјеце изазивају различите реакције. Један број дјеце
успјешно савлада ово раздобље, међутим један број дјеце развод родитеља
доживљава са различитим тешкоћама, већим од очекиваних: неизвјесност,
узнемиреност, осјећај усамљености, страх од напуштања, љутњу, раздражљивост,
што се одражава на успјех у школи, дружење са вршњацима. Оно што посебно
забрињава је да су код дјеце током ових поступака уочене појаве здравствених
тегоба.25
Без обзира на реакције дјеце и фазе које пролазе у поступцима развода родитеља,
изостаје одговарајућа подршка дјеци у тим поступцима, како би се ублажиле
посљедице развода на њихово одрастање.
На жалост, статистика упозорава26 да је у односу на 2010. годину незнатно
порастао број закључених бракова, од 5767 на 5895, а да је истовремено знатно
порастао број развода бракова, од 517 на 1143. Истовремено је значајно повећан
број дјеце из разведених бракова, од 344 у 2010. до 778 у 2015. години. Ако се при
23

УН Конвенција о правима дјетета, члан 18.
Породични закон, члан 81.
25
„На разне начине смо покушали да умањимо стрес дјетета, међутим покушаји нису допринијели
смањивању стреса, дијете је добило страбизам, а према мишљењу љекара постоји могућност да је
исти настао као посљедица стреса,” из одговора Центра за социјални рад у предмету уређења
виђања
26
Републички завод за статистику, Статистички годишњак за 2010 - 2016. годину
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томе има у виду да су дјеца до 10 година живота највише изложена ситуацијама
које доводе до повреде њихових права и у поступцима развода брака-неплаћање
алиментације, немогућност контакта са другим родитељем и сл, а да је то период
најинтензивнијих родитељских обавеза усмјерених на раст и развој дјетета,
статистички показатељи додатно забрињавају.
2013.
5467
1052

Склопљенo бракова
Разведено бракова

2014.
5823
1106

2015.
5895
1143

Да је све већи број дјеце која трпе посљедице развода брака, потврђују
показатељи статистике, према којима је у периоду од 2013-2015. евидентирано
укупно 2293 дјеце из разведених бракова, док је у периоду 2010-2012. године
евидентирано укупно 1674 дјеце.

2. Право дјетета на личне односе и непосредне контакте
са родитељем са којим не живи и блиским сродницима
Породичним законом27 уређено је да, ако дијете не живи у заједници са оба
родитеља, родитељи ће се споразумјети о начину одржавања личних односа с
дјететом (посјете и сл.). Ако до таквог споразума не дође, одлуку о томе доноси
надлежни орган старатељства. Одржавање личних односа родитеља с дјецом може
се ограничити или забранити само ради заштите личности и других интереса дјеце.
Центар за социјални рад, дакле, у свим случајевима када је изостао споразум
27

Породични закон, члан 93.
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родитеља, својим рјешењем одређује мјесто, вријеме и начин виђања и контакте
дјетета и родитеља (прецизно одређено и вријеме и мјесто виђања, контакти у
вријеме празника, школског распуста, рођендана дјетета, ко доводи дијете на
сусрете и сл.).
На жалост, Породични закон Републике Српске, једини у региону, уређује
да суд одлучује о разводу брака и повјеравању дјеце на бригу и васпитање једном
од родитеља, (члан 88), док је у надлежности центра за социјални рад да одлучује
о уређењу виђања дјетета и родитеља са којим не живи послије развода брака,
(члан 93). Таквим законским уређењем, родитељи и дјеца пролазе све стресне
ситуације прво у поступку развода брака пред судом, а онда све то поново пролазе
пред центром за социјални рад ради уређења виђања. И то траје годинама, и не
само дјеца и родитељи, већ и цијеле породице, посебно када живе у заједничком
домаћинству.
Зато су неопходне измјене Породичног закона којим ће се утврдити да
суд у истом поступку одлучује о разводу брака, повјеравању дјетета једном од
родитеља и уређењу виђања са другим родитељем и његовој обавези да
доприноси издржавању дјетета. И што је врло важно, тиме би се избјегле
ситуације, што је у пракси врло често присутно, да се одлуке центара о уређењу
виђања не извршавају.
С обзиром да посљедице пропуста у поступању надлежних увијек сносе
дјеца, која ничим нису допринијела вођењу поступка нити његовом исходу, а у
циљу јачања одговорности надлежних у дијелу да њихова реакција по захтјеву за
остваривање права дјеце мора бити ефикасна и благовремена и у најбољем
интересу дјетета, рјешења се морају осигурати у адекватном надзору, а резултати
надзора, да би били у функцији превенције, морају се учинити доступним свим
другим центрима, а не само онима над којима је вршен надзор.
Право дјетета на личне односе и непосредне контакте са родитељем са којим не
живи, право је дјетета и независно је од односа међу родитељима и статуса брачне
заједнице. Одвајање дјетета од родитеља могуће је само изузетно и само онда када
се у одговарајућем поступку утврди да је неопходно у најбољем интересу дјетета.28
Редовни контакти дјетета и родитеља са којим не живи изузетно су важни за
правилан развој и одрастање дјетета, за његову емоционалну стабилност и осјећај
прихваћености, што је у бројним својим одлукама потврдио и Европски суд за
људска права. Ускраћивање права на контакт између дјетета и родитеља, према
пракси суда представља повреду члана 8. Европске конвенције о људским правима.
Иако је неспорно да у једном броју случајева дијете не може остварити своје право
на контакте и дружења са родитељем са којим не живи, само зато што се родитељ
са којим дијете живи не придржава мјера које је надлежни центар својим рјешењем
утврдио, изостају активности и кориштење законом утврђених овлаштења да
најбољи интерес дјетета, утврђен правоснажним рјешењем, дјетету буде
обезбијеђен.
Дијете има право на оба родитеља, а одговорност због неоствареног права мора
сносити и родитељ који то онемогућава или спречава, али и надлежни орган који
није предузео све потребне мјере ради остваривања овог права дјетета. Наравно,
да у поступку у којем се утврди да контакти могу бити штетни по дијете, односно,
да нису у најбољем интересу дјетета, надлежни орган својом одлуком ускраћује
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 9.
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такав контакт водећи се прије свега најбољим интересом дјетета, који су у
поступку доказали и образложили.
Остваривање права дјетета на контакте са родитељем са којим не живи, не може и
не смије да зависи од захтјева и услова које поставља други родитељ, то је
одговорност надлежних служби да у поступку који воде, најбољи интерес дјетета
који су утврдили анализом свих елемената и специфичних околности везаних за
дијете у сваком појединачном случају, буде приоритет.
Поред недостатака у постојећем нормативном оквиру и недоношење рјешења у
законом одређеном року, не извршавање правоснажних рјешења, изостанак мјера
породично правне заштите, изостанак надзора у провођењу изречених мјера
потврђују да нема ефикасне заштите дјеце и њихових интереса у овим поступцима,
и да, законом успостављен механизам заштите није одговор на потребе дјеце и
њихово право на најбољи интерес у овим поступцима.
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите29 број поднесених
захтјева пред центрима за социјални рад за уређење одржавања личних односа са
дјецом у 2015. години је 527, (у 2014. години је 521, у 2013. години је 482). Иако
подаци указују на незнатно повећање броја поднесених захтјева у 2015. години, и
броја оних који су ријешени споразумом - 311, они у коначном нису потврда и да су
исти реализовани, односно, да је дјетету омогућено виђање са родитељем са којим
не живи.
Пријаве по којима је Институција поступала у извјештајном периоду, а којима се
указује на повреде права дјетета, указују још увијек на:
1) Центри за социјални рад не одлучују по захтјеву странке у законом
одређеном року. Институција сваким годишњим извјештајем указује на присутан
проблем у поступању центара за социјални рад који, противно законом утврђеној
обавези, по захтјеву странке не доносе одговарајући управни акт у року од 60
дана од дана подношења захтјева,30 што доводи до повреде права и интереса
дјеце.
Иако је у извјештајном периоду смањен број обраћања Институцији по наведеном
основу, још увијек је присутно:
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу31 којом мајка наводи да је
Центру за социјални рад упутила захтјев за уређење виђања са дјецом, јер јој је од
2014. године, када је дошло до престанка заједнице живота са XX онемогућен
контакт са малољетном дјецом.
У одговору Центра за социјални рад, између осталог, се наводи да је предмет за
развод брака још увијек код надлежног суда те да нису у могућности доносити било
какав управни акт за виђање дјеце до доношења пресуде о разводу брака.
2. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу32 којом се наводи да је
мајка поднијела захтјев за измјену рјешења Центра за социјални рад о уређењу
виђања дјеце и родитеља са којим не живе, али да о њеном захтјеву ни послије
неколико мјесеци није одлучено.
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У одговору Центра за социјални рад достављеном Институцији дана 4.08.2016.
године, између осталог, се наводи: „Тренутно се води поступак за измјену рјешења
о контактирању”; дана 20.09.2016. године, наводи се да Центар и даље поступа,
односно води поступак по захтјеву XX; дана 7.10.2016. године да ће у наредних
десетак дана донијети ново рјешење. Рјешење је донесено 25.11.2016. године.
3. Институција је запримила жалбу33 којом се указује да је Центру за социјални рад
упутила захтјев за доношење рјешења о регулисању контакта дјетета са
родитељем, с обзиром да родитељи дјетета о томе нису постигли договор.
У одговору Центра за социјални рад наводи се да рјешење о регулисању контакта
дјетета са родитељем није донесено у року од 60 дана из разлога комплексности
предмета и захтјевности у смислу тачне дијагностике и процјене најбољег интереса
дјетета.
Наведено образложење центра указује на све већу одговорност за поступање у
законом задатим роковима у овим поступцима.
С обзиром да је проток времена највећа пријетња остваривању права дјетета на
контакте и дружења са родитељем са којим не живи и да може имати
непоправљиве посљедице у односима између дјеце и родитеља који не живе са
њима, а да орган старатељства има и обавезу и одговорност на предузимање мјера
у оквиру својих надлежности и у законом прописаном року и да те мјере по својој и
ефикасности и благовремености морају бити прилагођене овој чињеници,
Препоруком Омбудсмана за дјецу34 наложено је Центру да по захтјеву именоване
одмах проведе поступак, утврди потребне чињенице и околности у конкретном
случају и донесе одговарајући управни акт.
Центар за социјални рад обавезан је у свим случајевима одлучити о поднесеном
захтјеву у законом утврђеном року, што захтијева максимално ангажовање у
обављању послова у оквиру утврђених овлашћења, ради остваривања циља због
којег су органу дата јавна овлашћења, зато је став Центра да о захтјеву за уређење
виђања не може поступати док се не донесе пресуда о разводу брака, апсолутно
неприхватљив и такав приступ противан је не само законом утврђеној обавези, већ
и праву дјетета на заштиту и његов најбољи интерес.
2) Центри за социјални рад у једном броју предмета не поступају по
налогу другостепеног органа.
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу35 којом се наводи да
Центар за социјални рад није у прописаном року поступио по рјешењу
Министарства здравља и социјалне заштите и донио нови управни акт у предмету.
Инспекцијским надзором поред осталог је утврђено да је Центар за социјални рад
извршио повреду одредбе члана 227. Закона о општем управном поступку, јер
најкасније у року од 30 дана од дана пријема предмета, није поступио по
другостепеном рјешењу, те му је наложено да у року од 15 дана, у поновном
поступку донесе одговарајући управни акт.
Законом о општем управном поступку утврђено је да је првостепени орган дужан
да у свему поступи по другостепеном рјешењу и да без одлагања, а најкасније у
року од 30 дана од дана пријема предмета, донесе ново рјешење.36
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Поступајући по рјешењу другостепеног органа, центри за социјални рад у једном
броју случајева не отклањају утврђене пропусте на начин како им је наложено, што
опет одуговлачи поступак, изазива незадовољство родитеља, доприноси да проток
времена постаје додатна пријетња у остваривању овог права дјетета, и доводи у
питање најбољи интерес дјетета у остваривању његовог права.
У циљу јачања система породично-правне заштите, осигурања једнаког приступа
надлежних у заштити дјеце и њихових интереса, уједначавања праксе поступања и
елиминисања ситуација да се по истом захтјеву и из истих разлога улаже жалба
другостепеном органу ради остваривања права дјетета на контакте и дружења са
родитељем са којим не живи, Омбудсман за дјецу је, предложио Министарству
здравља и социјалне заштите предузимање мјера ради спречавања поступања која
доводе у питање остваривање најбољег интереса дјетета, прије свега у дијелу
превентивног дјеловања, на начин да, имајући у виду обавезе центара за
социјални рад да у „свему поступе по другостепеном рјешењу,˝ укаже центрима за
социјални рад на ставове другостепеног органа у поступцима регулисања личног
контакта малољетне дјеце са родитељем са којим не живе.37
3) Непрецизна рјешења
Иако је у извјештајном периоду примијетно да су рјешења о уређењу виђања
дјетета са родитељем са којим не живи прецизнија у односу на претходне
извјештаје и да не остављају простор за различито тумачење „сукобљених
родитеља˝, који сваку непрецизност користе да би онемогућили или пролонгирали
контакте, још увијек је у поступању једног броја центара за социјални рад
присутно да се рјешењем центра утврђује да ће се контакти дјетета и родитеља
одвијати „на мјестима прилагођеним узрасној доби и интересима малољетног
дјетета”.
Пријавама се такође указује и да се рјешењем центра не утврђује могућност да на
мјесто које је одређено за контакте дијете доведе и преузме треће лице, бака,
тетка и сл, посебно у случајевима када су односи међу родитељима до те мјере
нарушени да се сукоби не могу избјећи ни приликом предаје дјетета или када један
од родитеља ради и викендом или у смјенама.
4) Центар није у могућности дати мишљење
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу38 којом се указује да је
пред судом покренут поступак развода брака, да је суд затражио од надлежног
Центра за социјални рад да суду достави социо-анамнестичке податке за наведене
парничне странке, повјеравање малољетне дјеце једном од родитеља те допринос
другог родитеља у издржавању.
У одговору Омбудсману за дјецу Центар за социјални рад наводи да није у
могућности да суду предложи коначан став, мишљење везано за повјеравање
малољетне дјеце једном од родитеља. Родитељима је изречена мјера појачаног
надзора над вршењем родитељског права, те ће орган старатељства коначан став
и мишљење о повјеравању малољетне дјеце моћи предложити тек након
спроведених мјера појачаног надзора.
Одлучујући у поступку развода брака и о повјеравању дјеце једном од родитеља,
суд између осталог констатује да Центар за социјални рад до окончања поступка
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није доставио суду мишљење о томе коме од родитеља суд да повјери малољетну
дјецу на бригу и васпитање.
Иако је Породичним законом утврђено да је орган старатељства дужан да предузме
потребне мјере у заштити личних и имовинских права дјетета, (члан 94), те ако се
у брачном спору рјешава и о заштити, васпитању и издржавању дјеце, да орган
старатељства учествује у том поступку ради заштите интереса дјеце, (члан 73),
даје приједлоге о заштити, васпитању и издржавању дјетета, овлаштен је да у
границама тог приједлога износи и чињенице које странке нису навеле и предлаже
да се изведу потребни докази, да улаже правна средства, изостало је ангажовање
центра у заштити права и интереса дјеце у дијелу да на основу процјене свих
елемената и специфичних околности у конкретном случају утврди шта је најбољи
интерес дјетета.
5) Захтјев за изузеће стручног тима
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу39 којом се наводи да је
странка Центру за социјални рад, у поступку уређења виђања, поднијела захтјев за
изузеће стручног тима Центра, те да је недоношење закључка по њеном захтјеву за
изузеће одуговлачење поступка.
2. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу40 којом се наводи да је
родитељ поднио захтјев за изузеће ЈУ Центар за социјални рад начелнику општине,
који је захтјев прослиједио Министарству здравља и социјалне заштите.
У свом одговору Центар за социјални рад, између осталог, наводи, да је по захтјеву
за изузеће стручног тима, донесен закључак да се поступак у предметној ствари
прекида до доношења закључка којим се одлучује о захтјеву за изузеће службених
лица.
Због незадовољства у поступању надлежних центара за социјални рад захтјеви за
изузеће односили су се и на поједине раднике али и центре у цјелини. Сваки
захтјев за изузеће тражи да се о њему одлучи, а то истовремено значи да се све
активности у одлучивању о остваривању права пролонгирају, и за сво то вријеме,
док се не одлучи о захтјеву за изузеће, питање остваривања права дјетета је на
чекању.
6) Одлука о уређењу виђања и најбољи интерес дјетета.
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу41 којом се указује да је у
току поступак за развод брака, а да се пред Центром за социјални рад, по захтјеву
оца, води поступак за уређење виђања дјетета са родитељем са којим не живи.
Мајка наводи да су разлози за развод у чињеници да је отац насилан, да је дијете
годинама то посматрало и да је то основни разлог што дијете не жели било какав
контакт са оцем.
Поступајући по наведеном захтјеву, Центар за социјални рад је, ради заштите
права и интереса малољетног дјетета, ограничио одржавање личних односа са
малољетним дјететом, на период од шест мјесеци.
2. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу42 којом мајка наводи да је
била приморана напустити кућу у којој су заједно живјели и то је учинила након
полицијске интервенције због насиља у породици, није повела дјецу јер су
39
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спавали, а кад се обратила Центру за социјални рад рекли су јој да је своју дјецу
оставила, да су се дјеца ту затекла и да их не може нигдје водити.
3. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу установе43 којом се наводи
да је стручни тим у недоумици да ли уважити изјаву-мишљење дјетета с обзиром
на његов узраст, а позивајући се на члан 12. Конвенције, с обзиром да је
досадашња пракса показала да су дјеца често индукована од стране родитеља са
којим живе, али и да поступање против воље дјетета у овим случајевима није у
најбољем интересу дјетета.
У поступку који води ради доношења одлуке која се тиче дјетета, центар за
социјални рад мора утврдити најбољи интерес дјетета у вези са конкретним
околностима везаним за дијете, мора образложити зашто је донесена одлука у
најбољем интересу дјетета, на основу којих елемената је направљена процјена и
при томе мора слиједити процедуру која осигурава законске гаранције и правилну
примјену права. С обзиром да се не ради о једноставним управним стварима,
Закон обавезује (члан 197. став 2, 3. и 4. Закона о општем управном поступку) да
образложење рјешења центра за социјални рад мора да садржи утврђено
чињенично стање у вези са свим околностима које се односе на дијете.
Породични закон чланом 81. в утврђује и да у свим активностима које се тичу
дјетета најбољи интерес дјетета мора бити приоритет. Не доводећи у питање
капацитете ни једног ни другог родитеља, нити изјаве које су дјеца у поступку
дала, право које Конвенција успоставља, а закон утврђује, није одлука дјетета,
одлуку доноси надлежни орган, који у тим ситуацијама треба да зна и какво је
мишљење дјетета којем треба посветити дужну пажњу.
Мишљење које дијете има право слободно изразити, значи да дијете без притисака
и манипулација од било кога, износи свој став, а не преноси мишљења других, тако
да је слободно изношење мишљења основ у остваривању права.44
7) Повјеравање дјетета послије прекида ванбрачне заједнице
Проблеми на које се указује пријавама Институцији једнако се односе на дјецу без
обзира да ли се ради о разводу брака или прекиду ванбрачне заједнице.
Међутим, у поступцима пред судом за развод брака, суд одлучујући о разводу
истовремено одлучује о повјеравању дјеце једном од родитеља и обавези другог
родитеља да доприноси издржавању, а странке пред центром за социјални рад
уређују виђање дјетета са родитељем са којим не живи45.
Када је у питању прекид ванбрачне заједнице и остваривање права дјеце у овим
поступцима приступ је потпуно другачији, јер о повјеравању дјетета једном од
родитеља, након прекида ванбрачне заједнице, одлучује центар за социјални рад.
Поред проблема да центар за социјални рад по пријему захтјева за повјеравање
дјетета и уређивање виђања дјетета, уређује виђање дјетета са родитељем у
ситуацији када дјеца још увијек нису повјерена једном од родитеља, што у пракси
ствара бројне проблеме, отвара и питање зашто о повјеравању дјеце из
ванбрачних заједница одлучује центар за социјални рад.
Уставна је одредба да дјеца рођена ван брака имају једнака права и дужности као
и дјеца рођена у браку. Породичним законом утврђено је да: Суд односно орган
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Препорука број:1183-130-ПЖ/16 од 26.09.2016. године
45
Породични закон, члан 88: Када суд у брачном спору одлучи да се брак поништи или да се разведе,
одлучиће у истој пресуди о повјеравању дјетета на заштиту и васпитање.
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старатељства, који доноси одлуку о повјеравању дјеце... члан 90; У случају смрти
родитеља, када је дијете одлуком суда или органа старатељства повјерено... члан
91; Суд, односно орган старатељства који доноси одлуку о повјеравању дјеце на
заштиту и васпитање...члан 92. Дјеца из ванбрачних заједница имају право,
под истим условима, као и њихови вршњаци из брачних заједница на
судску заштиту и за то су неопходне измјене Породичног закона којима
ће повјеравање дјеце бити у надлежности суда.
8) Центри за социјални рад не користе овлашћења утврђена законом у
заштити права и интереса дјетета/појачан надзор органа старатељства
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу46 којом се указује на
повреду права дјетета из разлога што је родитељу, у поступку развода брака
одређена мјера појачаног надзора у вршењу родитељског права и дужности зато
што су дјеца одбила остваривање контакта са другим родитељем.
2. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу47 којом се указује да је
због неизвршавања рјешења Центра за социјални рад о уређењу виђања дјетета
са оцем из 2014. године, Центар за социјални рад својим рјешењем у 2015. години
одредио појачан надзор органа старатељства над вршењем родитељског права,
али да родитељ и даље не остварује контакт са дјететом.
Министарство здравља и социјалне заштите48, на основу обављеног надзора у
конкретном случају, констатује да је правилно процијењен најбољи интерес дјетета
(да остварује контакт са родитељем са којим не живи) и да је потребно
инсистирати на мјерама садржаним у плану надзора над вршењем родитељског
права.
Центар за социјални рад у свом одговору Институцији 27.12.2016. године наводи:
„С обзиром да све наведене активности нису дале резултате, Центар ће поново
анализирати предузете активности након чега ће донијети одлуку у ком правцу ће
наставити активности.” У конкретној ситуацији, рјешење о уређењу виђања
постало је правоснажно 5.12.2014. године, а исто ни у 2016. години није
реализовано.
Ако оправдани интереси дјеце захтијевају, ако су родитељи, или онај родитељ код
којег дијете живи, занемарили бригу о дјетету, центар за социјални рад може
одредити стални надзор над вршењем родитељског права, као и другим мјерама
породично правне заштите, пружити помоћ родитељима у остваривању права
дјетета и заштити његових интереса.49
Механизми заштите дјетета успостављени законом50 у поступцима уређења личних
односа дјеце и родитеља са којим не живи углавном се показују недовољно
ефикасним, што посебно долази до изражаја у случајевима када су родитељима
изречене мјере појачаног надзора. Основни проблем је да, и када се мјером
појачаног надзора не обезбиједи потребна заштита дјетета у остваривању његовог
права, да изостају друге мјере породично правне заштите. Констатације да
предузете активности центра које трају и неколико година нису дале резултат, а да
изостају друге, нове мјере, не доприноси остваривању права дјетета, већ напротив
шаље поруку да нема начина да се то обезбиједи.
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Породични закон, члан 96, 97.
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9) Право дјетета на контакте и дружења са баком и дједом
Институцији су се поред родитеља дјетета, а ради остваривања контакта и
дружења са дјететом обраћала и друга лица, најчешће бака и дјед, због
немогућности да остваре контакт са унуцима, послије развода брака родитеља.
1. Институција је запримила жалбу51 баке и дједа којом се наводи да никада нису
упознали своју унуку која има 4 године, јер мајка дјетета то не дозвољава, а и
њихов син има огромне проблеме у остваривању контакта са дјететом, више пута
су се обраћали Центру за социјални рад.
Центар за социјални рад, поступајући по захтјеву доноси закључак којим се
констатује да је захтјев оправдан и у интересу дјетета, али није у интересу дјетета
да се овај контакт уређује прије нормализације дјечијег контакта са оцем и захтјев
одбија.
С обзиром да Центар за социјални рад није поступао у складу са законом
утврђеним обавезама, Измјене и допуне Породичног закона52 којим је први пут у
Републици Српској, на иницијативу Омбудсмана за дјецу, утврђено право дјетета
на сусрете и дружења са блиским сродницима и трећим лицима са којима га везује
блискост, ако је то у најбољем интересу дјетета,53 Министарство здравља и
социјалне заштите је поништило акт Центра и предмет вратио на поновни поступак
и одлучивање.
2. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу54 којом бака и дјед наводе:
„Обраћамо Вам се са молбом, у интересу наших унука, да нам помогнете да се
наши контакти одвијају чешће и дуже а на начин како смо молили од Центра за
социјални рад. Ми смо старији људи, 69 и 80 година, и сат времена једном мјесечно
како су уређени контакти није довољно ни да се испричамо.”

3. Извршење одлука надлежних органа
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу55 којом се указује на
повреду права дјетета из разлога што је Закључак о дозволи извршења рјешења
(Рјешење о уређењу виђања дјетета и родитеља са којим не живи из 2014. године)
донесен 2015. године, али да родитељ ни данас нема контакт са дјететом.
2. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу56 којом се указује да је
надлежни општински орган својим закључком одложио извршење рјешења о
одржавању личних односа малољетног дјетета са оцем, на одређено вријеме, до
реализације Плана рада са дјететом и родитељима.
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63/14
53
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У одговору Центра за социјални рад наводи се да План рада са дјететом и
родитељима није дао резултате, те да су се стекли услови за извршење. Међутим,
с обзиром да на датој адреси и у заказано вријеме није затечено ни дијете ни
родитељ, родитељу је изречена новчана казна.
И поред чињенице да је центар за социјални рад донио рјешење о уређењу
виђања, које је постало правоснажно, пријавама се указује на повреде права
дјетета јер се контакти дјетета и родитеља и даље не одржавају. Родитељи,
огорчени због немогућности контакта са дјететом, постављају питање зашто су
уопште водили поступак пред центром, ако донесено рјешење није могуће
реализовати.
Правоснажне одлуке надлежних органа обавезују оба родитеља, али и надлежне
службе које њихово извршење не могу доводити у питање.
Свако непоштивање постигнутог споразума, или правоснажног рјешења било од
стране једног или оба родитеља, представља повреду права дјетета, јер му се тиме
ускраћује право одржавања личних контаката са родитељем са којим дијете не
живи, и обавеза центра је, да у сваком конкретном случају, предузме одговарајуће
активности и мјере како би се заштитио најбољи интерес дјетета, што и јесте
примарна обавеза центра. Адекватност предузетих мјера цијени се према времену
њиховог спровођења.
Додатно вријеме које се по разним основама оставља за извршење правоснажног
рјешења, не рјешава проблем, већ само додатно компликује и онако тешке односе
у породици и додатно удаљава дијете од родитеља са којим не живи.
Једини начин за остваривање права дјетета на контакте и дружења у насталој
ситуацији је принудно извршење на начин и под условима утврђеним законом.
Дјеца ничим нису допринијела да буду дио извршног поступка, збуњени су и
изневјерени, под снажним притиском једног или другог или истовремено оба
родитеља, по ко зна који пут доведени у ситуацију да бирају између оца и мајке, а
све то дугорочно оставља посљедице на њихово одрастање. Зато систем мора
успоставити механизам којим ће се обезбиједити остваривање права дјеце у овим
поступцима, а допринос томе је да о остваривању права дјетета на контакте и
дружења одлучује суд у поступку развода брака.
3. Због несагласности родитеља и остваривање права дјетета на путну
исправу се доводи у питање
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу57 којом се указује на
повреду права дјетета, из разлога што о захтјеву за издавање путне исправе за
дијете, није одлучено у складу са Законом. У вези са поднесеним захтјевом, у
пријави се наводи да су добили обавјештење из којег произилази да морају
донијети правоснажну пресуду о разводу брака, како би се предузеле потребне
мјере и радње за израду путне исправе.
Родитељи дјетета, чија путна исправа је предмет захтјева, су у поступку развода
брака, првостепена одлука о томе још увијек није донесена, а правоснажност
одлуке није реално очекивати ни у сљедећој години. Међутим, из достављеног
обавјештења произилази да, с обзиром да не постоји сагласност оба родитеља о
издавању путне исправе за дијете, захтјев и не може бити разматран све док се не
испуни и тај услов-правоснажна пресуда о разводу брака.
57
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Оваквим приступом, остваривање права дјетета доводи се у везу са статусом
брачне заједнице родитеља, те поставља питање права на путну исправу дјеце
чији родитељи и нису у поступку развода, али о издавању путне исправе за дијете
имају потпуно различит став.
Управо да би се заштитили интереси дјеце и избјегле посљедице које по
различитим основама могу наступити за дијете због несагласност родитеља о
неком питању важном за дијете, Породичним законом утврђено је овлаштење
центра за социјални рад, да може у сваком појединачном случају утврдити шта је
најбољи интерес дјетета.
У конкретној ситуацији, Центар за социјални рад овлаштен је надлежном органу,
који води поступак издавања путне исправе за дијете, дати образложено мишљење
шта је за дијете најбоље, шта је његов најбољи интерес. Процјену најбољег
интереса дјетета чини анализа свих елемената и специфичних околности везаних
за дијете и претходи доношењу одговарајуће одлуке.
Имајући у виду напријед наведено, Омбудсман за дјецу је предложио Центру јавне
безбједности58 предузимање мјера и активности на начин:




Да одмах обавијести Центар за социјални рад о мјерама које су предузете у
поступку одлучивања по захтјеву за издавање путне исправе за дијете и од
истог затражи мишљење, с обзиром на чињеницу да не постоји сагласност
родитеља о издавању путне исправе;
Да код доношења одговарајућег управног акта по поднесеном захтјеву, поред
осталих услова који морају бити испуњени, има у виду и образложено
мишљење Центра за социјални о оправданости захтјева за издавање путне
исправа.

4. Право дјетета на издржавање
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу мајке59 којом се указује на
повреду права дјетета на издржавање из разлога што је правоснажном пресудом
отац дјетета обавезан да на име издржавања дјетета плаћа мјесечно 200 КМ
почевши од 2010. године, да отац не плаћа алиментацију, да није покретала
поступак принудног извршења пошто нема средстава да ангажује адвоката, а отац
живи на територији Федерације.
2. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу60 којом се указује на
повреду права дјетета на издржавање од стране родитеља који живе и раде у
Њемачкој. Дијете је рјешењем Центра за социјални рад повјерено трећим лицима
на бригу и старање, а та лица су у стању социјалне потребе.
3. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу61 мајке којом указује на
повреде права њене дјеце на издржавање. Пријавом се наводи да је пресудом суда
из 2014. године уважена њена тужба и поништен акт којим је одбијен њен захтјев
за остваривање права на новчану помоћ. Поступајући по налогу суда, у новом
поступку донесена је нова одлука, која је поново 2016. године пресудом суда
поништена и наложено доношење новог управног акта у року од 30 дана, уз
уважавање правног схватања суда и примједби суда у погледу поступка.
58
59
60
61

Препорука број:1018-103-ПЖ-16/16 од 31.08.2016. године
Предмет број:1397-159-ПЖ/16
Предмет број:60-3-ПЖ/16
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Пријаве којима се указује на повреде права дјетета на издржавање, поред
ситуације које се односе на плаћање алиментације послије развода брака, на
жалост, указују и на проблем да су дјеца и по другим основама доведена у
ситуацију да је њихово право на издржавање доведено у питање.
Без обзира на разлоге којима се указује на повреду права дјетета по овом основу,
посљедице за дјецу, у свим случајевима су исте, понижени су и повријеђени и без
средстава за живот.
Омбудсман за дјецу је и у Годишњем извјештају за 2015. годину указао на бројне
проблеме у плаћању алиментације, између осталих:


да је право дјетета на издржавање подређено могућностима даваоца
издржавања, јер је законом одређено да се издржавање одређује у проценту од
сталних новчаних примања, а да



Законом није утврђен минимум који родитељ мора обезбиједити за издржавање
дјетета, односно, не дефинише доњу границу испод које се не може утврдити
износ алиментације, тако да плаћање процента од плате, врло често није ни
одраз стварних могућности родитеља нити стварних потреба дјетета.



Извршење на плати или другом сталном новчаном примању родитеља ради
издржавања дјетета није законом постављено приоритетно у односу на друга
потраживања без обзира кад су настала, из чега произилази да дијете не да
нема приоритет добити средства за издржавање, већ је у реду чекања кад се за
то стекну услови (ако родитељ већ има кредитна задужења којима је оптеретио
плату, дијете треба чекати да се кредит отплати).



Нема званичних података о броју дјеце чији родитељи не извршавају своју
законску обавезу издржавања било да алиментацију уопште не плаћају или
уплате врше повремено или у износу мањем од досуђеног. Број родитеља који
не плаћају алиментацију много је већи од броја поступака који се воде, јер
многи и не покрећу поступак за издржавање дјетета. Иако је Законом утврђено,
члан 25762, да орган старатељства води евиденцију о издржавању дјеце и
родитеља, нема обједињених показатеља о томе.



Нема механизама који би
омогућили праћење процеса избјегавања
издржавања, с тим у вези је немогућност праћења рада на црно,
непријављивање додатних зарада, пријављивање на минимална примања,
преписивање имовине.



Законом је утврђено да центар за социјални рад може покренути спор за
издржавање, односно, да је овлаштен поднијети суду приједлог за извршење,
члан 256, такву законску могућност центри углавном не користе, зато је
неопходно законом утврдити обавезу центра на поступање, а не могућност.



Изостају мјере породично правне заштите. Иако је Законом утврђено да
родитељ грубо занемарује родитељско право, ако не брине о дјетету са којим
не живи дуже од мјесец дана или се не придржава мјера које је ради заштите
права и добробити дјетета донио надлежни орган,63 центри за социјални рад не

62

Упутство о вођењу евиденције о издржавању дјеце и родитеља, „Службени гласник Републике
Српске”, број 27/04, утврђује да евиденција коју води орган старатељства садржи податке о лицу
коме је одређено издржавање, о обвезнику издржавања, а у случају промјене пребивалишта лица
коме је одређено издржавање, податке о томе у року од 15 дана доставља мјесно надлежном
центру за социјални рад.
63
Породични закон, члан 106, став 3
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користе законом утврђена овлашћења и не предузимају мјере породично
правне заштите ради заштите права и интереса дјетета у овој области.


Поред наведеног, иако је Закон препознао ситуације, члан 255, да, када суд
утврди да родитељи ни заједнички нису у могућности да подмирују потребе
издржавања дјетета, обавијестиће о томе орган старатељства, ради
обезбјеђења средстава за издржавање дјетета,64 у пракси се ова могућност не
користи.



Институт бесплатне правне помоћи који омогућава сваком дјетету бесплатну
правну помоћ како би остварили своје право на издржавање,65 допринос је
унапређењу бриге за дјецу у овој области, међутим, та законом утврђена
могућност још увијек није препозната код корисника.

Правоснажне пресуде суда о
обавези издржавања дјетета се не
извршавају, што за посљедицу има покретање и вођење извршног поступка. У
ситуацији када се извршење на новчаним потраживањима не може реализовати, из
плате се не може наплатити алиментација јер родитељ већ има створене обавезе
по кредитима, родитељу предстоји нови поступак извршења, сада на имовини
даваоца извршења. За многе проблем тек сада настаје, јер због немогућности
увида у стварно стање његове имовине или чињенице да имовина није његово
власништво, због поступка који треба поново покретати и излагати се додатним
трошковима, многи одустају од покретања новог поступка.
Избјегавање давања издржавања је кривично дјело, гдје је основни циљ
кривичног гоњења утицати на родитеља да исплати доспјеле обавезе издржавања
дјетета и да ту обавезу уредно испуњава. На жалост, у пракси су присутне
ситуације да и након изречене казне родитељ и даље не уплаћује средства за
издржавање дјетета. Покретање поступка за поновно утврђивање кривичне
одговорности неодговорног родитеља, захтијева покретање новог судског
поступка, у којем ће се обезбиједити нова извршна одлука којом је утврђена
обавеза издржавања, без икакве гаранције да ће се новим поступком осигурати
потребно издржавање.
Издржавање је право сваког дјетета и обавеза сваког родитеља и зато системске
мјере морају обезбиједити да родитељи ту своју обавезу и извршавају. За
унапређење система и заштиту дјетета и његовог права на издржавање
неопходне су измјене и допуне Породичног закона, јер је држава обавезна
предузети све потребне мјере како би обезбиједила да дијете добија издржавање
од родитеља или других лица која су финансијски одговорна за дијете, 66 али и
Закона о дјечијој заштити, којим ће бити препознате посебно осјетљиве
категорије.
Присутан проблем, неплаћање издржавања за дијете, не само да угрожава дијете и
његове свакодневне потребе данас, већ оставља дугорочно посљедице на развој и
одрастање дјетета. У бројним ситуацијама дјеца су доведена у стање социјалне
потребе, иако се родитељ који има обавезу издржавања не налази у таквој
ситуацији, па је родитељ принуђен помоћ тражити и од надлежних социјалних
служби.
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Породични закон, члан 255.
Породични закон, члан 268. а: Дијете има право на бесплатну правну помоћ без обзира на
социјални статус у свим случајевима у поступцима за остваривање права на издржавање.
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 27.
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5. Јачање капацитета центара за социјални рад
УН Комитет за права дјетета67 разматрајући други, трећи и четврти комбиновани
извјештај Босне и Херцеговине, понавља раније дате препоруке, да се центрима за
социјални рад обезбиједе одговарајући људски и финансијски ресурси и
систематична обука запослених, као и да се предузму све друге мјере којима би се
гарантовали квалитет, ефикасност и транспарентност ових институција.
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите68 о структури
запослених у центрима за социјални рад, број запослених у 2015. години је
смањен, а посебно забрињава што се смањење односи на стручне раднике:

Година

Укупно
запослених

Стручни
радници

Психолози

Правници

Социјални
радници

2012.

566

337

33

60

199

2013.

552

331

35

65

184

2014.

614

366

36

76

196

2015.

6о2

354

40

76

193

Подацима Министарства здравља и социјалне заштите посебно се указује да још
увијек, у једном броју центара за социјални рад, од укупног броја запослених,
стручни радници не чине ни једну половину запослених. При томе је посебан
проблем код општинских служби социјалне заштите, којих је у 2015. години било
14, које су имале само 18 запослених радника и од тог броја 11 стручних радника,
при чему један број служби није имао запосленог ни једног стручног радника.
Због изузетно важне улоге коју центар за социјални рад има у заштити права и
интереса дјетета, поред потребног броја стручних радника, неопходно је
обезбиједити и континуирану едукацију запослених, али и стални стручни надзор у
поступцима остваривања права дјеце и њихове заштите, који треба да има прије
свега превентивну улогу и отклони присутне ситуације различитог приступа и
поступања центара по истовјетним захтјевима странака.
Центри за социјални рад редовно понављају да су под сталним притиском, да су
очекивања грађана од служби социјалне заштите све већа, прво из разлога што је
пред центрима све већи број захтјева за остваривање права грађана, али и све
већа законом утврђена овлаштења центра за социјални рад, а да то не прати
потребан број запослених.

6. Права дјеце и вишечлане породице
Стратегијом развоја породице у Републици Српској69 за период 2009-2014. године
дефинисан је цијели низ мјера у различитим ресорима за унапређење бриге за
дјецу. Стратешким циљем 1 дефинисано је: измјена и допуна закона у областима
које су повезане са породицом и породичним животом, а које ће побољшати укупно
стање и перспективе породице, између осталог и Породични закон и Закон о
67
68
69

УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 46-47.
Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите 2015.
Стратегија развоја породице Републике Српске за период 2009-2014. године усвојена 2009. године

41

дјечијој заштити. На жалост, ни један од наведених закона није ни ушао у
скупштинску процедуру и није усвојен не само за вријеме важења Стратегије, већ
до краја 2016. године.
С обзиром да у Републици Српској још увијек нема службене евиденције-базе
података о броју породица и броју дјеце из вишечланих породица, институција
Омбудсмана за дјецу у 2015. години је провела истраживање са циљем да утврди
да ли постојећи нормативни оквир и утврђени систем подршке дјеци и родитељима
у породицама са четворо и више дјеце кроз прописана права, мјере и обим
подршке, као и поступке њиховог остваривања пред надлежним институцијама,
пружа потребан ниво подршке породици, како би могла одговорити на потребе
дјеце.
Након спроведеног истраживања, Омбудсман за дјецу је надлежним
министарствима предложио предузимање потребних мјера и активности у циљу
подршке дјеци из вишечланих породица:
Министарству породице, омладине и спорта да:70


Дефинише које породице су вишечлане, с обзиром да постојећа нормативна
рјешења не дефинишу вишечлану породицу, а да се мјере подршке у
одређеним ситуацијама односе на троје дјеце у породици, а у одређеним на
четврто дијете у породици;



Предузме потребне мјере и активности на изради базе података о свим
вишечланим породицама, те да се на основу утврђених потреба и реалних
могућности дефинишу приоритети подршке;



Предузме потребне мјере ради континуиране информативне кампање о
позитивним примјерима из живота вишечланих породица с циљем разбијања
стереотипа и предрасуда о тим породицама и подизања свијести грађана да
вишечлане породице нису проблем него један од најважнијих ресурса
економског и друштвеног развоја;



Процјеном свих досадашњих мјера и активности и ефеката њихове примјене,
новом Стратегијом развоја породице, између осталог, идентификују
проблеми породица и дјеце из вишечланих породица у различитим областима
остваривања и заштите њихових права, те да се на реално заснованим
потребама и реалним могућностима дефинишу дугорочне политике и
приоритети ради унапређења положаја дјеце вишечланих породица, дефинишу
носиоци активности и рокови за реализацију постављених циљева;



Као посебан критеријум за додјелу стипендија, између осталих, дефинише
вишечланост породице приликом додјеле стипендија за дјецу из породица са
четворо и више дјеце која похађају средњу школу или студирају, као и посебне
стипендије за мајке из ових породица које се ванредно школују;



Помоћ у стамбеном збрињавању породица са четворо и више дјеце кроз
стимулативне камате или субвенционисањем камата на стамбене кредите од
стране органа републичког или локалног нивоа.

70

Препорука Министарству породице, омладине и спорта број:190-92-1-ПЖС-38/15

42

Министарство здравља и социјалне заштите:71


Да предузме потребне мјере и активности за доношење новог Закона о дјечијој
заштити, којим би између осталог:


омогућили да се право на матерински додатак остварује за свако рођено
дијете, а не само за прво троје дјеце,



да се сагледају реалне могућности и повећа цензус и обухват дјеце
корисника права на додатак на дјецу, као и номинални износ додатка за
дјецу,



омогућили остваривање права родитеља-здравственог осигурања и мјесечне
накнаде, за родитеља који брине о дјетету са тешким инвалидитетом,



размотри могућност већег ангажовања Јавног фонда дјечије заштите у
остваривању права дјеце и њиховој заштити,
утврђивањем нових
72
овлаштења ове установе .

Министарству просвјете и културе:73
Да у циљу подршке породици и дјеци из вишечланих породица, предузме потребне
мјере и активности и:


Покрене иницијативу за измјену и допуну Одлуке о донацији бесплатних
уџбеника, тако да право на бесплатне уџбенике имају сви ученици-дјеца
основних школа из вишечланих породица, а не само ученици који су постигли
одличан успјех, а нарочито ако се ради о дјеци са сметњама у развоју.74

Према подацима Јавног фонда дјечије заштите75 у Републици Српској је
евидентирано 1746 породица са четворо и више дјеце и 7336 дјеце у овим
породицама. С обзиром да се наведени подаци односе само на породице којима је
признато право на дјечији додатак, неспорно је да је број вишечланих породица
знатно већи.

71
72
73
74

75

Ред рођења дјеце која
живе у породици

Број
породица

Број дјеце која
живе у породици

Четворо
Петоро
Шесторо
Седморо
Осморо
Деветоро
Десеторо
Једанаесторо
Дванаесторо
Укупно

1,388
248
69
19
9
5
6
1
1
1,746

5,393
1,214
409
131
66
41
59
11
12
7,336

Број дјеце која
су корисници
додатка на
дјецу
3,438
646
203
67
25
17
33
2
10
4,441

Препорука Министарству здравља и социјалне заштите број:190-92-1-ПЖС-39/15
Министарство здравља и социјалне заштите у свом одговору Институцији, између осталог, наводи
да је Закон о дјечијој заштити уврштен у програм рада за 2016. годину
Препорука Министарству просвјете и културе број:190-92-1-ПЖС-40/15
Министарство просвјете и културе у свом одговору Институцији између осталог наводи да средства
за набавку бесплатних уџбеника одличним ученицима од трећег до деветог разреда основних
школа обезбјеђује Министарство породице, омладине и спорта.
Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске, база података за септембар 2016. године
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Удружења родитеља са четворо и више дјеце, а таква удружења су регистрована у
бројним локалним заједницама, наводе да је у Републици Српској око 5000
породица са четворо и више дјеце, и једини начин виде у системским рјешењима
којима ће се дефинисати подршка и помоћ овим породицама на трајној основи у
различитим областима-здравствена заштита, образовање, социјални сектор, а све
са основним циљем - стварања услова за побољшање положаја ових породица и
њихове интеграције, остваривања права мајки у погледу материјалног и социјалног
статуса, успостављања механизама подршке породици кроз материјална и друга
давања, али и услуга доступних дјеци и сл.
Једна од системских мјера подршке овим породицама је и бесплатан вртић, што
законом треба утврдити као право, како би се избјегле ситуације да је један број
локалних заједница препознао важност те мјере и омогућио њену реализацију, а
други није.
Поред тога, набавка уџбеника за дјецу школског узраста не значи само куповину
нових уџбеника, већ захтијева само бољу координацију свих ресора заштите, прије
свега школе и центра за социјални рад, како почетак нове школске године не би
био оптерећен проблемом немогућности набавке уџбеника.

7. Права дјеце и самохрани родитељ
Измјенама и допунама Породичног закона76 утврђено је да је самохрани родитељ
онај родитељ који самостално врши родитељско право над дјететом чији је други
родитељ умро или није познат. На жалост, примјери из праксе показују да, док се
не успостави систем наплате алиментације који ће обезбиједити дјетету средства
неопходна за живот, у овој категорији се стварно налази и родитељ којем је након
развода брака дијете повјерено на бригу и старање, а други родитељ избјегава
своје обавезе у подизању дјетета тј. вршењу родитељског права.
У ситуацији када дјетету морају бити и отац и мајка, у тражењу начина за њихово
превазилажење, самохрани родитељи наилазе на бројне проблеме.
Због неплаћања алиментације су на рубу егзистенције и то је основни проблем на
који жалбама Омбудсману за дјецу указују самохрани родитељи. Неплаћањем
алиментације, родитељ не само да ускраћује средства за живот свом дјетету, већ
му отежава остваривање других права, зато што се досуђена алиментација узима
као наплаћена, без обзира што до исплате никада није дошло.
Неплаћена алиментација на жалост није једини проблем, она додатно усложњава
бројне проблеме са којима се свакодневно носе у одрастању дјетета. „Најтеже ми
је када дјеца знају да немамо, а ја не знам шта да кажем, а морају ићи у школу,
дружити се са вршњацима, ићи на рођендане, екскурзије, имати књиге”, каже једна
мајка. Додатни проблем је када родитељ сам брине о четворо и више дјеце, или
кад су дјеца са потешкоћама у развоју, или кад и родитељ сам има озбиљне
здравствене проблеме.
У многим локалним заједницама регистрована су удружења самохраних родитеља
која имају за циљ указати на бројне проблеме самохраних родитеља и потребу
системских рјешења за њихово превазилажење. У удружењима истичу да
свакодневно примају захтјеве за помоћ ових породица, да један број родитеља
повремено добије једнократну новчану помоћ, а многи су и у остваривању тог
76

Закон о измјенама и допунама Породичног закона, „Службени гласник Републике Српске” број 63/14
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права онемогућени због алиментације која се не уплаћује или се уплаћује само
повремено и у износу мањем од досуђеног. Поред тога, средства и која добију на
име новчане помоћи, најчешће усмјеравају на измирење обавеза за електричну
енергију или набавку огрева.
У одговору Центра за социјални рад, везано за пријаву запримљену у Институцији,
наводи се, између осталог, да се странка више пута обраћала Центру за социјални
рад захтјевом за новчану помоћ. Неколико пута јој је регулисано право на
једнократну новчану помоћ намијењену за измирење дуговања за електричну
енергију.77
Нема званичне и свеобухватне евиденције о броју самохраних родитеља,
нити броју дјеце која одрастају уз бригу само једног родитеља, а која би, између
осталог, била показатељ стварних потреба ових породица и приоритетних
задатака, који су у датим условима реално могући, а који би унаприједили бригу о
дјеци која одрастају уз само једног родитеља: који је број самохраних родитеља
без икаквих примања, који број самохраних родитеља има посао али не може
дијете уписати у вртић, који број их је без ријешеног стамбеног питања, број
породица које су зависне од социјалних давања, који број дјеце са потешкоћама у
развоју или са тешким обољењима одраста уз бригу једног родитеља, а који број
родитеља сам брине о четворо и више дјеце, којем броју породица је потребна
правна помоћ, психолошка подршка, доступност различитих услуга за њихову
дјецу.
С обзиром да су проблеми у функционисању самохраног родитеља и одрастање
дјеце уз бригу само једног родитеља бројни, само системска рјешења, која се не
односе само на социјални сектор, која су реална и могућа у датим условима и која
су, на трајној основи, овим породицама могу бити подршка у остваривању права
дјеце и њиховој заштити: набавка уџбеника, упис у вртић, подршка за дијете са
сметњама у развоју, доступност различитих услуга за дјецу.
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IV

ДЈЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

Према Конвенцији о правима дјетета, дијете које је привремено или трајно лишено
породичне средине или коме, у његовом најбољем интересу, није дозвољено да
остане у том кругу, има право на посебну заштиту и помоћ државе. Државе
чланице, у складу са својим националним законима, обезбјеђују алтернативно
старање за такво дијете.
Такво старање треба да обухвата, између осталог, смјештај у другу породицу,
усвојење или, ако је неопходно, смјештај у одговарајуће установе за бригу о
дјеци.78
Збрињавање дјеце без родитељског старања је врло захтијевна обавеза државе и
поред јасно постављених и дефинисаних нормативних оквира и процедура,
захтијева и ангажовање стручњака различитих профила, у различитим секторима,
прије свега у центрима за социјални рад, у чијој је надлежности избор облика
алтернативне бриге о дјеци, али и стални надзор над бригом о дјеци, и онда када
је рјешењем центра обезбијеђена одговарајућа алтернативна брига.
Стратегија за унапређење социјалне заштите дјеце без родитељског старања са
планом акције за период 2015-202079 је стратешки документ усмјерен на
унапређење положаја дјеце, који због врло различитих животних догађаја
одрастају ван својих биолошких породица. Стратегија је израз потребе за
усаглашавање постојеће законске и подзаконске регулативе и праксе са
релевантним документима који уређују ову област на међународном нивоу, те
потребе за стандардизовањем свих облика заштите за дјецу без родитељског
старања.
Стратегија посебан нагласак ставља на основне принципе Конвенције утврђујући,
између осталог, да: „Свака одлука која се доноси на било којем нивоу и тиче се
дјетета мора да садржи рјешење које је највише усаглашено са развојним и другим
потребама дјетета. Циљ сваке донесене одлуке је изабрати рјешење које најбоље
одговара интересу и добробити дјетета, како тренутном, тако и будућем. За
непоштовање овог принципа и повреду права дјетета биће утврђена одговорност
починилаца и предузете законске санкције.”80
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите81 у 2015. години број
дјеце без родитељског старања је 499 и тај број је смањен у односу на претходне
године када је евидентирано 550 дјеце без родитељског старања.
Највећи број дјеце без родитељског старања, према истим подацима, одраста у
хранитељским породицама, њих 263. Најмањи број дјеце је у институционалној
бризи. На дан 27.09.2016. године у дому је било збринуто 81 дијете, тако да у
сродничким породицама, које немају статус хранитељских породица, за разлику од
ранијих година, није збринут највећи број дјеце.
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 20.
Стратегија за унапређење социјалне заштите дјеце без родитељског старања са планом акције за
период 2015-2020. године усвојена је Одлуком Народне Скупштине број: 02/1-021-1326/15 од
29.10.2015. године
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Стратегија унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања, стр. 12.
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Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите, 2015.
године
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Међутим, без обзира на број дјеце збринутих у сродничким породицама, оно што
доводи у питање остваривање њихових права је, да те породице, којима је
повјерена брига за дијете, нису под сталним надзором надлежних центара за
социјални рад, те да не постоји јединствена база података за дјецу под
старатељством на нивоу Републике, нити постоји јединствен образац који за те
потребе користе сви центри за социјални рад.
Ради унапређења законских рјешења у поступку спровођења старатељства и
унапређења механизама праћења и евидентирања старатељства, Стратегија
обавезује Министарство правде и Министарство здравља и социјалне заштите на
измјене и допуне Породичног закона и израду јединствене базе података, одређен
рок је 2016. година.
На жалост, измјене и допуне Породичног закона, израда јединствене базе
података, те израда јединствених евиденционих образаца за област
старатељства, иако су били приоритетне активности и према Стратегији
2009-2014, још увијек нису реализовани.

1. Остваривање права на здравствену заштиту дјеце без
родитељског старања
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу82 којом се указује да је
дјечак у узрасту од 7 година-сада има 11, рјешењем Центра за социјални рад
збринут изван Републике Српске. Због животних траума које је имао, дјечак се,
према налазу клиничког психолога, упућује на психотерапије једном седмично, а
предлажу се и консултације дјечијег неуролога и психијатра. Без обзира што ту
услугу дијете има у локалној заједници у којој је збринут, он се упућује у другу
локалну заједницу. Разлог за то је да дијете нема здравствену заштиту у
Федерацији, јер је осигураник општине у којој је рођен и здравствену заштиту
остварује у Републици Српској. Према пријави коју је Институција запримила од
љекара ово није једини случај.
Није у питању само финансијски моменат, већ чињеница да дијете треба да путује
у другу локалну заједницу да би остварио право на приступ здравственој заштити,
да изостаје из школе, да то изискује додатна финансијска средства, а у установу је
збринут рјешењем Центра за социјални рад који је, у процјени најбољег облика за
збрињавање дјетета, поред бројних других околности, морао имати у виду и
питање здравствене заштите дјетета.
Збрињавање дјетета без родитељског старања, под условом да здравствену
заштиту остварује на начин да путује у Републику Српску да би се ту лијечио,
доводи у питање најбољи интерес дјетета без родитељског старања и његово
право на најбоље могуће услове у установи у којој је збринут.
С обзиром да се проблем не односи на појединачан случај и да тражи адекватну
реакцију система за сву дјецу која се евентуално налазе у истој ситуацији,
Омбудсман за дјецу је Министарству здравља и социјалне заштите83 предложио да
одмах предузме потребне мјере и активности ради отклањања ситуација које
доводе до повреде права и интереса дјеце - провјером података у свим центрима
за социјални рад који су збринули дјецу изван Републике Српске, да ли и под којим
82
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условима остварују здравствену заштиту, на начин да отклоне ситуацију да дјеца
не остварују право на здравствену заштиту у локалној заједници у којој су
збринути.

2.

Остваривање права
родитељског старања

на

образовање

дјеце

без

1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу84 којом се указује на
повреду права на образовање дјевојчице без родитељског старања.
Дјевојчица је рођена 2008. године и рјешењем Центра за социјални рад збринута
је у установу у марту 2016. године. Дјевојчица је прошла припремну наставу и
2016. године када је имала 8 година и 8 мјесеци је уписана у први разред основне
школе у Бањој Луци.
С обзиром на став Министарства: „Уколико се у школу пријави дијете које има више
од шест година, а које није до тада уписано у школу, није похађало наставу ни
завршило одређене разреде, школа формира трочлану комисију која врши процјену
зрелости и спремности дјетета за похађање одређеног разреда, те предложи
разред у који би ученик или ученица били уписани. На тај начин се ученицима
омогућава да похађају наставу и остале активности у складу са својим
могућностима и потребама па и узрастом,”85 Омбудсман за дјецу је затражио од
ресорног министарства да обезбиједи поступање школе у конкретном случају у
складу са наведеним ставом, што је Министарство и урадило и дјевојчица је
успјешно прошла поновну процјену.
2. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу86 којом се указује на
повреду права дјетета без родитељског старања, који је рјешењем центра збринут
у установи, а који не може због својих година сада уписати редовну средњу школу.
Иако је сво вријеме свог школовања био на бризи државе, иако се ради о посебно
вриједном и одговорном дјетету, иако је средња школа коју је желио уписати била
спремна уписати дијете у школу (било је слободних мјеста и не би довео у питање
остваривање права друге дјеце) ресорно министарство није дало сагласност, јер је
именовани старији од 17 година и према Закону, даље школовање може остварити
само у складу са Законом о образовању одраслих.
Дјеца без родитељског старања која нису уписала основну школу или исту нису
редовно похађала, што је посљедица посебних околности и чињенице да је њихов
развој и одрастање ометен породичним приликама, збрињавањем у установи
укључују се у образовни систем, а основни проблем је што дијете треба да похађа
основну школу са својим „вршњацима” иако је од истих старије двије или три
године, што само по себи доводи у питање право дјетета на образовање у складу
са узрастом, потребама и могућностима.
Разлика у годинама у том узрасту дјецу доводи у ситуације да су изложени
питањима на које немају одговоре, ничим нису допринијели ситуацији у којој су се
нашли, а за исту сносе посљедице.
Поред проблема којима су због разлике у годинама изложени у основној школи,
додатни проблем је и чињеница да због њиховог узраста (имају више од 17 година)
84
85
86

Предмет број: 972-21-ПЖС-14/16
Одговор Министарства просвјете и културе, број: 07.041/052-7821/15 од 30.11.2015. године
Предмет број: 845-85-ПЖ/16
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нису у могућности уписати средњу школу.87 Због њихових година, остављена им је
могућност, као и свим другим лицима која из било којег разлога нису уписала
средњу школу, да средње образовање стекну по програму и у школи за одрасле. На
овај начин, дјеца без родитељског старања која су под бригом државе, поново су
доведена у ситуацију, да нису у могућности заједно са својим вршњацима стицати
средње образовање у складу са својим потребама и могућностима, а што је
посљедица пропуштеног у њиховом образовању у најранијем узрасту.
Имајући у виду да је образовање основно право дјетета и да мора да буде у
директној вези са дјететовим друштвеним, културним, економским и контекстом
окружења као и са његовим садашњим и будућим потребама као и да потпуно узме
у обзир дјететове способности које се развијају88 те да се ради о посебно
осјетљивој категорији - дјеци без родитељског старања за које је држава преузела
и обавезу и одговорност да предузме све потребне мјере да осигура остваривање
свих права из Конвенције, између осталих и право на образовање у складу са
узрастом дјетета, његовим потребама и могућностима,
Омбудсман за дјецу, предложио је Министарству просвјете и културе
предузимање потребних мјера и активности ради спречавања ситуација
које доводе до повреде права и интереса дјеце-права на образовање
дјеце која су збринута у установу социјалног старања и наставу не
похађају у складу са својим узрастом, потребама и могућностима.89

3. Издвајање дјетета из породице - процедура
Право дјетета на живот у породици једно је од основних права дјетета, али ако
одрастање дјетета у биолошкој породици није у најбољем интересу дјетета, онда је
адекватно збрињавање изван биолошке породице, опет право дјетета, под условом
да се
институционална брига о дјетету примјењује
само као посљедња
алтернатива, онда кад су исцрпљене све друге могућности и онда када је надлежни
орган утврдио да одрастање дјетета у породици није у његовом најбољем
интересу.
Раздвајање дјетета од родитеља је репресивна мјера која се примјењује само онда
када је надлежни орган утврдио да није у најбољем интересу дјетета да живи са
родитељима и, у правилу, кад су исцрпљене све друге превентивне мјере. Основни
критериј за издвајање дјеце из породице је угроженост психофизичког развоја
дјетета, а као околности најчешће се наводе сиромаштво, алкохолизам, тешко
здравствено стање родитеља, насиље над дјецом.
Према Конвенцији о правима дјетета,90 у сваком поступку када надлежне власти, у
складу са важећим законом и поступком, одреде да је издвајање дјетета из
породице неопходно у најбољем интересу дјетета, све заинтересоване стране
имаће могућност да учествују у поступку и да изнесу своје мишљење.
На жалост, присутна је пракса код једног броја центара за социјални рад да
принцип најбољег интереса дјетета није адекватно примијењен у
87

Закон о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник Републике Српске˝ број 74/08,
106/09, 104/11, 33/14, члан 43: У први разред школе уписује се лице које је завршило основну
школу и не може бити старије од 17 година.
88
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар бр. 1, Циљеви образовања, тачка 9.
89
Препорука број:1408-23-ПЖС-31/15 од 10.11.2015. године и Препорука број:972-21-ПЖС-14/16 од
19.07.2016.
90
УН Конвенција о правима дјетета, члан 9.
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ситуацијама када су дјеца лишена породичног окружења, јер најбољи интерес
дјетета није примарно разматран код регулисања смјештаја дјеце у различите
облике алтернативне бриге. Тако, рјешење којим се дијете издваја из породице и
збрињава у установу не садржи образложење из којег је видљиво да је смјештај у
установу у његовом најбољем интересу, не констатује се да су исцрпљене све
друге могућности збрињавања дјетета, не утврђују се и не образлажу стварни
разлози за смјештај, не одређује да је смјештај у дому привремен и на које
вријеме, не уређује контакт са породицом, не ради са породицом ради отклањања
ситуација због којих је дијете збринуто изван породице. Рјешењем се не констатује
ни да су, у циљу заштите дјетета и његових интереса, предузимане одговарајуће
мјере породично-правне заштите.
Поред чињенице да изостаје процјена најбољег интереса дјетета у сваком
појединачном случају, поступак који се води, врло често, не слиједи процедуру
која осигурава законске гаранције и правилну примјену права укључујући
специфичне околности везане за дијете као и учешће дјетета у поступку који се
њега тиче. Тако нпр: а) у поступку у којем се одлучује о праву дјетета, дијете није
заступано по родитељу, као законском заступнику, нити је дјетету постављен
старалац, нема друге стране у поступку, Центар води поступак и доноси рјешење
које доставља својим службама, родитељима рјешење није достављено, на
рјешењима нема доказа да су достављена онима на које се односе или б) у
поступку у којем се одлучује о праву дјетета, када је дјетету за стараоца
постављено лице запослено у Центру за социјални рад, исто лице које је старалац
дјетета води поступак пред Центром за социјални рад и дио је стручног тима
Центра у поступку остваривања права дјетета коме је он старалац, што је
апсолутно неприхватљиво.
У поступку у којем се одлучује о праву дјетета, дијете о томе није питано, нема
мишљења ни става дјетета о тако важном питању које се њега тиче. Узрасна
доб дјетета, када се према Закону захтијева и сагласност дјетета за усвојење
одређена је законом са 10 година живота дјетета. Међутим, и у свим другим
ситуацијама, с обзиром да се ради о тако важним питањима која се тичу дјетета,
неопходно је дјетету омогућити остваривање права на изражавање мишљења и
учешће у поступку који се њега тиче. Ово право дјетета зависно је само од узраста
дјетета и његове могућности да разумије и схвата посљедице цјелокупног
поступка.91 Без обзира да ли се ради о потпуном или непотпуном усвојењу, без
обзира ко су усвојиоци, да ли ће бити збринуто у хранитељској породици или
институцији, дијете има право добити потребне информације и изразити своје
мишљење о тако важном питању.
Право дјетета да зна своје поријекло, једно је од основних права дјетета92 које
Породичним законом није препознато на одговарајући начин, па тиме није ни
створена обавеза да се дјетету, примјерено његовом узрасту и могућностима да
разумије, каже да је усвојено. Посљедице незнања да је усвојено, односно сазнања
за исто од трећих лица, од другова у школи, могу бити врло тешке и дугорочне.

91

Породични закон, члан 81 б: 1. Дијете има право на изражавање властитог мишљења у складу са
узрастом и зрелошћу. 2. Дијете има право да благовремено добије потребне информације и
обавјештења која су му потребна за формирање властитог мишљења. 3. Мишљењу дјетета мора се
посветити дужна пажња у свим питањима која га се тичу и у свим поступцима у којима се одлучује о
његовим правима, у складу са дјететовим годинама и зрелошћу.
92
УН Конвенција о правима дјетета, члан 7: Дијете се пријављује одмах након рођења и од рођења
има право на име, право на старање, држављанство и, ако је то могуће, право да зна ко су му
родитељи и право на њихово старање.
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Поступајући на напријед наведени начин, на жалост, у појединачним случајевима
пропусти су направљени по више основа, центар за социјални рад није предузео
све потребне мјере у циљу заштите права и интереса дјетета без родитељског
старања, а предузетим мјерама начинио је пропусте у раду на штету права дјетета.
Центар за социјални рад, према Закону о социјалној заштити, рјешење
доноси на основу спроведеног поступка, укупне процјене услова живота и стања
корисника и његовог окружења, сагледавања могућности свих облика збрињавања
и мишљења да је одговарајуће збрињавање најцјелисходнији облик заштите и да је
најбољи интерес дјетета у конкретној ситуацији.
Центар за социјални рад је јавна установа и према закону има и обавезу и
одговорност на предузимање свих потребних мјера у оквиру датих му овлаштења
ради заштите права и интереса дјетета и остваривања циља због којег су му дата
јавна овлаштења.
Центар за социјални рад, према Закону о општем управном поступку, има
и обавезу и одговорност да управне и друге поступке од значаја за остваривање и
заштиту права дјетета води уз поштовање основних начела Закона, начела
законитости, ефикасности, истине, начела саслушања странака.93
Центар за социјални рад, према Породичном закону, дужан је да предузме
све потребне мјере ради заштите личних и имовинских права и интереса дјетета,
члан 94, а у свим активностима које се тичу дјетета, најбољи интерес дјетета мора
бити приоритет.

4. Хранитељство
Дијете које је привремено или стално лишено породичне средине или којем, у
његовом најбољем интересу, не може бити допуштено да у таквој средини
остане, имаће право на посебну заштиту и помоћ државе.
Држава ће у складу са својим националним законима обезбиједити алтернативну
бригу за такво дијете.94
Нови Закон о социјалној заштити, у нормативном смислу, је корак напријед у
одређивању овог вида збрињавања дјеце и његовим ступањем на снагу започеле
су и активности, прије свега, на промоцији хранитељства и његовим предностима у
збрињавању дјеце, као и на едукацији запослених у центрима за социјални рад.
Међутим, Правилник о хранитељству није препознао стандарде који се односе на
права дјеце у хранитељству како у поступку његовог заснивања, тако и за вријеме
трајања хранитељства, као ни елементе и околности на основу којих се процјењује
и одређује, шта је у сваком појединачном случају најбољи интерес дјетета. С
обзиром да стандарди представљају полазну основу за мјерење квалитета услуга,95
а да је најважнији показатељ за процјену тог квалитета начин на који се та услуга
одражава на дјецу, врло је важно да стандарди буду јасно нормативно дефинисани
како за дјецу и њихове породице, тако и за надлежне службе које воде поступке и
93

Поступак за остваривање права из Закона о социјалној заштити води се по одредбама закона који
прописује управни поступак (Закон о социјалној заштити, члан 65)
94
УН Конвенција о правима дјетета, члан 20.
95
Стратегија унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања са планом акције за
период 2009-2014 обавезала је између осталог и на стандардизовање услуга хранитељства-израда
стандарда и евалуацијских образаца праћења. С обзиром да те активности нису реализоване, нова
стратегија поново дефинише исту обавезу-увођење стандарда у област хранитељства.
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доносе одлуке у овим ситуацијама. Имајући у виду важност хранитељства и
одговорност служби у збрињавању дјеце без родитељског старања, Омбудсман за
дјецу предложио је Министарству здравља и социјалне заштите96 да се измјенама и
допунама Правилника о хранитељству јасно одреде стандарди на основу којих се
процјењује и одређује шта је, у сваком појединачном случају, најбољи интерес
дјетета у хранитељској породици.
Иако је хранитељство одговор на потребе дјетета и његово право на живот и
одрастање у породици, ако нема биолошку породицу или родитељи нису у
могућности одговорити својим родитељским обавезама, без обзира на разлоге који
су до тога довели, проблем у пракси на који се указују је, да изостаје адекватан
надзор над радом хранитељских породица.
Позитивно је да је хранитељство све више препознато као организовани облик
заштите дјеце без родитељског старања. То потврђују подаци Министарства
здравља и социјалне заштите да је у хранитељским породицама у 2015. години
збринуто 263 дјеце, што је више од половине укупног броја дјеце без родитељског
старања. Према истим подацима97 број хранитељских породица у Републици
Српској је у сталном порасту, чему су свакако допринијеле активности ресорног
министарства на промоцији хранитељства и едукацији запослених у центрима за
социјални рад. У 2015. години евидентирано је 267 хранитељских породица које су
добиле тај статус у складу са законским процедурама, за разлику од 2008. године
када је евидентирано 150 хранитељских породица или 2014. године 229 породица.
Највећи број хранитељских породица је са подручја градова Бање Луке и Бијељине
и општине Градишка.
Без обзира на број хранитељских породица и број дјеце која су збринута у истима,
кључно је обезбиједити адекватан надзор. Неадекватан надзор над радом
хранитељских породица, који није стална активност, који се проводи само у
случајевима када проблем ескалира или да се задовољи форма, доводи у питање
квалитетно хранитељство а тиме и право дјетета без родитељског старања на
адекватну бригу. Неадекватан надзор над хранитељским породицама никако се не
може правдати недовољним бројем запослених у центру, јер се поставља питање
зашто је дијете збринуто у хранитељску породицу ако центар нема капацитета да
врши надзор и да ли је такво збрињавање најбољи интерес дјетета. Оног момента
када је дијете рјешењем надлежног центра за социјални рад збринуто у
хранитељској породици, центар је преузео одговорност за дијете и зато надзор над
радом хранитељских породица мора бити сталан и континуиран.
Поред тога, остваривање права дјеце без родитељског старања и њихова заштита
доводи се у питање у свим случајевима када у поступку за збрињавање дјетета у
хранитељску породицу, који се води пред центром за социјални рад, не учествују
родитељи дјетета, њихове изјаве нису дио рјешења, рјешења се родитељу и не
достављају, нема учешћа дјетета у поступку, нити његове изјаве. Такав приступ
доводи у питање најбољи интерес дјетета који, између осталог, захтијева и: право
дјетета на контакте са биолошком породицом, блиским сродницима и трећим
лицима ако је то у интересу дјетета, право на изношење мишљења и учешћа у
сваком поступку који се тиче дјетета, право на информацију, на заштиту
приватности.
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Препорука Министарству здравља и социјалне заштите, број: 784-5-УП/14
Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите, 2015.
године
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Ради унапређења бриге за дјецу која одрастају у хранитељским
породицама, Стратегијом је, између осталог, дефинисана и обавеза
измјене Закона о дјечијој заштити и израда стандарда за хранитељство
са роком 2016. године,
у задатим роковима, активности нису
реализоване.

5. Усвојење
Усвојење као најкомплетнији облик породично - правне заштите дјеце без
родитељског старања у Републици Српској није у довољној мјери ни афирмисано
ни кориштено, а што потврђују и подаци Министарства здравља и социјалне
заштите уназад неколико година.98
Присутан проблем код усвојења дјеце указује, с једне стране, на недореченост
постојећих законских рјешења и њихову неусклађеност са основним захтјевима и
принципима Конвенције о правима дјетета, а с друге стране, на неуједначен
приступ у примјени закона у пракси и поступак који се с тим у вези води зависно од
тога да ли је усвојилац држављанин Републике Српске или страни држављанин.
Година
Број поднесених захтјева за усвојење
Број реализованих усвојења:
- потпуно усвојење
- непотпуно усвојење
- усвојење са међународним елементом

2012. 2013. 2014. 2015.
542
225
393
297
23
17
3
30
14
9
1
6
3
7
2
18
6
1
0
6

Из приложених података видљиво је да је, без обзира што је у 2015. години
смањен број подносилаца захтјева за усвојење, реализовано више усвојења него
2013. и 2014. године заједно. Из приложених података видљиво је да се у просјеку
годишње усвоји 18 дјеце, а да се истовремено у просјеку поднесе око 360 захтјева
за усвојење.
Стратегија за унапређење социјалне заштите дјеце без родитељског старања са
планом акције за период 2015-2020. констатује да су Породични закон и
Конвенција о правима дјетета у доброј мјери међусобно некомпатибилни и
истовремено указује на недостатке системских мјера на које институција
Омбудсмана за дјецу указује дужи временски период.
У циљу унапређења бриге за дјецу без родитељског старања и отклањања
ситуација које су у пракси препрека реализацији усвојења, Омбудсман за дјецу је у
извјештајном периоду провео истраживање „Свако дијете треба породицу, зашто
је усвојење проблем?”99 а потом одржао и округли сто,100 како би о резултатима
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Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите 2012,
2013, 2014. и 2015. године
99
Свако дијете треба породицу, зашто је усвојење проблем: Истраживање је спроведено у периоду од
16.03 до 1.05. 2016. године, на 16 питања одговорила су 44 центра за социјални рад (од 47
центара) и 7 служби социјалне заштите (од 15 служби).
100
Округли сто одржан је у Бањалуци 11.05.2016. године, којем су присуствовали представници
ресорног министарства и центара за социјални рад из Бањалуке, Приједора, Градишке, Новог
Града, Лакташа, Србца, Челинца, Козарске Дубице, Котор Вароши и Кнежева.
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истраживања, али и додатним проблемима у овој области подијелио искуства са
онима који годинама указују на потребу системских рјешења.
Имајући у виду:
а) Стратегију унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања101
чији је
основни циљ
- Осавременити законску регулативу у области усвојења,
основна активност - Измјене и допуне Породичног закона,
- доношење подзаконских аката,
- успостављање Централног регистра усвојења,
- израда јединственог обрасца за усвојење,
дефинисани рок
- 2015 - 2016. година за реализацију активности,
б) препоруке УН Комитета из 2012. године102,
ц) извршено истраживање Свако дијете треба породицу, Зашто је усвојење
проблем103,
д) закључке и препоруке са Округлог стола одржаног 11.05.2016. године,
Омбудсман за дјецу предложио је
1. Министарству правде Републике Српске104 предузимање потребних мјера и
активности ради унапређења системских рјешења и друштвене бриге за дјецу без
родитељског старања и породица у ризику од раздвајања, на начин да:
-

именује радну групу за израду измјена и допуна Породичног закона у дијелу
који се односи на усвојење и његово усклађивање са основним принципима и
захтјевима Конвенције о правима дјетета и праксом Европског суда за људска
права,105 а ради спречавања поступања која доводе у питање остваривање
права и интереса дјеце без родитељског старања и њихов најбољи интерес, а
што између осталог укључује и:

-

омогућити потпуно усвојење и дјеци старијој од 5 година, повећањем горње
добне границе дјетета за потпуно усвојење;

-

дефинисати доњу узрасну доб дјетета за усвојење, како би се избјегле
ситуације да дијете буде усвојено одмах по рођењу, а мајци обезбиједило
разумно вријеме за опоравак послије порођаја;

-

утврдити право дјетета да зна да је усвојено;

-

дефинисати припрему и едукацију лица потенцијалних усвојитеља;

-

дефинисати животну доб лица која могу бити усвојиоци, поред већ утврђене
разлике у годинама;

-

дефинисати услове под којима страни држављанин може бити усвојилац;

101
102

103
104
105

Стратегија унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања, стр. 34-35
Препоруке УН Комитета за права дјетета из 2012. године, између осталог, обавезују на
успостављање јединствене базе података о потенцијалним усвојеницима и усвојиоцима, те
повећање горње старосне границе за усвојење
Којим је указано зашто је усвојење проблем и које мјере и активности треба предузети да би
систем одговорио на потребе дјеце.
Препорука Омбудсмана за дјецу Министарству правде, број:758-2-И-8/16
Европски суд за људска права, 8. јануара 2013. године донио је пресуду против Хрватске због
повреде права на породични живот ради усвојења дјетета због начина на који је проведен
поступак одузимања родитељског права и чињенице да центар за социјални рад, који је водио
поступак усвојења дјетета, о томе није обавијестио родитеља дјетета, чиме га је онемогућио да
тражи враћање родитељског права, на шта по закону има право (Захтјев број 37956/11)
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-

с обзиром на важност пробног смјештаја и праћење дјетета од стране стручних
радника центра, временско трајање истог подредити могућностима надлежног
органа у оцјени најбољег интереса дјетета;

-

успоставити вођење евиденције-базе података о лицима потенцијалним
усвојиоцима, али и дјеци, која у складу са законом могу бити усвојена.

2. Министарству здравља и социјалне заштите106 да предузме потребне мјере
и активности и изврши надзор у поступању једног броја центара за социјални рад,
ради отклањања ситуација да надлежни центри за социјални рад имају различит
приступ у примјени истих нормативних рјешења у поступку усвојења дјеце а
посебно кад је усвојилац страни држављанин.

6. Дјеца збринута у дому
Полазећи од улоге и важности породице у одрастању сваког дјетета,
институционална брига о дјетету примјењује се само као посљедња алтернатива,
онда кад су исцрпљене све друге могућности и онда када је надлежни орган
утврдио да одрастање дјетета у породици није у његовом најбољем интересу.
У сваком појединачном случају, надлежни центар за социјални рад дужан је
урадити процјену потреба дјетета, укључујући стварну ситуацију дјетета, његову
личну, породичну и социјалну ситуацију, извршити процјену ризика којима је
дијете у породици изложено и планирати мјере заштите за дијете, водећи рачуна
да се осигура потребна равнотежа између права дјетета на живот у породици и
обавезе државе да заштити најбољи интерес дјетета.
У свим овим активностима морају бити осигурани основни принципи: најбољи
интерес дјетета, индивидуални приступ, право дјетета на учешће у поступку и
изражавање мишљења - мултидисциплинаран приступ.
Ни један дом није довољно добар и ни један није замјена за породицу без обзира
на услове које дјеци обезбјеђује и зато збрињавање дјетета у институцији, као
посљедња могућност која се примјењује само у изузетним ситуацијама и под
условима утврђеним законом, прате проблеми који се односе и на саму процедуру
смјештаја у дому, боравак дјетета у дому и услови под којима напушта установу.
ЈУ Дјечији дом „Рада Врањешевић” је једина установа у Републици Српској за
збрињавање дјеце без родитељског старања.107 Установа са својим просторним
капацитетима и садржајима који се нуде, задовољава потребе за овај вид
збрињавања дјеце. У дому су реновиране поједине етаже и мокри чворови у свим
просторијама, замијењена столарија и балконске ограде и дворишна ограда у
дијелу објекта који излази на транзит. Дјеци су на располагању и библиотека,
интернет клуб и спортска сала.
Међутим, с обзиром на проблеме који се у пракси јављају, посебно имајући у виду
кадровске капацитете дома, дом се мора додатно ангажовати и преузети обавезу и
у дијелу да смјештај дјеце у установу у свему буде у складу са законом, дом мора
знати ко је старалац сваког дјетета, између осталог, али и прије него дијете
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Препорука Омбудсмана за дјецу Министарству здравља и социјалне заштите број: 758-2-И-9/16
Један број дјеце смјештен је у другим установама: у Приједору ЈУ Дом за лица са инвалидитетом, у
Вишеграду ЈУ Дом за лица са инвалидитетом, у Добоју Кућа за дјецу без адекватног родитељског
старања „Сунцокрет” и Дом за смјештај дјеце и омладине без родитељске заштите „Пријатељска
кућа”
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напусти установу у обавези је размотрити могућности примјене других облика
социјалне заштите.
Број дјеце смјештене у установу, према показатељима у задњих неколико година,
не прелази 15% у односу на укупан број дјеце без родитељског старања. На дан
26.09.2016. године, према подацима дома108, у дому је било збринуто 81 дијете, 36
дјечака и 45 дјевојчица.

Забрињава податак да су у дому и даље збринута дјеца до три године живота, иако
је та могућност, Законом о социјалној заштити остављена само изузетно,
привремено и уз сагласност ресорног министарства.109 Од укупног броја дјеце, 7
дјеце је у дому у узрасту до 4 године живота.
Иако је збрињавање дјеце у дому увијек само привремено рјешење, посебан
проблем је, да дјеца у дому у просјеку проведу 4,5 године, а да је на жалост за
један број њих, одрастање у дому трајно рјешење, у дому су збринути као бебе, а
исти напуштају тек са пунољетством110, тако је:
Вријеме проведено у дому: Број дјеце:
6 година
4 дјеце
7 година
8 дјеце
8 година
2 дјеце
9 година
1 дијете
11 година
1 дијете
12 година
1 дијете
13 година
2 дјеце
15 година
2 дјеце
17 година
1 дијете
Смјештајем у установу, дијете не смије изгубити контакт са породицом и
сродницима. Напротив, и онда кад су смјештена у установу, њихова веза са
108

ЈУ Дјечији дом „Рада Врањешевић” допис број 03-1791/2016 од 26.09.2016.
Закон о социјалној заштити, члан 40.
110
У 2016. години рјешењем Центра утврђен је престанак права на збрињавање у дому због
пунољетства дјетету које је у дому било збринуто 17 година и три мјесеца.
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породицом мора се одржавати и јачати. За вријеме боравка дјетета у установи,
надлежни центар мора радити са породицом у циљу стварања услова за повратак
дјетета у породицу, а онда кад то није могуће, алтернатива је опет породица хранитељска или усвојење. У исто вријеме у установи морају радити са дјецом у
циљу њиховог оспособљавања, да што прије могу наставити своје одрастање изван
установе.

7. Напуштање дома
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу111 којом се указује на
повреду права дјетета без родитељског старања. Жалбом се наводи да је дјечак са
девет мјесеци старости збринут у дому и да је сада, кад је стекао пунољетство,
рјешењем надлежне службе социјалног старања утврђен престанак права на
збрињавање у дому. Дјечак нема сроднике који би се бринули о њему, не може сам
да живи, дом више нема надлежности, а служба социјалне заштите каже да ни она
није надлежна, јер је пунољетан.
На захтјев Омбудсмана за дјецу, Министарство здравља и социјалне заштите
извршило је стручни надзор у служби социјалне заштите којим се, између осталог,
констатује - нема ни једног извјештаја о раду стараоца дјетета у посљедњих десет

година, посјете дјетету од стране органа старатељства изостају, орган
старатељства није предузео мјере да се имовина дјетета попише и да се покрене
оставински поступак, нема индивидуалног плана заштите за дијете.
Предузимајући мјере у заштити дјетета у конкретном случају, а како би се
предуприједиле сличне ситуације, Министарство је од дома затражило
информацију о дјеци која у 2017. години напуштају установу, те индивидуални
план напуштања установе и осамостаљивање корисника усаглашен са надлежним
органом старатељства.
На жалост, ово је само један од примјера којим се указује на однос служби
социјалне заштите према дјеци без родитељског старања. Изјава представника
службе да су довољно урадили тиме што су дом плаћали 17 година само потврђује
апсолутно неразумијевање и неспремност да се одговори законом утврђеној
обавези и посебно да је ангажовање именованог старатеља потпуно изостало.
Према Закону о социјалној заштити, дјеца у дому могу бити збринута до завршетка
редовног школовања, најдуже до 26. године живота. Међутим, они који не
настављају школовање, са пунољетством губе право на збрињавање у дому, што
центар за социјални рад констатује својим рјешењем. На жалост, за многе од њих
проблем тек тада настаје. Без породице, без адресе на коју иду препуштени су
врло често сами себи.
На жалост, не постоје програми и јединствени системи подршке младима у процесу
њиховог осамостаљивања, а подршка им је неопходна прије свега у њиховом
запошљавању. Један број центара за социјални рад, својим програмима рада
предвиђа и подршку становања у трајању од шест мјесеци по изласку из установе.
По завршеном средњем образовању, дом годишње напусти петоро или шесторо
дјеце, која су у дому била збринута из различитих локалних заједница у које би се
дјеца по изласку из дома требала вратити. Имајући у виду број дјеце, тешка
економска ситуација не може бити оправдање да ова дјеца, изласком из дома,
немају ни адресу ни основне услове за нови почетак.
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V

ПРАВО НА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Разматрајући Први извјештај Босне и Херцеговине о имплементацији Конвенције о
правима дјетета, Комитет за права дјетета112 изразио је своју забринутост и у вези
са насиљем над дјецом. На жалост, новим Извјештајем, УН Комитет за права
дјетета, својим закључним разматрањима понавља исту препоруку из 2005. године
и поново позива државу да:


развије свеобухватну стратегију за превенцију и рјешавање свих облика насиља
над дјецом,



усвоји национални оквир за координацију за рјешавање свих облика насиља
над дјецом,



обезбиједи сразмјерне санкције за починиоце сексуалне експлоатације дјетета
и дјела злостављања,



успостави базу података о свим случајевима насиља у породици над дјецом, у
циљу предузимања свеобухватне процјене степена, узрока и природе истог,



предузме све одговарајуће мјере како би се изричито забранило физичко
кажњавање у свим срединама.113

Прихватајући Конвенцију о правима дјетета, држава је преузела и обавезу и
одговорност да ће предузети све потребне законодавне, административне,
социјалне и образовне мјере ради заштите дјетета од свих облика физичког или
менталног насиља, повреда или злоупотребе, занемаривања или немарног односа,
малтретирања или експлоатације, укључујући и сексуалну злоупотребу, док је на
бризи код родитеља, законитих старатеља или неког другог лица коме је повјерена
брига о дјетету.114
Обавеза коју је држава преузела односи се на цијели низ мјера и активности у
различитим секторима, које при том морају бити повезане и координисане.
На жалост, с обзиром да је Нацрт Кривичног законика утврђен тек крајем 2016.
године, успостављање базе података и сразмјерне санкције за починиоце
кривичних дјела сексуалног злостављања дјеце може се очекивати у 2017. години.
Програми превенције различитих облика насиља над дјецом, као једна од обавеза,
јесте саставни дио школског програма, на иницијативу Омбудсмана за дјецу, али
још увијек није урађена анализа о његовој реализацији.
Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце,
потписан на иницијативу Омбудсмана за дјецу, као дио система заштите дјеце од
различитих облика насиља, још увијек нема своју пуну примјену, прије свега због
изостанка одговарајућег надзора у његовој примјени и годишњег извјештаја у
складу са Протоколом.
На иницијативу Омбудсмана за дјецу у Фочи је, уз ангажовање љекара и управе
Универзитетске болнице, успостављен Центар за подршку дјеци жртвама насиља и
злостављања.
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УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2005, тачка 43.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 40, 42, 44. и 45.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 19.
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С обзиром на законима утврђена овлаштења јединица локалне самоуправе у
остваривању права дјеце и њиховој заштити, став је Институције да би оснивање
координационог тијела за бригу о дјеци у локалној заједници допринијело
унапређивању бриге за дјецу, из више разлога: успоставила би се потребна
сарадња надлежних институција и служби, пратило би се остваривање права дјеце
по различитим основама, дефинисали приоритети за унапређење бриге за дјецу у
локалној заједници, јачала одговорност надлежних служби за поступање у складу
са законом утврђеним овлаштењима. Иако је Институцији познато да је у једном
броју локалних заједница успостављено координационо тијело за бригу о дјеци,
његовим јаснијим позиционирањем у Закону о локалној самоуправи, локалне
заједнице би додатно преузеле одговорност у праћењу појаве и изналажењу
адекватних рјешења у заштити дјеце по различитом основу.115

1. Насиље над дјецом
1) Годишњи извјештај о насиљу над дјецом
Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце
потписан је 20. новембра 2012. године и исти је успоставио обавезујуће стандарде
и дефинисао процедуре поступања надлежних служби одмах по пријави или
сазнању да је дијете изложено било којем облику насиља. Протокол обавезује и на
сталну сарадњу надлежних ресора, те обавезује на вођење одговарајуће
евиденције и израду годишњег извјештаја о насиљу над дјецом.
Први Извјештај о насиљу над дјецом,116 који је резултат примјене Протокола, поред
статистичких показатеља - број дјеце жртава насиља, њихов узраст, пол, ко су
починиоци, гдје се насиље дешава и у којем облику, указује и на однос надлежних
према овом проблему, указује и које дијелове система и у којем правцу треба
јачати да би систем заштите функционисао, указује да друштво још увијек није у
довољној мјери ни упознато ни осјетљиво на овај проблем.
Иако је Влада Републике Српске, разматрајући први Извјештај о насиљу над дјецом
у 2013. години117, задужила Министарство просвјете и културе и Министарство
здравља и социјалне заштите да подаци о предузетим мјерама у случају насиља,
злостављања или занемаривања дјеце буду саставни дио њихових извјештаја, ти
закључци ни до данас нису реализовани.
С обзиром да је Министарство породице, омладине и спорта обавезно да, на основу
прикупљених података, обједињени Извјештај о насиљу над дјецом достави Влади
Републике Српске, Омбудсман за дјецу је предложио Министарству породице,
омладине и спорта118 предузимање потребних мјера и активности у примјени
Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце,
на начин да:

115
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Иницијатива Министарству управе и локалне самоуправе број: 266-12-ПЖС-4/16 од 22.03.2016.
године
Први извјештај о насиљу над дјецом: У 2013. години евидентирано је 650 дјеце жртава различитих
облика насиља, злостављања и занемаривања, при чему је један број дјеце истовремено био
жртва различитих облика насиља, злостављања и занемаривања. Према узрасту, највећи број
дјеце жртава је у доби од 15 до 18 година-246, од 10 до 14 година-207, од 5 до 9 година-131 и до 4
године старости 66 дјеце.
Закључци Владе Републике Српске од 5.06.2014. године
Препорука Министарству породице, омладине и спорта број:1516-30-ПЖС-32/15 од 24.11.2015.
године
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Извјештајем укаже, поред осталог, и на однос надлежних према Закључцима
Владе од 05.06.2014. године,



на основу анализе прикупљених података, предложи мјере и активности које
додатно треба предузети да би систем заштите одговорио на потребе дјецежртава различитих облика насиља, злостављања или занемаривања,



Извјештај са Закључцима Владе објави на страници Министарства.

На жалост, Годишњим извјештајем о насиљу над дјецом у 2015. години поново се
указује на исте пропусте.119
Насиље над дјецом, које се јавља у различитим облицима - занемаривање дјетета,
физичко и психичко насиље, сексуално злостављање, насиље путем интернета и
мобилног телефона, најчешћи је облик кршења основних права и интереса дјеце.
1. Облици насиља, број евидентиране дјеце и пол дјеце
Према годишњем извјештају, у 2015. години евидентирано је 637 дјеце, жртава
различитих облика насиља у Републици Српској над којима је почињено 673 дјела
насиља.
Према подацима из извјештаја, најчешћи облик насиља над дјецом је емоционалнопсихичко насиље, као и у претходним годинама и исти су најчешће евидентирани у
службама социјалне заштите, а жртве насиља су дјечаци - 361 или 56,7%, а
дјевојчице - 276 или 43,3%.

ОБЛИК НАСИЉА
Емоционално насиље
Физичко насиље
Занемаривање и немарно поступање
Сексуално насиље и злоупотреба
Електронско насиље
Социјално насиље
Злоупотреба дјеце
Експлоатација дјеце
УКУПНО

УКУПНО
378
188
63
27
9
6
2
0
673

МУШКИ
193
135
33
3
3
5
1
0
373

ЖЕНСКИ
185
53
30
24
6
1
1
0
300

2. Узраст дјеце
Највећи број дјеце жртава насиља је у доби од 10 – 14 година, укупно 257 или 40,3
%. У доби између 15 и 18 година евидентирано је 187 дјеце или 29,4%, а у узрасту
од 5 до 9 година евидентирано је 114 дјеце или 17,9%.
На жалост, оно што посебно забрињава је да је повећан број дјеце која су
евидентирана као жртве различитих облика насиља у доби од 0 – 4 године
старости на 79 или 12,4%, у односу на претходни извјештај када је евидентирано
66 дјеце.
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Препорука Министарству породице, омладине и спорта број 126-3-ПЖС-3/17 од 1.02.2017. године
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Протоколом дефинисан механизам за прикупљање података о насиљу над дјецом
обавезује и да се прикупљени подаци анализирају, а та анализа треба да буде у
функцији процјене досадашњих мјера и активности и истовремено основ за
предлагање додатних мјера ради побољшања оних дијелова система који се нису
показали довољно ефикасним и који нису адекватно одговорили на потребе дјеце и
њихово право на заштиту. Извјештај о насиљу над дјецом треба да обезбиједи
континуитет у праћењу појаве и свих проблема у вези са заштитом дјеце у овој
области, те да одреди приоритете у поступању надлежних.
Иако свако дијете има право на одрастање у средини која му пружа поштовање и
подршку и у којој нема насиља, јер само таква средина подстиче развој личности
дјетета и ствара одговорне грађане и према себи и према другима,
Иако не постоји ниједан разлог због којег би дијете трпјело насилно понашање
било кога, нити и један разлог којим се може правдати изостанак реакције
надлежних служби у заштити дјетета, на жалост, пријаве о насиљу над дјецом, по
којима је Институција поступала, показују да надлежне службе не користе законом
утврђена овлаштења ради заштите дјетета изложеног различитим облицима
насиља.
Похвално је да су сви центри-службе социјалне заштите доставиле податке о
евидентираним случајевима насиља над дјецом, али је тешко повјеровати да 33
центра-службе социјалне заштите, нису имале евидентиране случајеве насиља над
дјецом, посебно ако се има у виду да су центри, у истој години запримили 1247
пријава због насиља у породици.
Посебан проблем је у васпитно-образовном систему, јер су према подацима из
извјештаја, само 17 основних и три средње школе доставиле тражене податке. Ако
је само 20 школа, од укупно 285 - 187 централних основних и 98 средњих,
евидентирало 126 случајева насиља, онда стварни број дјеце жртава насиља остаје
непознат, због пропуста школа да одговоре својој обавези на поступање у складу
са Протоколом, али и пропуста ресорног министарства који на томе није
инсистирао у складу са закључцима Владе.
Проблеми у вези са годишњим извјештајем, поред основног проблема да подаци
нису добијени од свих субјеката заштите који су обавезни водити евиденцију,
односе се и на:


иако Протокол у заштити дјеце захтијева и превенцију, интервенцију и
едукацију, у достављеном извјештају нема ни ријечи ни о превенцији ни
едукацији, а дио који се односи на интервенцију, је само дјелимично урађен;
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иако Протокол дефинише да је свако надлежно министарство обавезно пратити
провођење Протокола и извјештај о његовој примјени доставити Министарству
породице, омладине и спорта најкасније до 31.03. текуће године за претходну
годину, из извјештаја се ти подаци не виде, јер нема извјештаја ресора и није
познато шта су подаци и којег ресора, који број дјеце, жртава којег облика
насиља је евидентиран у образовном а који у здравственом и социјалном
систему;



извјештај нема података о предузетим мјерама, на шта Протокол обавезује;



иако Протокол обавезује на сарадњу са невладиним сектором у извјештају,
осим броја дјеце у сигурним кућама, нема ни ријечи о њиховом ангажовању у
заштити дјеце по овом основу;



иако Протокол обавезује на сарадњу са локалном заједницом, извјештајем нису
укључене активности истих;



извјештај нема примјера добре праксе у примјени Протокола;



неприхватљиво је да је извјештај разматран тек у новембру мјесецу за
претходну годину;



извјештај не указује на евентуалне проблеме у примјени Протокола, нити се
истим захтијевају мјере за превазилажење постојеће ситуације у његовој
примјени;



иако је у примјени Протокола присутан различит приступ школа и центара за
социјални рад по пријави или сазнању о насиљу над дјецом, на чијем је
отклањању неопходно радити, на тај проблем се извјештајем не указује.

2) Именовање координатора
Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце
дефинише обавезујуће стандарде поступања надлежних у свим случајевима
пријаве или сазнања да је дијете изложено неком облику насилног понашања.120
Протоколом је дефинисано, између осталог, да су сви запослени у васпитнообразовним установама дужни предузети мјере заштите права дјетета те о сваком
кршењу тих права, посебно када се ради о различитим облицима насиља над
дјететом, занемаривања дјетета или немарног поступања, злостављања или
искоришћавања предузети дефинисане мјере и активности ради заштите дјетета.121
Протоколом је дефинисана и обавеза да се по пријави или на основу сазнања да је
дијете жртва неког од облика насиља о томе обавијести координатор-особа која
координише активности предвиђене Протоколом, коју ће свака школа накнадно
одредити.
Протоколом о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима
у образовном систему122 утврђено је између осталог: „У случају насиља или дојаве
о насиљу међу дјецом, особа која је овлаштена или стручна служба за

120

121
122

Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце потписали су
министар здравља и социјалне заштите, министар породице, омладине и спорта, министар
просвјете и културе и министар унутрашњих послова, 20. новембра 2012. године, „Службени
гласник Републике Српске”, број 82/13
Исто, А/ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ
Протокол су потписали министар здравља и социјалне заштите, министар просвјете и културе и
министар унутрашњих послова, 19. новембра 2008. године
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координацију активности везаних за проблематику насиља у васпитно-образовној
установи, коју именује васпитно-образовна установа, дужна је...”
С обзиром на:
- проток времена од потписивања оба Протокола, те
- чињеницу да је Институција радом на појединачним предметима, али и у
разговору са управама школа те невладиним организацијама које се баве
проблематиком насиља над дјецом и међу дјецом, суочена са ситуацијама да је
приступ школа у именовању координатора врло различит, од тога да су неке школе
именовале координатора, да неке подразумијевају да је то обавеза психолога или
педагога школе или чак да се у неким школама увијек друга особа ангажује на
појединачним предметима,
а у циљу заштите дјеце од сваког облика насиља, злостављања или занемаривања,
и јачања система који ће дјеловати, прије свега, превентивно у смислу спречавања
насиља, злостављања и занемаривања, али који ће истовремено омогућити да се у
свим случајевима покрене брз и координисани поступак који прекида насиље,
штити дијете од даљег насиља и обезбјеђује одговарајућу интервенцију за
опоравак и даљи безбједан развој дјетета,
Омбудсман за дјецу је, Министарству просвјете и културе предложио предузимање
мјера и активности ради отклањања ситуација које могу довести до повреде права
и интереса дјеце, на начин да123:




обавеже школе на именовање координатора;
име координатора буде објављено на начин да су са истим упознати и
запослени у установи, дјеца и родитељи, те да одлуку о именовању доставе
ресорном Министарству;
координатор преузме и обавезу и одговорност за поступање школе у складу са
правилима и процедурама дефинисаним наведеним протоколима, са циљем
адекватног одговора васпитно-образовне установе на потребе дјеце и њихово
право на заштиту.

3) Право дјетета на заштиту од насиља у породици
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу124 којом се указује на
дугогодишње насиље коме су изложене она и њене двије кћерке од стране бившег
супруга, да је пет мјесеци боравила у сигурној кући, али да су притисци и пријетње
и даље настављени, иако су против именованог већ вођени поступци за које је
пресуђен због почињеног прекршаја из Закона о заштити од насиља у породици.
2. Омбудсман за дјецу запримио је жалбу невладине организације125 којом се
указује на континуирано физичко и психичко насиље над дјететом у породици.
Центар за социјални рад, у свом одговору Институцији, између осталог, наводи да
се ради о непотпуној породици, која тренутно има 5 чланова, а
која је
дисфункционална од самог свог настанка, тешкоће у функционисању породице
потичу од поремећених односа између њених чланова, мајка их је напустила,
преудала се.
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Препорука Министарству просвјете и културе број: 25-1-ПЖС-1/16 од 8.01.2016. године
Предмет број: 1642-183-ПЖ/16
Предмет број:1425-162-ПЖ/16
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3. Институција је запримила пријаву због поновљеног насиља у породици126 над
мајком и њеном малољетном кћерком од стране бившег супруга, против кога је и у
2015. и 2016. години поднијет захтјев за покретање прекршајног поступка.
На жалост, наведени су само неки од примјера којима се указује на различите
облике насиља над дјецом у породици и, у готово свим случајевима, иако је оно
присутно дужи временски период, изостало је вођење одговарајућег поступка од
стране центра за социјални рад, а ако је поступак и вођен, он се завршава
констатацијама о знању центра да је породица дисфункционална, да су односи
поремећени, али изостају јасне мјере усмјерене на заштиту дјетета и његових
интереса.
Пријавама се углавном наводи да је све почело свакодневним свађама и психичким
злостављањем, а касније и физичким, трпјеле су годинама због страха и пријетњи,
због економске зависности, пријављују онда када проблем ескалира, или
пријављују годинама па су и због тога додатно под притисцима и пријетњама, за
све то вријеме и дјеца су у сталном страху.
Ситуације којима су дјеца изложена посљедица су пропуштене бриге и старања
прво од стране родитеља, али истовремено и пропуштене правовремене реакције
центра за социјални рад, како би се дјетету, у датим околностима обезбиједила
потребна брига и старање.
Центар за социјални рад, по закону је обавезан предузети све потребне мјере да
заштити дијете на основу провјере, процјене и приједлога који је сачинио стручни
тим, на основу чега доноси одговарајући управни акт, не чекајући исходе
поступака који се воде пред другим институцијама и службама. Умјесто
предузимања дефинисаних мјера које су обавеза центра, центар своје поступање,
врло често подређује мјерама и активностима других служби и институција полиција, тужилаштво, и тиме своју обавезу у заштити дјетета пребацује на друге
службе и институције.
Центар за социјални рад је јавна установа и према закону има и обавезу и
одговорност на предузимање свих потребних мјера у оквиру датих му овлаштења
ради заштите права и интереса дјетета и остваривања циља због кога су му дата
јавна овлаштења.
Свака сумња на насиље над дјететом захтијева од центра неодложне мјере
усмјерене на заштиту дјетета и његов најбољи интерес. Мјере заштите које је
центар обавезан предузети у заштити дјетета морају одговарати посебним
захтјевима који се, прије свега, односе на нарочито осјетљив положај дјетета,
морају у највећој могућој мјери осигурати помоћ и подршку дјетету али и онима
који се брину о дјетету.
Закон о социјалној заштити обавезује центар за социјални рад на појачану пажњу
овог органа у свим случајевима заштите дјеце и њихових интереса, обавезује
центар да поштује достојанство, личност корисника и да брине о његовом
интересу,127 те да обезбиједи поступак у коме ће најбољи интерес дјетета бити
приоритет и у коме ће се дјетету омогућити да изрази своје мишљење.128
Изостанак реакције или неадекватна реакција када Центар за социјални рад није
предузео све потребне мјере или је предузео одређене мјере, а није пратио њихову
реализацију, у циљу заштите дјетета од насиља у породици, занемаривање је
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Предмет број:187-18-ПЖ/16
Закон о социјалној заштити, члан 3.
Закон о социјалној заштити, члан 66.
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потреба дјетета и његовог права на заштиту. А занемаривање дјетета је насиље
над дјететом.129
Према подацима МУП-а,130 у 2016. години евидентирано је укупно 1199 случајева
насиља у породици, од тог броја евидентирана су 403 кривична дјела и 796
прекршаја, док је у 2015. години евидентирано укупно 1178 случајева насиља у
породици, од чега су 330 кривична дјела насиља у породици. Према истим
подацима, 140 дјеце је било жртва насиља у породици, што је значајно повећање
у односу на претходне године, а број изречених хитних мјера заштите је 9 и број
изречених мјера заштите 82 и то удаљење учиниоца из стана или куће - 3, забрана
приближавања жртви - 14 и забрана узнемиравања или ухођења жртве – 65.
На жалост, статистички подаци још увијек не одражавају стварно стање на терену
из више разлога. Један од разлога је и да се још увијек као жртве насиља
евидентирају само она дјеца која су директне жртве насиља, тако да се дјеца која
су годинама свједоци различитих облика насиља у породици не евидентирају као
жртве, што значи да за ту дјецу није обезбијеђена ни одговарајућа стручна помоћ
и подршка.

4) Збрињавање дјеце у сигурној кући
Према подацима сигурних кућа, у Републици Српској, у периоду од 3 године 20132015. године у сигурним кућама збринуто је 155 дјеце, 87 дјевојчица и 63 дјечака.
Дјеца збринута у сигурној кући су свих узрасних доби од 2 мјесеца до 18 година.
Највећи број дјеце збринуте у сигурној кући је у узрасту до 4 године живота.131
Најчешће, дјеца су збринута у сигурној кући од 3 до 6 мјесеци, међутим, у једном
броју случајева збрињавање у сигурној кући је продужено за још 6 мјесеци, а у
изузетним ситуацијама и дуже од годину дана.
Сва дјеца која су школског узраста, без обзира да ли се ради о основној или
средњој школи настављају школовање одмах након збрињавања у сигурној кући.
Збрињавање дјеце у сигурну кућу врши се на основу рјешења центра за социјални
рад. У једном броју случајева, иако је изостало рјешење центра, мајке са дјецом су
биле збринуте у сигурној кући.
Међутим, рјешењем центра о збрињавању дјетета не утврђују се потребе дјетета
нити има процјене о стању дјетета, а само на захтјев сигурне куће доставља се
социјална анамнеза.
С обзиром да се дијете збрињава рјешењем центра, а да рјешење центра не прати
и процјена потреба дјетета, тако ни протеком законом утврђеног рока, када дијете
мора напустити сигурну кућу, од исте се не тражи процјена стања дјетета и његова
спремност за напуштање куће.
Дјеца која су била збринута у сигурној кући протеком времена најчешће се враћају
у кућу из које су дошла, а само у ријетким случајевима дијете се збрињава у
хранитељској породици или у дому.
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Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце: Занемаривање
родитеља, усвојиоца или стараоца, односно друге особе која је преузела одговорност или обавезу
да његује дијете или установе и службе, да обезбиједе потребне услове за развој дјетета...
Министарство унутрашњих послова, Извод из евиденције за 2016. годину од 06.02.2017. године
Према подацима сигурних кућа у Републици Српској организације жена „Лара” Бијељина,
„Будућност” Модрича и „Удружене жене” Бања Лука
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Сва дјеца су, прије него су збринута у сигурној кући, била жртве различитих
облика насиља дужи временски период. Пријаве за насиље у породици подносиле
су више пута, али с обзиром да је изостала одговарајућа подршка, у коначном су
рјешење видјеле у одласку из породичне куће. Један број жена и дјеце користе
услуге сигурне куће више пута.
Иако је Законом о заштити од насиља у породици132 утврђено да се учиниоцу
насиља могу изрећи хитне мјере заштите, а које се односе на удаљење учиниоца
насиља из стана или куће, такве мјере заштите се углавном не изричу,133 па је
мајка са дјецом принуђена напустити кућу, када дјеца долазе у потпуно нову
средину, иду у нову школу.

5) Право дјетета на заштиту од занемаривања у породици
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је анонимну жалбу134 којом се
указује да су три дјечака од 8, 9 и 10 година потпуно занемарена у породици, да су
у сталном страху и изложени насиљу у породици. Подносилац пријаве моли да се
дјеци помогне јер их свакодневно гледа како се пате.
Ради провјере навода из пријаве, Институција се обратила школи коју дјечаци
похађају, којом се потврђује да су дјеца занемарена и између осталог се наводи:
„...одјећа и обућа коју носе није одговарајућа за њихов узраст, углавном је обућа
превелика па запиње и пада, упадљива је хигијенска запуштеност, углавном немају
школски прибор, задаћу не раде.”
Центар за социјални рад, поступајући по захтјеву Омбудсмана за дјецу, предузео је
активности психолошке и социјалне дијагностике ради процјене начина заштите и
збрињавања малољетне дјеце, наводећи да је ситуација и тежа од оног што се
пријавом наводило.
2. Институција је запримила пријаву135 којом се указује да ученица 9. разреда већ
неко вријеме не долази у школу, да родитељи не предузимају ништа, а дјевојчица
живи у домаћинству знатно старијег мушкарца, да породица није проблематична
ни социјално угрожена, али да је проблематичан Центар за социјални рад.
3. Омбудсман за дјецу запримио је жалбу136 којом се указује да су родитељи прије
десет година, уз сагласност Центра за социјални рад, дијете повјерили трећем лицу
на бригу и старање. Породица која брине о дјетету је у стању социјалне потребе, а
родитељи дјетета, који живе у Њемачкој нити доприносе издржавању дјетета нити
имају било какав контакт са дјететом.
Центар за социјални рад, као орган старатељства, има кључну улогу у заштити
дјеце, с обзиром да су овом органу, све надлежне институције, установе и
организације дужне пријавити и сваку сумњу да је дијете изложено неком облику
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Закон о заштити од насиља у породици, „Службени гласник Републике Српске” број:102/12, 108/13,
82/15, члан 13: Ради отклањања непосредне опасности по физички и психички интегритет, ради
спречавања понављања насиља и гарантовања безбједности жртви, учиниоцу насиља могу се
изрећи хитне мјере заштите прије покретања поступка или у току поступка.
Хитне мјере заштите изриче суд, а односе се на удаљење учиниоца насиља из стана или куће,
удаљење не може бити краће од 30 дана ни дуже од 6 мјесеци.
Према подацима из Извјештаја о насиљу у породици, основни судови у 2015. години запримили су
1133 захтјева за покретање прекршајног поступка, а у истој години изречено је 13 хитних мјера
заштите и 92 заштитне мјере.
Предмет број:1082-112-ПЖ/16
Предмет број:640-64-ПЖ/16
Предмет број:292-31-ПЖ/16
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насиља, а центар је дужан да предузме све потребне мјере ради заштите права и
интереса дјетета.137
Центар за социјални рад има и обавезу и одговорност да изврши провјеру сваке
такве пријаве, стање дјетета, процјену потреба и евентуалне ризике, те да на
основу провјере и процјене планира и спроводи мјере заштите.
Одлука о напуштању школе, бјежању од куће, најчешће се не заснива само на
једном изолованом разлогу, врло често је резултат више фактора који су у
међусобној повезаности довели до овакве одлуке. Напуштањем школе не само да
је повријеђено право дјетета на образовање, већ и право на адекватну родитељску
бригу, право на заштиту од сваког облика занемаривања, право на несметан раст и
развој.
Непрепознавање потреба дјетета и непредузимање свих потребних мјера у циљу
заштите дјетета је занемаривање дјетета, а основни проблем је да се оно не
препознаје на вријеме, усљед чега изостаје одговарајућа помоћ и подршка дјетету,
али и адекватна реакција према онима који су занемарили потребе дјетета.
Изостанак правовремене реакције доводи до посљедица које за дијете могу бити
врло тешке, на жалост и трагичне.
Апсолутно је неприхватљив став и поступање Центра за социјални рад, који у
ситуацији када се отац обраћа Центру зато што сам не може бринути о дјеци коју је
мајка напустила, да Центар не предузима ни једну активност усмјерену на
адекватно збрињавање и бригу за дјецу. Умјесто да преузме одговорност, Центар
препушта оцу збрињавање дјеце без било какве провјере и процјене стања и
потреба дјетета и процјене могућности породице у којој се дјеца збрињавају да
води бригу о дјеци, те да послије трагедије која се десила наводе да отац дјеце
„није упућивао никакав захтјев у вези збрињавања дјеце, нити тражио било какву
помоћ.”138

6) Право дјетета на заштиту од насиља и занемаривања у
васпитно - образовним установама
1. Омбудсман за дјецу запримио је жалбу139 којом се указује на насиље над
дјететом, учеником 8. разреда, од стране наставника школе који га је ударио и
вукао по учионици, а коме, према пријави, ово није први пут да се насилно
понаша.
2. Омбудсман за дјецу запримио је пријаву140 којом се указује на проблеме са
наставником који има непримјерен, неодговоран и непрофесионалан однос према
ученицима о чему је упознат и Републички педагошки завод, ученике оцјењује по
сопственом нахођењу и даје оцјене без образложења.
Из одговора школе произилази да су претходних година покретали дисциплински
поступак против наставника, али ни то дугорочно није ријешило проблем.
Републички педагошки завод, након стручно-педагошког надзора у школи, између
осталог констатује да, иако је евидентно да прави одређене грешке и пропусте,
наставник одбија било какве препоруке и савјете, тако да стручној служби школе и
137
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Породични закон, члан 94.
Предмет број:167-94-1-ПЖС/16
Предмет број:1691-187-ПЖ/16
Предмет број:147-13-ПЖ/16
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директору преостаје да, према степену учињене повреде предузму мјере и
поступке у складу са Законом о основном образовању и васпитању.
3. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу родитеља141 којом се
указује да њихов син, ученик ИИИ разреда, има одређене проблеме са учитељем,
који није успио промијенити свој приступ и поред свих напора родитеља и сарадње
са школом. Посебно истичу да је дозволио да на час уђе мајка другог ученика и
пред цијелим разредом одржи лекцију њиховом сину са пријетњама полицијом,
судом, затвором.
Иако је Протоколом о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце, између осталог, утврђено да уколико је, према сазнањима,
насиље над дјететом извршено од било којег лица запосленог у васпитнообразовној установи, установа је дужна покренути поступак утврђивања свих
чињеница и околности ради утврђивања одговорности починиоца, без обзира на
покретање, вођење и исход поступка пред надлежним институцијама изван
установе, на жалост, поступци се најчешће не покрећу одмах, већ тек по пријави
родитеља, а у утврђивању свих чињеница и исходу поступка, родитељи најчешће
немају потребну информацију што изазива додатно незадовољство.

2. Вршњачко насиље
1. Институција је запримила жалбу родитеља142 којом се указује да је ученица 9.
разреда већ неко вријеме изложена различитим облицима насиља од стране својих
вршњака, да је називају погрдним именима, шаљу поруке непримјереног садржаја,
цртају је на табли и сад је цијели разред против ње.
2. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу родитеља143 којом се
указује да је ученик 4. разреда већ дужи период изложен пријетњама групе
вршњака који га пресрећу испред школе са пријетњом да ће га бацити са пасареле.
3. Институција је запримила жалбу родитеља144 због различитих облика насиља и
вербалног и физичког, коме је изложена њихова кћер, ученица 7. разреда, од
стране своје другарице, да због тога има одређене здравствене проблеме и да су
родитељи забринути за здравље дјетета.
4. Институција је запримила жалбу групе родитеља145 којом се указује да ученик 7.
разреда свакодневно нарушава ред и мир у разреду, да је, поред псовки,
вријеђања и застрашивања на разне начине, већ неколико пута физички нападао
друге ученике, ногама газио обореног дјечака.
5. Институција је запримила жалбу групе родитеља146 којом се наводи да не
толеришу насиље свог дјетета према другима, али траже да и њихово дијете не
буде предмет насиља од дјечака у вртићу, оборио је дијете на под и сједио му на
глави, гурао му главу у тањур за вријеме јела, узнемирава га за вријеме одмарања.
Ако имамо у виду дефиницију вршњачког насиља која каже да је то свако физичко
или психичко насилно понашање усмјерено на дјецу од стране њихових вршњака,
141
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које је учињено са намјером повређивања и понављање истог обрасца са циљем да
се други повриједи, онда је јасно да свако присуство оваквог понашања код дјеце
тражи да буде на вријеме препознато и озбиљно схваћено, да би се могло
правилно реаговати.
Основни проблем још увијек је, искуства су у раду Омбудсмана за дјецу, да се
такво понашање код дјеце не препознаје на вријеме.
Један број школа у таквом понашању дјетета не препознаје насиље, због
неразумијевања проблема или политике незамјерања не види проблем, наводе да
су дјеца увијек то радила и да је то саставни дио њиховог одрастања.
Посебан проблем је када наводе да о томе нису добили пријаву иако Протокол
обавезује на предузимање потребних мјера у свим случајевима по пријави или
сазнању да је дијете жртва неког облика насиља. Посебна је одговорност васпитнообразовних установа да због све присутнијег психичког насиља - стално
понижавање, омаловажавање, кориштење погрдних имена, исмијавање дјететовог
изгледа или особина, застрашивање дјетета и сл, таква понашања на вријеме
препознају.
Један број школа предузима потребне мјере, али без сарадње са дјететом и
његовим родитељима, а реакције које услиједе најчешће се односе на посљедице
насилног понашања, а не на узроке који су до тога довели. Само изрицање
васпитно-дисциплинске мјере без адекватне психолошке, педагошке или друге
стручне помоћи и подршке дјетету, не рјешава проблем насиља међу дјецом што
потврђују и подаци о дјеци која су евидентирана као вишеструки починиоци
вршњачког насиља.
Један број школа, кад такво понашање и препозна очекује да то неко други
ријеши, да се проблем сам ријеши или да временом такво понашање престане, а
игнорисање проблема је највећи проблем, јер је такво понашање одраслих
подстицај за дјецу да се и даље тако понашају. Дјеца из реакције одраслих на
њихова понашања одређују границе до којих могу ићи.
Један број школа крајње одговорно приступа и препознавању насилног понашања
дјеце и препознавању дјеце жртава насиља, има добру сарадњу са родитељима, у
потпуности примјењују Протокол о поступању у случају вршњачког насиља као и
Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце.
Сваки ученик под истим условима има право на образовање у средини без насиља,
а родитељи и наставници имају одговорност за стални надзор и благовремену
реакцију у свим случајевима насиља међу дјецом. Родитељи и наставници су на
заједничком задатку у одрастању дјеце и они морају својом сталном и стварном
комуникацијом показати да имају исти циљ и да неће толерисати да било који
ученик и на било који начин повређује свог вршњака и у сваком појединачном
случају, укључујући и дјецу, морају доћи до најбољих могућих рјешења која ће
бити адекватна подршка и помоћ и дјетету жртви насиља, али и за дијете које се
насилно понаша.
Приступ у рјешавању сваког случаја, по пријави или сазнању, мора бити
индивидуални и, у складу са процедуром поступања дефинисаном Протоколом, за
свако насилно понашање се морају тражити узроци, мора се обавити разговор и са
родитељима и са дјецом, починиоцем насиља и жртвом, и на основу тога
предлагати оне мјере које су у најбољем интересу.
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Омбудсман за дјецу је у више наврата ресорном министарству указивао на потребу
доношења годишњег извјештаја147. На жалост, још увијек немамо
извјештај о вршњачком насиљу у образовном систему. Иако школе воде
евиденцију о случајевима вршњачког насиља, још увијек нема обједињених
података, чија анализа би требала допринијети бољој заштити дјеце у овој
области. Поред статистичких показатеља о броју и узрасту дјеце, годишњи
извјештај мора показати, између осталог, и да ли је вршњачко насиље у порасту
или није, да ли је један број дјеце више пута евидентиран као починилац
вршњачког насиља и шта су разлози томе, да ли је један број дјеце више пута био
жртва вршњачког насиља.
Годишњи извјештај није сам себи сврха, његова анализа треба да отклони
различит приступ школа у рјешавању случајева вршњачког насиља, да одреди које
мјере и у којем дијелу се требају системски предузети, извјештај треба да препозна
добре школе, које крајње одговорно приступају рјешавању сваког појединачног
случаја, и да њихова добра пракса буде примјер за поступање осталих. Извјештај
мора бити у функцији сталног праћења присутности проблема и јачања
одговорности свих у систему, да одговори на потребе дјеце и њихово право на
заштиту.
Према подацима МУП-а148 у 2015. години малољетници су извршили 18 кривичних
дјела која имају обиљежје вршњачког насиља, најчешће лака тјелесна повреда - 8
и тешка тјелесна повреда - 5 случајева, а над 80 малољетника је извршено насиље.
Према истим подацима, у 2014. години149 евидентирана су 22 кривична дјела са
обиљежјем вршњачког насиља (у 2013. години - 20), а број малољетника над
којима је извршено насиље је 90 (у 2013. години - 120) и то 51 дјевојчица и 39
дјечака. На жалост, и у овој евиденцији, од укупног броја малољетника над којима
је извршено насиље су и дјеца до 14 година старости – 29, дјеца од 14-16 година
21 и 30 дјеце од 16-18 година.

3. Насиље на интернету
Према подацима из првог извјештаја о насиљу над дјецом150 у 2013. години
евидентирано је 13 случајева електронског насиља, док је у 2015. години 9 дјеце
било жртва електронског насиља.
Без обзира на број евидентиране дјеце кључно је да се у сваком појединачном
случају обезбиједи потребна помоћ и подршка дјетету, према процјени стручног
тима о томе, како би се ублажиле посљедице учињеног, не чекајући резултате
истраге која се води о починиоцима самог дјела.
Поред наведеног и у овој области се поставља питање адекватне казне за
починиоце кривичних дјела на штету дјеце, али указује и на потребу препознавања
нових кривичних дјела којима су дјеца у овој комуникацији изложена.151

147

Препорука Министарству просвјете и културе, број: 34-2-ПЖС-2/16 од 12.01.2016. године
Министарство унутрашњих послова, Извод из евиденције за 2015. годину од 5.02.2016. године
149
Министарство унутрашњих послова, Извод из евиденције за 2014. годину број: Д/П-052-62/15 од
5.02.2015.
150
Први извјештај о насиљу над дјецом у Републици Српској, у 2013. години
151
Нацрт Кривичног законика, Члан 178: (1) Ко са дјететом старијим од петнаест година, користећи
компјутерску мрежу или комуникацију другим техничким средствима, договори састанак ради
вршења обљубе или са њом изједначене полне радње, или ради производње порнографског
148
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Заштита дјеце од различитих облика насиља захтијева мултидисциплинаран
приступ и сарадњу свих надлежних служби и институција, без обзира гдје се
насиље дешава и ко су починиоци. При томе родитељи имају посебну обавезу и
одговорност, али и школа и као васпитна и образовна установа има и обавезу и
одговорност у заштити дјеце од различитих облика насиља, злостављања и
занемаривања, посебно у дијелу реализације програма превенције, јер је то
најбоља заштита за дијете. Само дјеца која знају и дјеца која имају довољно
информација о томе могу препознати ситуације које их повређују и угрожавају,
знају коме ће то пријавити, знају зашто неке тајне не треба чувати, знају како ће
их одрасли заштитити.
С обзиром да су „пријатељства” путем друштвене мреже Facebook све присутнија и
бројнија, што отвара питање и да ли ученици и њихови наставници таква
„пријатељства” треба да успостављају на друштвеним мрежама. У извјештајном
периоду Институција је анкетирала 191 ученика, узраста од 14-17 година, и то 86
ученика осмих разреда основних школа и 105 ученика трећих разреда средње
школе како би дошла до одговора колико дјеце комуницира с наставницима путем
друштвених мрежа и какво је мишљење дјеце о предностима и недостацима такве
врсте комуникације.
Да ли међу пријатељима на Facebook-у имаш неког од наставника?
Основне школе

Средње школе

Сматраш ли да је пожељно имати наставнике за пријатеље на Facebok-у?

Основне школе

Пожељно
•
•
•

за неке информације о задаћама и
оцјенама, за савјете о учењу;
то је добро, можеш питати за задаћу, њој
не смета;
зато што има пуно занимљивих ствари; тај
наставник ми је као другар.

Није пожељно
•
•

•

нема
потребе
дописивати
се
са
наставницима као са друговима;
сматрам
да
ако
ученик
пошаље
наставнику захтјев да он не треба
прихватити јер је он ипак ауторитет и ту
треба да се направи разлика;
не би били слободни, не желим да
наставници виде наше приватне ствари.

материјала, или ради других облика сексуалног искориштавања и појави се на договореном мјесту
ради састанка, казниће се казном затвора од једне до пет година.
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Средње школе
Пожељно
•

•
•

лако долазимо до информација везаних за програм
часова
у могућности сам да ступим у контакт уколико је
нешто хитно, не ради ћаскања;
професори објављују занимљив садржај везан за
предмет;
уз помоћ тих професора остварујемо слободнију
комуникацију са професорима.

Није пожељно
•
•
•
•
•

зато што професори и ученици нису пријатељи,
мора постојати нека дистанца;
губи се објективност;
то углавном ствара несигурност код већине ученика,
немају потпуну слободу на друштвеним мрежама;
није примјерено због приватности, сву потребну
комуникацију можемо обавити у школи;
мислим да није потребно, чак је и неприлично све
док ученик похађа школу. Постоје и други начин да
ступимо у контакт, нпр. е-маил.

Од 191 ученика основних и средњих школа њих само двоје није имало отворен
профил на Facebook страници.
Правила налажу да за online комуникацију важе сва правила као и за пристојну
комуникацију у стварном животу. Имајући у виду да у комуникацији наставникученик увијек мора бити присутан васпитни моменат, те да је наставник одговоран
за заштиту ученика и њиховог најбољег интереса, комуникација на друштвеним
мрежама мора бити педагошка, друштвено прихватљива, одговорна, граница се
мора знати.
Граница дозвољеног је друштвено прихватљиво понашање иначе. Све што учитељ
или наставник не би требао или не би смио да каже или уради у „стварном животу”
не смије ни на друштвеним мрежама-морају се поставити јасна правила
професионалног и етичког online понашања, како би се поред предности коју ова
врста комуникације нуди, избјегле неугодности и злоупотребе, заштитила
приватност.
За разлику од неких земаља које су овој врсти комуникације посветиле дужну
пажњу, у нашим условима све је препуштено наставницима појединачно. А
размишљања и ученика и наставника и родитеља су подијељена од тога да ученик
каже „не осјећам се пријатно кад знам да ми наставник прати све што објављујем”,
до тога да је то „баш супер” и наставника који су отворили профиле намијењене
само ученицима, до оних који одбијају такву врсту комуникације сматрајући је
непримјереном.
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4. Забрана физичког кажњавања дјеце
На жалост, насилне методе у васпитању дјеце још увијек су присутне, физичко
кажњавање још увијек се не сматра насиљем над дјецом, већ васпитном мјером.
Родитељи врло често због осјећаја немоћи „јер су све покушали”, „све су му дали”,
излаз у појединим ситуацијама виде у физичком кажњавању као једином могућем
начину дисциплиновања и адекватног васпитања.
Ради остваривања права дјетета на заштиту од насиља, Савјет Европе152 позива на
забрану физичког кажњавања дјеце, која треба да укључи правну реформу,
успостављање јасног правног оквира који забрањује физичко кажњавање дјеце,
реформу политика, што укључује програме превенције и промоцију позитивног
родитељства, подизање нивоа свијести, што захтијева разматрање свих питања
везано за физичко кажњавање дјеце уз активно учешће струке и шире јавности.
Омбудсман за дјецу поднио је иницијативу за измјене и допуне Породичног закона
које, између осталог, треба да укључе и забрану физичког кажњавање дјеце. На
жалост, осим програма превенције насиља који је уведен у школски програм, нема
активности других ресора нити у дијелу промоције позитивног родитељства, нити
измјена закона.
Забрана физичког кажњавања дјеце не значи и забрану дисциплиновања дјеце,
већ захтијева помоћ и подршку родитељима у избору алтернативних облика
дисциплиновања дјеце, дјеца треба да разумију да се насилним методама не
рјешавају проблеми ни у породици ни у школи, ни на спортским игралиштима.
Дисциплиновање дјеце значи научити их прихватљивом понашању, јасно
постављати границе, усмјеравати их и подржавати, од најранијег узраста,
прилагођено њиховим потребама и могућностима и не заснива се на сили и страху,
већ на изградњи повјерења, разумијевања и блискости. А физичко кажњавање
управо се заснива на страху који треба да обезбиједи дијете које слуша и
ауторитет родитеља.
УН Комитет за права дјетета, својим закључним разматрањима,153 позива државу
да предузме све одговарајуће мјере како би се изричито забранило физичко

кажњавање дјеце у свим срединама, укључујући и породично окружење,
на цијелој територији. Надаље, Комитет предлаже да држава чланица
ојача и прошири подизање свијести и образовне програме, укључујући
кампање, у циљу промовисања позитивних и алтернативних облика
дисциплине и поштивања дјечијих права, уз учешће дјеце, уједно
подижући свијест о штетним посљедицама које узрокује физичко
кажњавање.

5. Право на приватност
1. Институција је запримила жалбу154 којом се указује да фотографија дјеце са
потешкоћама у развоју, објављена на wеb страници на најгрубљи могући начин
крши право дјетета, јер је јасно да дијете није у могућности дати пристанак на
152
153
154

Савјет Европе забрана физичког кажњавања дјеце,
http://www.coe.org.rs/REPOSITORY/1826_brosura_pitanja_i_odgovori-final_za_manji_fajl.pdf
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке, 2012, тачка 40
Предмет број:1186-131-ПЖ/16
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овакво фотографисање, а начин фотографисања не одговара ни једној етичкој
норми фотографије која посматра дјецу са потешкоћама у развоју. То што је
публика ове странице ограничена и није широка, никако не значи да су посљедице
злоупотребе права дјетета мање и занемариве.
2. Институција је запримила жалбу155 којом се указује на све учесталије
објављивање фотографија дјеце, уз изношење пуног имена и презимена,
изношењем података о њиховом психофизичком развоју и здравственом стању, уз
изношење непровјерених података о социо-економском статусу њихових породица,
те да је оваква „помоћ” дјеци штетна и недопустива.
Када се говори о приватности дјетета, мисли се прије свега на његов приватни
живот, његов идентитет и душевни интегритет. Идентитет дјетета се открива
објавом фотографије, имена и презимена дјетета, иницијала, података о
породичним приликама, развоју дјетета и сл, било да се то чини директно или
индиректно. У свим овим ситуацијама поставља се питање пристанка дјетета и
његових родитеља, стварне потребе дјетета и оправданости интереса јавности.
Иако је са сваком годином присутно све веће интересовање медија за
извјештавање о дјеци, примијетна је и већа осјетљивост у начину на који медији
преносе те информације. На жалост, још увијек не у свим ситуацијама у складу са
најбољим интересом дјетета. Најчешће је то извјештавање о дјеци која живе у
тешким животним условима, када се износе подаци о породици, разговара се са
дјететом без сагласности родитеља, односно старатеља, износе се дијагнозе о
здравственом стању дјетета, дијете се пита о тешким и трагичним догађајима у
породици, објављују фотографије дјеце.
Иако Конвенција о правима дјетета обавезује да „ни једно дијете не смије бити
изложено самовољном или незаконитом мијешању у његов приватни и породични
живот, дом или личну преписку, као ни незаконитим нападима на његову част и
углед, те да дијете има право на заштиту закона од таквог мијешања или
напада”156, на жалост, дијете још увијек нема адекватну законску заштиту од таквог
мијешања или напада.
УН Комитет за права дјетета, разматрајући 2005. године157 Први иницијални
извјештај Босне и Херцеговине о стању права дјетета, у закључном разматрању
изразио је своју забринутост и чињеницом да се право дјетета на приватност не
поштује, те је препоручио предузимање потребних мјера како би се обезбиједили
услови за поштивање права дјетета на приватност.
На жалост и након разматрања другог, трећег и четвртог комбинованог извјештаја
БиХ, УН Комитет за права дјетета,158 новим препорукама, поново изражава своју
забринутост због учесталих случајева неетичког и непрофесионалног
извјештавања, те препоручује доношење закона којим се забрањује
објављивање личних података дјеце и обезбјеђује сразмјерна казна за такво
понашање.
Конвенција, као и код остваривања свих других права дјетета, обавезује државу да
предузме све неопходне законодавне, административне и друге мјере за
остваривање права на приватност, полазећи при томе од основних принципа
Конвенције - право на живот и развој, недискриминација, најбољи интерес дјетета,
155
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Предмет број:1505-167-ПЖ/16
УН Конвенција о правима дјетета, члан 16.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2005. године, тачка 34,35.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012. године, тачка 37.
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право дјетета на изражавање мишљења, који су услов за остваривање сваког
права из Конвенције, па и права дјетета на заштиту приватности.
Свако извјештавање о дјеци, дјецу излаже на различите начине пажњи јавности,
зато је веома важно интерес јавности усмјерити на појаву и проблем, а не на
дијете и његову приватност, односно, мора се у свакој ситуацији имати процјена да
ли ће објављена информација и како утицати на дијете и његов развој.
На повреде права дјетета на заштиту приватности, Институцији су и у извјештајном
периоду указивали родитељи, запослени у центрима за социјални рад, невладине
организације. И у извјештајном периоду пријавама се указивало и на све
израженију појаву да корисници друштвених мрежа, слике дјеце и у најранијем
узрасту постављају на мреже, али и на све присутнију комуникацију ученика и
наставника путем друштвених мрежа.
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VI

ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

1. Здравствена заштита
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу159 којом се указује на
тешко здравствено стање дјетета и потребу да се код дјетета изврши интервенција
о којој се, према наводима из пријаве, родитељи не могу усагласити.
2. Институција је запримила жалбу160 којом се указује на здравствене проблеме
дјетета и немогућност било какве интервенције с обзиром да родитељи дјетета
имају супротстављена мишљења о томе, због чега су се обратили Центру за
социјални рад.
Остваривање права дјетета на здравствену заштиту, Конвенција о правима дјетета
поставља врло широко:
-

Стране уговорнице ће обезбиједити, у највећој могућој мјери, опстанак и развој
дјетета (члан 6. Конвенције)161,

-

Стране уговорнице признају право дјетета на уживање највишег остваривог
здравственог стандарда и на капацитете за лијечење и здравствену
рехабилитацију. Државе ће настојати да обезбиједе да ниједно дијете не буде
лишено права приступа таквим услугама здравствене заштите (члан 24.
Конвенције).

Основно право сваког дјетета на највиши ниво здравствене и медицинске заштите
и на рехабилитацију, захтијева прије свега да ниједно дијете не буде лишено права
приступа тим услугама.
УН Комитет за права дјетета162 посебно указује да стране уговорнице нису
поклониле довољно пажње посебним потребама адолесцената као имаоцима права
и унапређивању њиховог здравља и развоја, истичући да „здравље и развој” на
који обавезују наведени чланови Конвенције, захтијева много више и никако није
ограничено на одредбе члана 6. и 24.
Иако су према важећим прописима163 обавезно осигурана дјеца до 15 година
живота и дјеца која се налазе на редовном школовању до 26. године, без обзира на
статус осигурања њихових родитеља, да ли раде и да ли су уплаћени доприноси,
под условом да су дјеца пријављена у систему, доводи се у питање остваривања
права за дјецу од 15 до 18 година старости. Иако према информацијама из Фонда
здравственог осигурања, ниједном дјетету није ускраћен приступ здравственој
заштити због постојећег законског оквира (15 година), измјенама Закона којим би
се осигурала здравствена заштита за сву дјецу до 18 година живота, под истим
условима, то још увијек није регулисано.
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Предмет број:127-9-ПЖ/16
Предмет број: 806-77-ПЖ/16
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 13. Право дјетета на слободу од свих облика
насиља, тачка 62: Комитет очекује од државе да тумаче “развој” у најширем смислу као потпун
концепт, обухватајући право дјетета на физички, ментални, духовни, морални, психолошки и
социјални развој. Мјере спровођења треба да буду усмјерене на постизање оптималног развоја за
сву дјецу.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 4. Здравље адолесцената
Закон о здравственом осигурању, „Службени гласник Републике Српске”, број 18/99, 51/01, 70/01,
51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, 110/16 члан 16.
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Пријавама Институцији најчешће се указује на проблеме са којима се суочавају
родитељи дјеце са тешким обољењима, ријетким болестима и са потешкоћама у
развоју.
Политика унапређења здравља становништва Републике Српске до 2020. године,
као основни плански документ у области здравља, предвиђа и развијање
специфичних планских докумената усмјерених на инвестирање у здравље
посредством осигурања здравог почетка живота, заштите од лоших искустава у
току одрастања и промоцију сигурности и благостања у дјетињству. Политиком се
констатује да су социокултурне промјене довеле до дјелимично боље
информисаности становништва, али су довеле и до нарушавања структуре
породице и растуће учесталости различитих врста ризичног понашања, нездраве
исхране, смањења физичке активности, разних врста зависности.
Институција и у овом извјештају указује на недостатак системских мјера и
превентивних програма и потребу њихових дефинисања, а који се, између
осталог, односе на: заштиту дјеце од употребе алкохола, дувана, дрога, играра на
срећу, на заштиту здравља дјеце и посебно репродуктивног здравља, на подршку
дјеци са проблемима у понашању, тежину школске торбе, правилну исхране дјеце,
важност физичке активности и сл.

1) Здравствена заштита дјеце са потешкоћама у развоју
Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу којом се указује да дијете
није више у могућности добити подршку логопедског третмана, који му је због
потешкоћа које има неопходан, због нерегулисаног статуса ангажованог
логопеда.164
Бројне проблеме због недостатка подршке логопеда и дефектолога за рад са
дјецом са потешкоћама у развоју, прати и проблем да стоматолошке услуге
најчешће нису доступне за ову дјецу. С обзиром да интервенција код ових
пацијената најчешће није могућа у редовним стоматолошким ординацијама, дјеца и
родитељи су принуђени путовати у друге локалне заједнице које имају
специјализоване институције, одговарајућу опрему и кадар да би дјеца добила
потребну услугу. Путовање у другу локалну заједницу, поред проблема самог
путовања, захтијева и додатна финансијска средства и бригу за другу дјецу у
породици.

2) Подршка родитељима дјеце са тешким обољењима
С обзиром да је Стратегијом развоја породице у Републици Српској165, као једна од
мјера ради реализације постављених циљева дефинисана и потреба да се
одговарајућим законима регулише могућност остваривања радног стажа,
здравственог осигурања и мјесечне накнаде за родитеље који брину о дјетету са
тешким инвалидитетом, а да предвиђене активности нису реализоване, Омбудсман
за дјецу је предложио Министарству здравља и социјалне заштите166 доношење
новог Закона о дјечијој заштити који би, између осталог, препознао потребу и
могућност одговарајуће мјесечне накнаде, радног стажа и здравственог осигурања
за родитеље дјеце са тешким обољењима. Посебно се указује на ону категорију

164
165
166

Предмет број:486-52-ПЖ/16
Стратегија развоја породице 2009-2014.
Препорука Министарству здравља и социјалне заштите број:190-92-1-ПЖС-39/15
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дјеце, за коју су родитељи, због природе болести дјетета и њихове везаности за
апарате обавезни 24 сата бити уз дијете.

3) Дјеца на дужем болничком лијечењу
Родитељска кућа је важна помоћ и подршка родитељима и дјеци обољелој од
малигних болести, јер дјеца сада мање времена проводе у болници, а вријеме када
немају терапије проводе са својим родитељима који, поред свих других брига, сада
не морају бринути за смјештај. „Овдје нам је много лакше, дијете буквално
заборави да је на терапијама и лијечењу, имамо све услове”, рекла је мајка
дјечака167. Родитељска кућа има седам апартмана, кухињу, дневни боравак,
играоницу и учионицу и огромну позитивну енергију свих њених корисника, који
размишљају како побољшати начин образовања дјеце који су, због болести дуже
одсутни из образовног система.
Дјеца која су због здравствених проблема дужи временски период одсутна са
наставе, поред проблема са којима се носе везано за дијагнозу, терапију и
лијечење, додатни проблем виде у чињеници да не знају да ли ће и како завршити
разред. С обзиром да закони о основном и средњем образовању не утврђују
могућност организовања наставе и полагање и предметног и разредног испита у
складу са могућностима дјеце, проблем је препуштен школама које изналазе
могућности за појединачне случајеве које имају.

4) Оснивање фонда за подршку дјеци
Тешко обољела дјеца, дјеца која болују од ријетких болести подвргнута су
дуготрајним лијечењима, сталним контролама и тешким терапијама и врло често су
у ситуацији да позивима за помоћ покушавају обезбиједити средства потребна за
лијечење и у иностранству. Оснивањем фонда за тешко болесну дјецу, у оквиру
постојећих институција, по узору на земље у окружењу, омогућила би се под истим
условима подршка и помоћ за свако дијете и у ситуацијама када је за кратко
вријеме неопходно обезбиједити значајна средства.
Хуманитарна акција „С љубављу храбрим срцима˝, која се годинама реализује под
покровитељством предсједника Републике Српске значајна је подршка и помоћ за
дјецу са сметњама у развоју и са тешким обољењима.

5) Право дјетета на образовање о превентивној здравственој
заштити
Према Конвенцији о правима дјетета, члан 24, дијете има право на одговарајуће
информације и образовање о превентивној здравственој заштити. Као једна од
мјера унапређења здравља дјеце проводе се редовни систематски прегледи за
ученике трећих, петих, седмих и деветих разреда, чији циљ је управо превенција.
С обзиром да резултати систематских прегледа најчешће указују на лоше тјелесно
држање, криву кичму, неадекватну исхрану и гојазност, проблеме са видом и
стоматолошке проблеме, љекари рјешење проблема виде у превентивним
програмима и едукацији о здравим стиловима живота, физичкој активности,
избјегавању дужег сједења, поготово за рачунарима, укључивање дјеце у спортске
активности и адекватној исхрани.
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Омбудсман за дјецу посјетила је Родитељску кућу поводом Међународног дана права дјетета.
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Концепт здравља и развоја дјеце захтијева да се здравље дјеце унапређује и чува
не само у здравственом сектору, већ и у породици, школи, спортским клубовима,
игралиштима и сл, зато је важно, на шта указују и резултати систематских
прегледа, дефинисати превентивне програме у чијој реализацији своју обавезу и
одговорност морају преузети и ресори просвјете и културе и здравља и социјалне
заштите и породице, омладине и спорта, али и локалне заједнице.
Брига за здравље дјеце, захтијева, између осталог, да Наставни план и
програм укључи и теме које се односе на промоцију здравља, здравих
стилова живота и усвајања здравих животних навика код дјеце.168 Тако
би дјеца, у образовном систему, од најранијег узраста, прилагођено
њиховом узрасту и потребама, у школи добила потребне информације и
знања о штетности алкохола, дрога, дувана, о здравој исхрани, о
важности физичке активности.169

6) Заштита дјеце од болести овисности
УН Конвенције о правима дјетета, члан 33, обавезује државе чланице да предузму
све одговарајуће мјере, укључујући законодавне, административне, социјалне и
образовне мјере, за заштиту дјеце од нелегалне употребе опојних дрога и
психотропних супстанци, како је дефинисано одговарајућим међународним
уговорима, и за спречавање коришћења дјеце у нелегалној производњи и трговини
тим супстанцама.
Поред изостанка дефинисаних програма превенције, на жалост, изостаје
континуиран надзор надлежних инспекцијских служби у примјени
прописа. Надзор који се у одређеним ситуацијама и обавља није
превенције, јер налази инспектора о присутној појави и проблему
релацији инспекција - контролисани орган.

и стални и
законских
у служби
остају на

7) Заштита дјеце од употребе дуванских производа
Ради заштите дјеце од употребе дуванских производа,170 постојећа законска
рјешења утврђују:
1. Закон о забрани продаје дуванских производа лицима млађим од 18 година,171 у
циљу провођења превентивних мјера и унапређења здравља лица млађих од 18
година од штетног дјеловања дуванских производа утврђује:


забрану употребе, продаје и поклањања дувана и дуванских производа лицима
млађим од 18 година,



забрану продаје
локацијама,
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одређеним

Закон о средњем образовању и васпитању, члан 52: Право на бригу о физичком и менталном
здрављу и безбједности ученика у школи има првенство над другим правима.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 4. Здравље адолесцената, тачка 18: Комитет
позива стране уговорнице да покрену и подрже мјере, ставове и активности усмјерене ка здравом
понашању тако што би укључиле одговарајуће предмете у наставни план и програм.
Оквирна конвенција СЗО о контроли дувана коју је Босна и Херцеговина ратификовала 10. јула
2009. године обавезује сваку од потписница да усвоји и примјењује ефикасне законодавне,
извршне, административне и друге мјере на одговарајућем нивоу власти како би забранила
продају дуванских производа лицима која се према домаћим законским прописима сматрају
малољетницима или су на граници пунољетства.
Закон о забрани продаје дуванских производа лицима млађим од 18 година, „Службени гласник
Републике Српске”, број: 46/04, 74/04, 96/05, 92/09
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обавезе образовних установа, (укључити тему „Ризици употребе дувана за
здравље” тако да се о овој теми предаје и разговара најмање једном мјесечно у
току редовне наставе),



надзор над провођењем овог закона врше здравствено-санитарни инспектор,
тржишни и просвјетни инспектор.

На жалост, иако је законом успостављен нормативни оквир172 који обавезује и на
активности усмјерене на едукацију дјеце у васпитно-образовним установама о
штетним посљедицама дуванског дима и санкције према онима који дјеци то
дозвољавају, односно у томе их не спречавају, надлежни контролни органи,
надзору у овој области нису посветили дужну пажњу, усљед чега изостаје и оцјена
утицаја постојећих законских рјешења, посебно њихово превентивно дјеловање, у
заштити дјеце у овој области.

8) Заштита дјеце од употребе дрога
Нормативни оквир и пракса поступања у заштити дјеце од злоупотреба дрога праћење појаве, ажурирање листе забрањених дрога и психотропних супстанци,
системска рјешења у различитим секторима, међуинституционална и међусекторска
сарадња, вођење евиденције, је само један сегмент заштите који би морао бити
препознат у заштити дјеце од употребе дрога.
На жалост, пракса показује да су на тржишту стално присутни нови производи, као
нове дроге, и та појава захтијева активнију улогу надлежних, прије свега, у
препознавању таквих производа на тржишту и адекватном реаговању. Нове дроге
које се појављују као различите биљне прерађевине прскане непознатим хемијским
садржајима, продају се као освјеживачи простора, соли за купање и сл, јефтине су
и дјеци лако доступне. Проблем је да полиција нема могућности дјеловања ни у
ситуацији кад пронађе такве производе, не може их одузети, нити може покренути
питање одговорности оних код којих је исте пронашла, из разлога што се
пронађени садржаји не налазе на листи забрањених дрога и психотропних
супстанци.
Листу опојних дрога, психотропних супстанци, биљака из којих се може добити
опојна дрога и прекурсора доноси Савјет министара (члан 16). Ако се при томе има
у виду да се активности у вези са ажурирањем листе забрањених дрога и
психотропних супстанци одвијају врло споро, онда је јасно да су различити
производи, као нове дроге, увијек неколико година испред активности надлежних у
том дијелу.
Омбудсман за дјецу је у складу овлаштењима утврђеним Законом поднио
иницијативу 173 за ажурирањем листе опојних дрога, психотропних супстанци и
биљака из којих се може добити опојна дрога, а такву иницијативу упутила је и
Комисији за сузбијање злоупотребе опојних дрога Републике Српске.
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Закон о забрани пушења дуванских производа на јавним мјестима, „Службени гласник Републике
Српске”, број:46/04, 74/04, 92/09 у члану 2. под јавним мјестима подразумијева установе гдје се
пружају услуге за јавност и мјеста гдје се окупља више људи, укључујући:
а) васпитно-образовне установе, као што су: јаслице, вртићи, основне и средње школе, факултети
и универзитети и друге образовне установе, те
б) установе за смјештај и боравак ученика и студената као што су: студентски домови, хостели за
младе и друге установе гдје се примају или смјештају малољетна лица.
Препорука Министарству здравља и социјалне заштите, број: 714-2-УП/15 од 4.06.2015. године
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9) Заштита дјеце од употребе алкохола
Без обзира на постојећа законска рјешења која јасно забрањују продају алкохола
лицима млађим од 18 година, Закон о измјенама и допунама закона о трговини,174
пракса показује да, на жалост, нема ефикасне примјене закона у пракси. Посебно
забрињава став надлежне инспекције да нема начина за адекватно поступање.
На захтјев инспекторату да Омбудсману за дјецу достави податке о извршеном
надзору у погледу примјене прописа везаних за забрану продаје и употребу
алкохолних пића на јавним мјестима лицима млађим од 18 година, као и податке о
мјерама које су предузели у оквиру својих овлаштења, инспекторат, између осталог
наводи: „...Угоститељи и трговци у моменту инспекцијске контроле не продају
алкохол малољетним лицима, а потешкоће се јављају у доказивању прекршаја када
малољетници конзумирају коктеле, а такође није ријетка ситуација да пунољетна
лица купују алкохолна пића у име малољетника. Основни проблем је у томе што се
у овим случајевима ради о тзв. „темпоралним деликтима” који се могу
контролисати само уколико је овлаштени инспектор непосредно присутан на лицу
мјеста у вријеме прекршајне радње. Због напријед наведених потешкоћа број
субјеката који су кршили поменуту уредбу је веома мали.”
Поред наведеног истиче се и да овај проблем не може ријешити инспекција, да је
његово рјешавање дуг процес гдје је потребно да се поред породице, ангажују све
надлежне институције, те системски и координисано дјелује у цијелој Републици
Српској.
Да проблем присутности алкохола код дјеце још увијек није озбиљно схваћен,
најбоље потврђује и достављени одговор инспекције.
Иако стручњаци упозоравају да промјене навика у понашању дјетета, повећана
агресивност, проблеми у концентрацији, занемаривање обавеза у школи и сл. могу
указивати да дијете има проблем са алкохолом, реакције на ситуације у којима се
дјеца нађу, као и код остваривања права дјетета по другим основама, је
пребацивање одговорности са једне на другу институцију, на стање у друштву, на
утицај средине, утицај медија и сл.
Посебно забрињава чињеница да се у одговору инспектората констатује да је број
субјеката који су кршили уредбу веома мали, а да се при том не наводи који је то
број, који број субјеката је контролисан и ко није поштовао обавезу за оглашавање
забране, а који број је противно забрани омогућио дјеци употребу алкохола и шта
значи да није ријетка ситуација да одрасли купују алкохол дјеци.

10) Дјеца и игре на срећу
За разлику од проблема који дјеца и млади имају везано за употребу алкохола и
дрога, на потенцијалне опасности игара на срећу и коцкања дјеце се и не указује.
Учешће дјеце у играма на срећу, свакодневни одлазак у кладионице, уплаћивање
листића, чекање резултата без обзира да ли су добили или изгубили и, без обзира,
што се учешће правда малим износима, враћа их на почетак и одржава у
174

Закон о измјенама и допунама закона о трговини, „Службени гласник Републике Српске˝, број
52/11, члан 15. а прописује забрану трговцима да продају алкохолна пића особама млађим од 18
година и обавезу истицања забране продаје алкохолних пића особама млађим од 18 година.
Закон о измјенама и допунама закона о угоститељству, „Службени гласник Републике Српске˝,
број 57/12, у члану 27. и 32, изриче забрану продаје, употребе и послуживања алкохолних пића
лицима млађим од 18 година и обавезује угоститеља да видно истакне забрану продаје, употребе
и послуживања алкохолних пића дјеци.
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зачараном кругу. Стручњаци упозоравају да коцкање никада не долази само, да
дјеца троше своје слободно вријеме у просторима који нису њима намјењени, да
губе занимања за друге активности, занемарују обавезе у породици и школи,
почињу позајмљивати новац.
Упркос јасних законских одредби175 којима је утврђено:
-

да је лицу млађем од 18 година забрањено учествовање у играма на срећу,

-

да је лицу млађем од 18 година забрањен улаз у казина, играчнице, просторе у
којима се приређује класична томбола, кладионице и аутомат клубове,

-

да је приређивач игара на срећу дужан на видном мјесту истакнути одредбе из
става 1 и 2 овог члана у свим пословним јединицама,

нема показатеља да ли се и који број инспекцијских контрола уради годишње,
какви су ефекти таквих контрола и посебно да ли су и у којој мјери превентивне.
Забране утврђене Законом су једна од мјера коју требају пратити и одговарајући
превентивни програми о штетном утицају који игре на срећу имају на дјецу и
њихово одрастање, чије посљедице могу бити и тешке и дуготрајне, прије свега,
јер у најранијем узрасту стварају лоше навике и посебно што стварају зависност.
На жалост, нема превентивних програма ради заштите дјеце у овој области.

11) Заштита дјеце са проблемима у понашању
За разлику од малољетничке деликвенције у ужем смислу-извршење кривичних
дјела и прекршаја од стране малољетника и реакције система на таква њихова
понашања, када је ријеч о различитим облицима асоцијалног понашања
малољетника, нема усаглашеног праћења присутности проблема и посебно
праћења реакције система на таква понашања дјеце.
Поремећаји у понашању дјеце односе се на бројна и врло различита одступања у
свим подручјима функционисања дјетета, од неоправданог изостајања са наставе,
напуштања школовања, бјежања од куће, кориштења алкохола, крађа, до
проблема у комуникацији у породици, са вршњацима, агресивном понашању и
друга понашања која указују на могући неповољан развој дјетета и различита су по
свом трајању, интензитету, сложености.
Према оцјени стручњака, у већини случајева, овакво понашања код дјеце, развија
се поступно, од оних мање тешких, до крајње озбиљних. Ако се такво понашање
код дјетета не препозна на вријеме и ако изостане адекватна реакција и стручна
помоћ и подршка дјетету, прије свега у отклањању узрока који до тога доводе,
проблеми могу бити врло озбиљни и са тешким и дугорочним посљедицама на
дијете. Због њиховог непримјереног понашања, средина их не прихвата, осуђује
их и етикетира, а многи, једини начин њиховог дисцплиновања виде само у
строгим казнама.
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите176 број малољетника
са асоцијалним понашањем евидентираних у центрима за социјални рад са сваком
годином је мањи.
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Закон о играма на срећу, „Службени гласник Републике Српске˝ број 111/12, члан 11.
Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите 20112015.
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При томе се мора имати у виду да евидентирани број није коначан и да један број
дјеце, без обзира на проблеме у понашању са којим одрастају и нису дио
евиденције.
Додатни проблем је да показатељи не говоре која су то понашања код дјеце која се
сврставају у ову категорију, да ли су таква понашања посљедица неповољног
утицаја средине или наглашене присутности ризичних фактора или одсутности
заштитних механизама, или здравственог стања дјетета. А ти показатељи су
неопходни како би се системски могли планирати превентивни програми помоћи и
подршке овој категорији дјеце и исти спријечили у новим и тежим облицима
неприхватљивог понашања
Изостанак превентивних програма само потврђује да се дјеца са проблемима у
понашању врло често и не препознају на начин да им је потребна стручна помоћ и
подршка. Један од примјера у којима се не препознају дјеца са проблемима у
понашању су поступци изрицања васпитно - дисциплинске мјере ученику, гдје
изостаје поступак утврђивања одговорности ученика, гдје се узроци таквог
понашања дјетета и не траже и, посебно, нема мјера подршке у спречавању
дјетета да поново учини исто.
На проблеме у понашању код дјеце најчешће се указује на проблематично
понашање ученика виших разреда средњих школа, када су насилни у породици, у
разреду, према наставнику, што додатно потврђује да је изостала правовремена
реакција у препознавању таквог понашања и отклањању узрока који су до тога
довели.

12) Заштита репродуктивног здравља дјеце
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу177 којом се указује да
петнаестогодишња ученица живи у кући и под надзором човјека од 37 година, да је
престала ићи у школу и да постоји могућност да не заврши 9. разред. Иако ће се у
овом случају сигурно споменути могућност да је својевољно ушла у везу са
поменутим, она због својих година, неискуства и још увијек недовољне психичке
зрелости, сигурно није у стању да се одупре насртајима и преварном понашању
именованог.
Иако је:
- УН Комитет за права дјетета изразио забринутост што рано склапање брака и
рађање представљају значајне факторе у здравственим проблемима везаним за

177

Предмет број:640-64-ПЖ/16
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сексуално и репродуктивно здравље, што дјеца која ступају у брак често напуштају
школовање и друштвено су маргинализована;178
- Стратегијом развоја породице179, као стратешки циљ 1. дефинисана неопходност
да се законом регулишу неки важни односи у породици који ће побољшати укупно
стање и перспективе породице у Републици Српској, а као једна од мјера за
реализацију постављеног циља дефинисана Промоција репродуктивног здравља
младих- институционализовати едукацију из области репродуктивног здравља,
учинити је обавезном за школе и локалне заједнице, дефинисани циљеви нису
реализовани;
- Број намјерних прекида трудноће код малољетница је непознат, због страха од
родитеља, реакције средине, због чињенице да су трудноће и непланиране и
нежељене, до њиховог прекида долази и у установама које не испуњавају услове
за то;180
- Истраживање које је провео Омбудсман за дјецу181 указало на потребу системских
мјера
различитих ресора, образовање, социјална, здравствена и породична
заштита, да сваки у оквиру својих надлежности предузму потребне мјере и
активности у заштити дјеце по овом основу;
- Необавијештеност дјеце и младих, незнање, недостатак стручне помоћи и
подршке, недостатак подршке у породици и школи, основни је проблем на који
указују и здравствени радници, родитељи и све чешће и сама дјеца;
- на питање Омбудсмана за дјецу - Да ли би желио да у школи учиш о
репродуктивном здрављу, 82% од 523 анкетирана средњошколца потврдно
одговорило;
ни породица ни школа још увијек не говоре о овим темама, дјеца о питањима и
проблемима о односима у везама, информације најчешће добијају од њихових
вршњака, путем разних часописа или интернета, и доводе се у ситуације које
остављају дуготрајне посљедице по њихово здравље.
Имајући у виду узроке и, посебно, посљедице ризичног сексуалног
понашања младих, неопходно је да образовни систем препозна потребу и
утврди програм учења младих о сексуалности и репродукцији којим ће се,
између осталог, дјеца и млади подстицати на размишљање о своме
здрављу, посебно репродуктивном, о односима међу половима, ризичном
понашању, полно преносивим болестима, прекидима трудноће...и који ће
прије свега бити у функцији превенције.

13) Исхрана дјеце у васпитно-образовним установама
У претходним извјештајима Институција је указала на вишеструку важност исхране
дјеце док су у школи. Поред барем једног оброка или ужине која би им била
обезбијеђена, веома је важно да дјеца у школи од најранијег узраста стичу навике
178

УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 4. Здравље адолесцената, тачка 21.
Стратегија развоја породице 2009-2014.
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Закон о условима и поступку за прекид трудноће, „Службени гласник Републике Српске”, број
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и уче о здравој исхрани и посљедицама које по њихово здравље има неправилна
исхрана.
Школе сматрају неопходним доношење Правилника који би одредио могуће начине
и услове исхране дјеце у школи и с тим у вези предлажу182:


потребу уважавања различитих услова у којима школе раде,



прецизирање врсте хране која се може припремати или продавати у школској
кухињи,



прецизно одређивање надлежних за вршење надзора над радом школских
кухиња,



развијање свијести код дјеце о здравој исхрани,



укључивање савјета родитеља и савјета ученика у рјешавање овог питања,



неопходност финансијске подршке школама у рјешавању овог питања,

питање исхране дјеце за вријеме њиховог боравка у школи није ни нормативно
уређено.
Иако је Законом о основном васпитању и образовању била утврђена могућност
исхране дјеце у школи уз обавезу министра да донесе Правилник, Нацртом Закона
о основном васпитању и образовању постојећа законска одредба је избрисана183.
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Омбудсман за дјецу је током 2012. године извршио истраживање о школским кухињама. На
упитник је одговорило 117 основних школа, од чега је у 63 школе организован неки облик исхране
дјеце. У 31 школи је школа организовала исхрану дјеце, а 32 школе су омогућиле другом субјекту да
у школи врши продају хране ученицима. Након истраживања, Институција је Министарству
просвјете и културе упутила препоруку број:457-1-УП/13 да донесе Правилник о условима рада
школске кухиње.
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Мишљење Омбудсмана за дјецу на Нацрт Закона о основном васпитању и образовању, број:616-2УП/16 од 13.05.2016.године: Законом утврдити да школа у сарадњи са савјетом родитеља може да
организује исхрану ученика и да министар доноси Правилник о могућим облицима организовања
исхране ученика у школи.
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VII ДЈЕЦА СА ПОТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ
Конвенција о правима дјетета, а и домаћи прописи, за остваривање права дјеце са
потешкоћама у развоју позива, прије свега, на њихово равноправно учешће у
друштву, у којем треба да уживају пун и достојан живот, у условима у којима се
обезбјеђује њихово достојанство, постиже самосталност и олакшава активно
учешће у заједници.
Инклузија је процес рјешавања и реаговања на разноврсност потреба свих ученика
и обухвата промјене и измјене садржаја, приступа, структура и стратегија, са
заједничком визијом која обухвата сву дјецу одговарајуће старосне доби и са
убјеђењем да је редовни образовни систем одговоран за образовање све дјеце.184
На жалост, пријаве родитеља по којима је Институција поступала, и у извјештајном
периоду, указују на повреде права ове категорије дјеце по различитим основама, а
највећи број пријава Институција је запримила у септембру мјесецу са почетком
нове школске године.
Иако, инклузивно образовање, према Закону о основном образовању и васпитању,
обавезује да дјеца са потешкоћама у развоју, на основу процјене стручног тима и у
њиховом најбољем интересу, буду укључена у редовна одјељења, према
програмима прилагођеним њиховим индивидуалним потребама и могућностима,
како би уз одговарајућу подршку достигли свој пуни потенцијал, пријавама се
најчешће указује на повреду права дјеце у образовном систему.
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу родитеља185 којом указују
да је њихова кћерка, на основу рјешења надлежног Центра за социјални рад, којим
је разврстана као лице са вишеструким сметњама (лако оштећење интелектуалног
функционисања, оштећење говорно-гласовне комуникације) у 2. разреду основне
школе имала асистента у настави, али да сада у 3. разреду нема такву подршку.
Школа је упутила Министарству 4 захтјева за добијање сагласности за асистента у
настави, у три случаја захтјеву је удовољено, а захтјев који се односи на њихову
кћер је одбијен.
Министарство просвјете и културе, у свом одговору Институцији између осталог
наводи: „Због ограничених средстава у буџету, за школску 2017. годину
финансирају се асистенти за ученике са аутизмом и тешким тјелесним
оштећењима, због чега Министарство није у могућности финансирати асистента и
за ученицу XX која је налазом и мишљењем првостепене стручне комисије за
процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју
процијењена као лице са вишеструким сметњама.”186
2. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу родитеља187 којом се
указује да је њихов син у предшколском образовању и у 1. разреду основне школе
имао асистента у настави као дијете са Дауновим синдромом, али да му ове године,
у 2. разреду, није одобрен асистент у настави.
Министарство просвјете и културе у свом одговору Институцији између осталог
наводи: „Као што је у допису Министарства наведено, због ограничених средстава
у буџету, за школску 2016/2017 годину биће финансирани асистенти примарно за
184
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Министарство просвјете и културе, одговор 07.041/610-414-1/16 од 4.10.2016. године
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ученике са аутизмом и тешким тјелесним оштећењима, због чега је одбијен захтјев
за ангажовање и финансирање асистента за дјечака који је процијењен као лице
са вишеструким сметњама (Sy Down, оштећење у говорно-гласовној комуникацији,
лако оштећење интелектуалног функционисања). С обзиром да је мајка дјечака
изјавила да би била асистент своме сину без накнаде, Министарство је сагласно да
мајка дјечака буде ангажована као асистент, и да му пружа потребну помоћ за
вријеме трајања наставе.”188
3. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу189 којом се наводи:
„Обраћамо Вам се, као родитељи дјеце с посебним потребама јер смо очајни, у
нади да ће те ријешити или убрзати рјешење нашег проблема. Нисмо се у овом
допису позивали на Конвенцију о правима дјетета, Препоруке и извјештаје
Омбудсмана за дјецу, школске правилнике и остале важеће акте, јер сматрамо да
ће неко с људске стране помоћи у рјешавању нашег проблема. Проблем је да дјецу
у 9. разреду премјештају у ново одјељење, то је грубо поигравање са емоцијама
болесног дјетета с посебним потребама и погоршање здравља дјетета.”
Министарство просвјете и културе, у одговору Институцији, између осталог, наводи
да ученици требају бити враћени у разред у којем су били и до сада.190
4. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу191 којом мајка дјетета
наводи да њеном дјетету од 5 година, које има дијагнозу первазивни развојни
поремећај, није одобрен боравак у вртићу, јер немају стручна лица за рад са
дјететом, иако је од стране психолога препоручен боравак дјетета у вртићу.
5. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу192 којом мајка дјечака
наводи да њеног сина-дијете са потешкоћама у развоју, сада у 9. разреду пребацују
у ново одјељење без икакве претходне припреме, што је у великој мјери
емоционално утицало на дијете. Мајка посебно указује на могуће посљедице и пита
ко ће сносити одговорност за то.
Недореченост законских рјешења у дијелу подршке у настави дјеци са
потешкоћама у развоју, најчешћи су разлози због којих се родитељи обраћају
Институцији. Иако закони у систему образовања не познају асистента у настави,
један број асистената је уведен у систем, без јасног законског оквира који одређује
која дјеца имају право на подршку асистента, ко и под којим условима може бити
ангажован за асистента, да ли је асистент педагошки, персонални или помоћник у
настави, ко врши надзор над његовим радом, ко плаћа ангажовање асистента и сл.
При томе, један број првостепених стручних комисија при центрима за социјални
рад, који раде процјену потреба дјетета, својим налазом и мишљењем, између
осталог, констатују и потребу дјетета за асистентом у настави, па се родитељи
питају да ли уопште требају радити процјену потреба дјетета, ако дјетету неће
бити и осигурана подршка како се то налазом и мишљењем препоручује.
С обзиром да питање ангажовања асистената у настави за дјецу са сметњама у
развоју није нормативно уређено, неопходно је законом јасно одредити под
којим условима се може остварити помоћ и подршка асистента у образовном
систему, те која лица и под којим условима и са каквим овлаштењима могу пружати
ту помоћ и подршку, ко врши надзор над њиховим радом, те могуће начине
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финансирања,193 те обезбиједити једнак приступ центара за социјални рад
- првостепених стручних комисија за процјену потреба и усмјеравање дјеце и
омладине са сметњама у развоју у примјени Правилника о процјени потреба и
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, како би се избјегли
проблеми у пракси, да један број првостепених стручних комисија, својим налазом
и мишљењем, као помоћ и подршку дјетету између осталог предлаже и
ангажовање асистента, док у бројним локалним заједницама, налази то не укључују
уз образложење да питање асистента у настави законом није уређено. Неједнак
приступ у примјени прописа доводи у питање остваривање права дјеце под истим
условима.194
Новим Законом о основном васпитању и образовању, утврђено је први пут право
дјетета на подршку и помоћ асистента у настави, које се остварује на основу
налаза и мишљења првостепене стручне комисије, али начин на који је регулисано
питање њиховог ангажовања доводи у питање остваривање права дјеце по овом
основу.
Упоредо са новим законским рјешењем неопходне су измене и допуне
Правилника о васпитању и образовању дјеце с посебним образовним
потребама у основним и средњим школама.195 Да постојећа рјешења нису
одговор ни на потребе дјеце ни образовног система потврђују, између осталих
чланови 4, 5. и 6. Правилника. Тако Правилник, чланом 4. утврђује да се у редовна
одјељења може укључити до 3 дјеце са посебним образовним потребама, иако је
Законом утврђена могућност да у одјељења буде укључено највише 2 дјеце.
Чланом 5. утврђено је да помоћ дјеци са посебним образовним потребама могу
пружати студенти завршних година педагошких академија-факултета, свршени
ученици учитељских школа, наставници који се припремају за полагање стручног
испита, лица на цивилном служењу војног рока, а који су стручњаци у тој области.
Свршени ученици учитељских школа могу се запослити као асистенти у
инклузивном образовању. Према члану 6. Правилника програме за дјецу са
посебним образовним потребама остварују дефектолози одређене специјалности.
Поред проблема везаних за ангажовање асистената у настави у основној школи и
предшколској установи, родитељи указују и на проблеме који настају уписом
дјетета у средњу школу.
6. Омбудсман за дјецу запримио је жалбу родитеља196 којом се указује да је ученик
средње школе завршио први разред, али да није оцијењен ни из једног предмета,
те да му није омогућен приступ школи у новој школској години, а да о томе није
добио никакву одлуку надлежног органа школе. Након што је ученик уписан у први
разред, и оцјењиван из предмета, школа је преко центра за социјални рад упутила
ученика на процјену његових потреба због уочених потешкоћа. Налазом и
мишљењем првостепене стручне комисије, предлаже се, између осталог, наставак
започетог школовања и максимална подршка психолошко-педагошке службе. Без
обзира на налаз и мишљење првостепене стручне комисије, која је у три мјесеца
два пута вршила процјену дјетета, и које је постало правоснажно, школа је
престала испитивати и оцјењивати ученика, па је без оцјена „завршио” први
разред, што је довело у питање остваривање његовог права на образовање,
посебно почетком нове школске године, али и права дјетета да се о његовим
193

Препорука Министарству просвјете и културе, број: 889-2-И-41/15 од 19.01.2016. године
Препорука Министарству здравља и социјалне заштиту, број: 889-2-И-42/15 од 19.01.2016. године
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Правилник о васпитању и образовању дјеце с посебним образовним потребама у основним и
средњим школама, „Службени гласник Републике Српске”, број 85/04
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Предмет број:1132-120-ПЖ/16
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правима, обавезама и одговорностима одлучује у складу са законом и најбољим
интересом дјетета.197
Родитељи дјеце са потешкоћама у развоју пријавама Институцији, између осталог,
указују и на немогућност остваривања права дјеце на дневно збрињавање.
Ново право дјеце у социјалној заштити198 – право на дневно збрињавање
обезбјеђује активности усмјерене на развој практичних вјештина за свакодневни
живот, које у највећој могућој мјери омогућавају самосталност, развој и одржавање
социјалних, когнитивних и физичких функција. Збрињавање у дневном центру,
кроз одговарајуће услуге здравствене његе, физикалне терапије, индивидуалног
третмана зависно од сметњи у развоју, те савјетодавног рада са родитељима у
функцији је и превенције институционалног збрињавања дјеце.
Дневни центри, као вид подршке и дјеци и њиховим породицама, на жалост, у
једном броју локалних заједница још увијек нису успостављени, чиме је доведено у
питање остваривање права дјетета на дневно збрињавање како је то дефинисано
законом, иако је у 2016. години примијетна појачана активност локалних заједница
на успостављању дневних центара.
Један број жалби примљених у Институцији указује на повреду права дјеце са
сметњама у развоју у остваривању њиховог права на образовање у
специјалним школама.
Образовање дјеце у специјалним школама, како им и сам назив каже - специјалне,
захтијева и додатни нормативни оквир којим ће се јасно дефинисати начин
функционисања и организовања ових установа. Услови и начин организовања ових
установа, одговор је на питање која дјеца и са којим потешкоћама могу остварити
право на образовање у овој установи, односно, за коју категорију дјеце установа
има одговарајуће услове за њихово образовање јер то захтијева и одговарајући
програм образовања и адекватан професионални кадар за његову реализацију. Ако
се има у виду да је смјештај дјеце у установу увијек посебно осјетљиво питање и за
дјецу и за родитеље и за установу у коју се дјеца примају, процедура смјештаја,
исхране дјеце, стални и дневни боравак захтијевају јасно дефинисана правила и
процедуре. Иако је чланом 88. Закона о основном образовању и
васпитању, утврђено да ће Министарство донијети правилник о начину
организације и финансирању специјалних школа, правилник још увијек
није донесен.
Дјеца са потешкоћама у развоју немају посебне потребе, њихове потребе једнаке
су потребама њихових вршњака, али да би их остварили друштво мора отклонити
препреке које их у томе спречавају. Посебност, која се везује за ову категорију
дјеце односи се прије свега на потребу за друштвеном подршком и уклањање
препрека, а тиче се бројних субјеката заштите. При томе је изузетно важна стална
комуникација и координација различитих служби, да би се у датим условима
осигурало максимално могуће за свако дијете и, што је посебно важно, под истим
условима.
Координација различитих ресора у остваривању сваког права дјетета је кључна,
када су у питању дјеца са различитим потешкоћама и додатно важна, јер за дијете
и његове родитеље није од утицаја да ли је одређено питање у ресору образовања
или социјалне заштите, већ да ли дијете има право и под којим условима. То
посебно долази до изражаја код проблема са асистентима у настави, што се правда
197
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Препорука Омбудсмана за дјецу број:177-131-ПЖ/16 од 21.09.2016. године
Закон о социјалној заштити, члан 51.
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чињеницом да су персонални асистенти у надлежности ресора социјалне заштите,
а педагошки у надлежности ресора образовања.
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите199 у Републици
Српској у 2015. години евидентирана су укупно 3454 малољетника који имају
рјешење надлежног органа о процјени потреба и усмјеравању и то 2049 дјечака и
1405 дјевојчица и тај број је у односу на 2012. годину повећан за 450 дјеце. У 2012.
години евидентирано је 3007 дјеце која имају рјешење о процјени потреба и
усмјеравању и то 1723 дјечака и 1284 дјевојчице.
Према истим подацима, највећи број дјеце код којих је извршено разврставање у
2015. години су дјеца са вишеструким сметњама - 1165, психичким - 836, тјелесним
оштећењима - 593, оштећењем слуха - 130, са аутизмом – 115.
Наведени показатељи односе се само на дјецу која су прошла процјену потреба и
усмјеравање, на жалост, један број родитеља још увијек због непрепознавања
проблема или његовог неприхватања, доводи до ситуација да се потешкоће код
дјетета, по различитим основама, дијагностикују врло касно.
Родитељи дјеце са потешкоћама у развоју који носе велики терет и одговорност за
бројне ситуације са којима се свакодневно сусрећу, посебно указују на недовољан
број стручњака за рад са дјецом, посебно логопеда и дефектолога. Ако дијете нема
потребну стручну помоћ или је нема у мјери која му је према налазу љекара
потребна, питање је да ли ће и у којој мјери достићи свој пуни потенцијали. А за
ову категорију дјеце то је најважније, препознати њихове потенцијале у најранијем
узрасту, а они их имају, и уз стручну помоћ и подршку омогућити им да они, у
највећој могућој мјери, буду достигнути. Истовремено, ако нема логопеда, нпр. у
локалној заједници, или су његове услуге дјетету доступне само једном седмично,
па родитељ ту подршку мора тражити у другој локалној заједници, то захтијева
додатна финансијска средства за путовање и услугу, бригу за другу дјецу коју
имају у породици.
На недовољан број стручњака указују и запослени у васпитно-образовним
установама, истичући да немају потребна знања да препознају индивидуалне
потребе дјеце са врло различитим потешкоћама у развоју и да, без обзира на
напоре које улажу, питање је да ли је то у најбољем интересу сваког дјетета
појединачно. Врло мали број школа има запослене дефектологе који имају изузетно
важну улогу у спровођењу инклузивног образовања, али и у стручној помоћи
наставницима који раде са дјецом са потешкоћама у развоју, али и другим
ученицима. Поред тога, у васпитно-образовним установама наводе и проблем да се
код једног броја дјеце њихове потешкоће, први пут „виде” приликом уписа у
школу, што знатно успорава и отежава рад са дјететом.
Програм за рани раст и развој 2016-2020. године200, међу програмским
активностима дефинисао је и унапређење система откривања сметњи у развоју
дјеце, чија реализација, између осталих укључује и активности на:


успостављању тимова за рану детекцију и интервенцију у оквиру постојећих
капацитета домова здравља и центара за социјални рад, те



унапређењу пружања услуга ране детекције дјеце са сметњама у расту и
развоју.
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Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите, 2015.
Програм за рани раст и развој 2016-2020 усвојила је Влада Републике Српске, март 2016. године
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Имајући у виду бројне активности предвиђене Програмом, веома је важно да се
носиоци активности и временски оквир дефинишу Оперативним планом
активности, који се ради за годину дана а на који Програм и обавезује.
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VIII ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ
И у извјештајном периоду Институција је поступала по пријавама којима се указује
на повреде права дјеце у образовном систему по различитим основама.
Пријавама се указује на преопширне наставне планове и програме и градиво које
није прилагођено узрасту и потребама дјеце, на проблеме школске дисциплине и
посебно изрицање васпитно-дисциплинских мјера, оцјењивање ученика, услове
рада у школама, однос наставника према ученицима, немогућност остваривања
права надарене и талентоване дјеце, дјеце са потешкоћама у развоју, дјеце којима
је изречена васпитна мјера упућивање у васпитно-поправни дом, дјеце која су због
болести дуже одсутна из школе, дјеце без родитељског старања, на различите
облике насиља над дјецом и међу дјецом. Из готово свих пријава произилази да
сарадња породице и школе, у остваривању права дјетета у образовном систему,
није на потребном нивоу.
Признајући право на образовање, као једно од основних права дјетета201,
Конвенција о правима дјетета посебно указује да, образовање треба да обезбиједи
да свако дијете савлада основне животне вјештине, а оне укључују не само
писменост и рачунање, већ и животне вјештине као што су способност да се донесу
уравнотежене одлуке, да се сукоби рјешавају на ненасилан начин, да се развије
здрав начин живота, добри односи у друштву и одговорност, критичко
размишљање, креативни таленти и друге способности које пружају дјеци средства
која су им потребна да би слиједила своје животне изборе.202
Стратегија развоја образовања у Републици Српској за период 2016-2021203
констатује да тренутно стање у образовању налаже да се свестрано сагледају и
реално пројектују сви кључни аспекти развоја образовања, те потребу да се
координисано и системски ради на развоју и унапређењу квалитета васпитања и
образовања. С обзиром да Стратегијом нису дефинисани носиоци активности и
временски оквир за реализацију дефинисаних мјера и активности ради реализације
постављених циљева, врло је важно да исто буде јасно дефинисано и јавно
објављено Годишњим акционим планом, како би се могла пратити њена
реализација.

1. Талентована дјеца
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу родитеља204 којом се
између осталог наводи: „Обраћам Вам се са конкретном молбом да извршите
притисак на институције Републике Српске у сврху поштовања Закона о школовању
и стипендирању младих талената који је усвојен 2010. године, а којим је
предвиђено доношење Правилника и оснивање Центра за младе таленте.”
Право на образовање је не само једно од основних људских права, већ и кључни
фактор за остваривање права дјетета уопште, „а кључни циљ образовања је
201

УН Конвенција о правима дјетета, члан 28. и 29.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 1. Циљеви образовања, тачка 9.
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Стратегија развоја образовања у Републици Српској за период 2016-2021, усвојила је Народна
Скупштина Одлуком број:02/1-021-386/16 дана 6.04.2016. године, „Службени гласник Републике
Српске”, број 32/16
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развијање дјететове индивидуалне личности, талената и способности, у свјетлу
чињенице да свако дијете има јединствене карактеристике, интересовања,
способности и потребу у учењу.”205
Закон о основном образовању и васпитању као један од циљева образовања
дефнише цјеловит и хармоничан, индивидуалним потребама, интересима и
могућностима прилагођен развој интелектуалних, социјално-емоционалних,
моралних, радних и физичких потенцијала и способности дјетета до личног
максимума206 што подразумијева да систем кроз индивидуални приступ сваком
дјетету треба да препозна његове посебне таленте и способности. Закон
истовремено обавезује школу „да организује уочавање, образовање, праћење и
подстицање надарених и талентованих ученика, те организује додатни рад према
њиховим склоностима, способностима и интересима”, а „министар доноси наставни
план и програм за надарене и талентоване ученике и Правилник о утврђивању
критеријума за избор надарених и талентованих ученика”207.
Нацртом закона о основном васпитању и образовању дефинисан је појам
надареног и талентованог ученика (члан 4. тачка 25. и 26.) за које се у члану 85.
прописују обавезе школе да обезбиједи: „(1) већу индивидуализацију наставе и
примјену средстава, облика и метода рада у складу са потребама надарених и
талентованих ученика…” и „(2) ваннаставне активности које подстицајно дјелују на
развој, исказивање и усавршавање надарености и талента ученика”. У школи се
формира тим за подршку надареним и талентованим ученицима (члан 86.).
Према Закону о школовању и стипендирању младих талената208 младим талентом
сматра се ученик или студент који има посебне натпросјечне, специјалне,
практичне склоности са наглашеним креативним, стваралачким способностима, а
Законом се уређује начин њихове идентификације, подстицање, школовање и
стипендирање.
Закон утврђује и обавезу:



да се у школи именује стручни тим за идентификацију младог талента (члан 9.),
да Министар донесе Правилник о критеријумима и поступку за
идентификовање, праћење и утврђивање младог талента (члан 12.), те
 да утврђивање, праћење и развој младог талента врши Центар за младе
таленте, као јавна установа специјализована за утврђивање, праћење и развој
младог талента (члан 13.).
На жалост, иако је Закон донесен 2010. године, остваривање права ове категорије
дјеце још увијек, најчешће зависи од спремности и могућности њихових родитеља.
Да би ова категорија дјеце могла максимално реализовати своје могућности и
потенцијале и за себе и друштво, потребан им је прилагођен програм и услуге у
образовном систему, изван оних у редовном школском програму. Њихова
надареност и њихов таленат су њихове потребе, на које се системским мјерама
мора одговорити већ у њиховом најранијем узрасту.
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С обзиром,







на важност да се талентована и надарена дјеца препознају у раном дјетињству
како би се системски радило на развоју њихових посебних способности и
пружала подршка и ученицима и њиховим родитељима и наставницима,
неопходно је створити услове за досљедну примјену Закона о школовању и
стипендирању младих талената, посебно доношењем одговарајућих
подзаконских аката.
да се без Правилника о критеријумима и поступку за идентификовање, праћење
и утврђивање младог талента доводи у питање остваривање права талентоване
дјеце која су утврђена законом, а тиме и циљева образовања, те оставља
простор за различит приступ васпитно-образовних установа младим талентима,
имајући у виду законом утврђену обавезу, Омбудсман за дјецу предложио је
Министарству просвјете и културе209 предузимање потребних мјера и
активности ради отклањања ситуација које доводе до повреде права и интереса
талентоване дјеце на начин да:
на основу члана 12. Закона о школовању и стипендирању младих талената
донесе Правилник о критеријумима и поступку за идентификовање, праћење и
утврђивање младог талента, те
приступи прописаном оснивању Центра за младе таленте, за који је Законом
регулисан начин његове организације, финансирање, те програм рада.

2. Наставни план и програм
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу родитеља210 којом се
указује да су због незадовољства васпитно-образовним радом учитељице, а које
траје већ дужи период, поднијели захтјев за премјештање дјеце у друга одјељења,
а нека су се већ преписала у друге школе. У свом одговору Институцији, школа
наводи да молбе родитеља није ни стигла да разматра, с обзиром да су наведени
родитељи исписали своју дјецу из школе.
Републички педагошки завод, након што је извршио стручно–педагошки надзор,
између осталог констатује да: „Наставница и поред свих упућених препорука и
сугестија, које је дужна испоштовати у раду и даље показује недовољно одговоран
и недовољно стручан однос према обавезама, између осталог, на час долази
неприпремљена, у раду користи збирку задатака за коју нема сагласност
министарства...те су школи дате препоруке за отклањање утврђених
неправилности.”
Наставни план и програм је један од параметара за праћење квалитета и
ефикасности образовања. Ученици, њихови родитељи а и наставници углавном се
слажу у оцјени да је наставни план и програм оптерећен са пуно предмета и
наставних садржаја, што захтијева напоран распоред и не оставља довољно
времена за објашњења, вјежбе и испитивања. Преоптерећено наставно градиво
стални је притисак и на дјецу и на наставнике и родитеље, дјеца уче превише, а
изостаје очекивани резултат, при томе немају довољно простора за слободно
вријеме, наставницима се не оставља простор за провјеру усвојених знања нити за
васпитни рад са дјецом.
Ученици посебно наводе да уче много апстрактних појмова, формула, дефиниција,
а да теме које су за њих важне нису саставни дио школског програма.
209
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Поред тога, иако је школа увијек била, а и по дефиницији је и васпитна и
образовна установа, данас, под притиском наставног плана и програма за васпитни
рад са дјецом није оставила довољно простора. А тај простор се мора пронаћи у
оквиру постојећег наставног плана и програма, јер умањење васпитне улоге школе
доводи у питање остваривање циљева образовања дефинисаних законом.
Дакле, иако је наставни план и програм оптерећен садржајем, он још увијек не
укључује оне теме које су посебно важне за развој и одрастање дјетета, а које се,
прије свега, односе на заштиту здравља дјеце и здраве стилове живота, болести
овисности, важност породице и сл. Промјене наставног плана морају бити
усмјерене на развијање креативног учења, на бољу међусобну сарадњу ученика,
родитеља и наставника, на квалитетнији рад са талентованом дјецом. Промјене
морају осигурати да су дјеца активни учесници у настави, а не само пасивни
посматрачи. Наставни план и програм мора прије свега бити прилагођен узрасту
дјетета, његовим потребама и могућностима, усмјерен на развој способности
дјетета, да дијете научи да учи, да рјешава проблеме и самостално закључује, да
разумије градиво, да пита, да разумије зашто је учење важно, да учи за живот, а
не да се учење своди на борбу за оцјене и рачунање просјека.

3. Реализација Наставног плана и програма у основним
школама - Програм превенције насиља
Имајући у виду важност превентивних програма у заштити дјеце од различитих
облика насиља, злостављања и занемаривања, Омбудсман за дјецу211 предложио је
2013. године Министарству просвјете и културе, предузимање потребних мјера и
активности којима ће програми превенције различитих облика насиља над дјецом и
међу дјецом бити саставни дио школског програма.
Почетком нове 2014/2015. школске године Министарство просвјете и културе и
Републички педагошки завод промовисали су Наставни план и програм за основно
образовање и васпитање212 у којем су, у програму васпитно-образовног рада
одјељенске заједнице, прилагођено узрасту дјетета, уведени и програми
превенције насиља. Циљ програма је упознавање ученика са облицима насиља,
посљедицама на развој и одрастање дјетета, развијање способности ненасилне
комуникације. Истовремено у програмима су дата и дидактичка упутства и
препоруке за кориштење савремених метода рада, укључивање стручних лица у
реализацију понуђених програмских садржаја и обавезно учешће дјеце у креирању
садржаја.
С обзиром да је од увођења програма превенције у Наставни план и програм за
основне школе прошла једна школска година и цијело полугодиште друге школске
године, Институција је, у контакту са школама али и радом на појединачним
пријавама добила информације о реализацији програма. Педагози и психолози
школа потврђују да су реализовали радионице у одјељењским заједницама или су
проводили истраживања, након којих су циљано одабирали теме везано за насиље
које су обрађивали у појединим одјељењима или цијелој школи. Дјеца такође
потврђују да су о проблему насиља разговарали углавном на часовима одјељењске
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заједнице, а један број школа је и кроз сарадњу са НВО или полицијом реализовао
радионице о овој теми.
Ипак у свим школама није на исти начин и с истом озбиљношћу приступано
реализацији часова одјељењске заједнице о теми превенције насиља, а посебно у
школама гдје управе тврде да у њиховој школи нема дјеце жртава насиља или да
су имали случајеве „прошле године”, „прије пар година”, да су „све ријешили”, да
је „дијете завршило школу”, да су прослиједили информације центру за социјални
рад, али да нема повратних информација...
У циљу јачања система заштите дјеце од различитих облика насиља, посебно
програма превенције, Омбудсман за дјецу предложио је Републичком педагошком
заводу да у складу са својим надлежностима :
- изврши надзор у реализацију часова одјељењске заједнице у основним школама
(у једном броју школа и различитим узрастима дјеце) а везано за реализацију
Наставног плана и програма који се односи на превенцију насиља, како би се
препознале добре праксе али и отклониле оне које нису у најбољем интересу
дјетета.

4. Школа је дужна поступати по Закону о општем
управном поступку
Закон о општем управном поступку јасно је прописао поступак одлучивања о
захтјеву странке, као и обавезу органа који одлучује да, на основу утврђених
чињеница, донесе рјешење у прописаном облику, које између осталог треба да
садржи и упутство о правном средству којим се странка обавјештава да ли против
рјешења може изјавити жалбу или покренути управни спор или други поступак
пред судом. По Закону о општем управном поступку дужни су да поступају државни
органи када у управним стварима рјешавају о правима, обавезама или правним
интересима појединаца.213
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу родитеља214 којом се
наводи да је дјевојчица уписана у 1. разред основне школе, према направљеном
распореду по одјељењима дјевојчица је похађала наставу у првој седмици.
Међутим, из разлога, за које родитељи нису добили образложење, дијете је
распоређено у ново одјељење, гдје добија новог учитеља и нове другове у разреду
само неколико дана од почетка школске године, због чега одбија ићи у школу.
Из одговора школе произилази да су Министарству просвјете и културе, прије
почетка наставе упутили молбу да им се одобре четири прва разреда,
Министарство је уважило молбу, али је школа одговор добила када је настава
почела и када су одјељења већ формирана. С обзиром на разлоге које је мајка
навела, школа је обавијестила Институцију да је дјевојчица остављена у одјељењу
у којем је првобитно била распоређена.
2. Институција је запримила жалбу родитеља215 којом се наводи да има двоје дјеце
која иду у исту школу, једно девети друго четврти разред. Сво вријеме су ишли у
исту смјену, заједно путовали и дјечак никада није остајао сам код куће. Као
самохраној мајци важно јој је да дјеца иду заједно у школу због њихове
сигурности. Почетком ове школске године дјечак који иде у четврти разред је
213
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пребачен у другу смјену без икаквог обавјештења. У школи су јој рекли да је све по
закону, због чега се обратила Министарству.
У одговору достављеном странци, Министарство просвјете и културе наводи да
након информација добијених од школе, Министарство сматра да је потребно да
родитељ успостави бољу сарадњу са школом, односно руководством школе и
радницима стручне службе, како би ријешили евентуалне несугласице.
3. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу ученика216 којом се наводи
да је у претходне три године, заједно са још 4 своја друга похађао трогодишњу
средњу школу. За те три године имали су одличан, врло добар успјех и примјерно
владање и да су изразили жељу да редовно похађају 4. разред у коме је тренутно
32 ученика. Обратили су се молбом Министарству које им је одговорило да о томе
треба да одлучи Наставничко вијеће школе. Наставничко вијеће је једногласно
донијело одлуку да се наведеним ученицима одобри наставак школовања с
обзиром да испуњавају законом утврђене услове, али имајући у виду да одјељење
већ има 32 ученика, што је законом утврђен максимум, неопходна је сагласност
Министарства на формирање још једног одјељења.
Министарство просвјете и културе у свом одговору од 28.06.2016. године цијени да
захтјев није оправдан, те не даје сагласност, а својим одговором ничим не
образлаже разлоге којима се руководио и на основу чега је оцијенио да захтјев
није оправдан.
На захтјев Омбудсмана за дјецу да образложи разлоге, Министарство просвјете и
културе у свом одговору од 23.08.2016. године наводи да је сагласно са наведеним
уписом.
Послије уписа у 4. разред, ученици се поново обраћају писмом омбудсману за
дјецу, у којем између осталог пишу: „Захваљујемо Вам што сте својим радом,
залагањем, упорношћу помогли да упишемо 4. разред средње школе. Овај гест што
сте за нас учинили много нам значи и увијек ћемо радо да га се сјећамо. Драго нам
је што смо видјели да још увијек постоје добри људи и тиме нас охрабрили за
будућност, мотивисали и усрећили.”
Одлучујући о захтјеву родитеља за остваривање права дјеце у образовном систему
по различитим основама, изостаје поступање школа у складу са Законом о општем
управном поступку, што доводи у питање остваривање права дјеце:
- О захтјеву се најчешће и не одлучује, а кад се „одлучује” изостаје одговарајући
управни акт у прописаном облику, подносиоци захтјева се само „обавјештавају”
да није могуће удовољити њиховом захтјеву, без упутства о правном средству.
Овакав начин „одлучивања” о захтјеву није у складу са одредбама члана 190. до
200. наведеног Закона. Одлучујући о поднесеном захтјеву „обавјештењем” које се
не позива на пропис на основу којег је донесено, нити се образлажу разлози који
упућују на став школе о наведеном захтјеву, школа није поступила у складу са
Законом о општем управном поступку, Законом о основном образовању и
васпитању и са Конвенцијом о правима дјетета, те је таквим поступком учинила
пропуст у раду на штету ученика, да се о његовом праву у образовном систему
одлучује у складу са законом и његовим најбољим интересом.217
- Додатни проблем у заштити права дјеце у образовном систему су и жалбе
упућене Министарству просвјете и културе, по којима Министарство „одлучује”.
Министарство, према закону, није ни првостепени ни другостепени орган васпитно216
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образовне установе и није у позицији одлучивати по жалбама на одлуке школе, већ
је у обавези исте доставити органу школе на надлежно поступање. Министарство,
по закону, врши управни надзор над законитошћу рада школе, стручно-педагошки
надзор врши Републички педагошки завод, а Републичка просвјетна инспекцијаинспекцијски надзор над примјеном закона и других прописа.218 Додатни проблем
је када Министарство о жалбама одлучује „инструкцијама”, „смјерницама” и слично.
- Поступањем у појединачним предметима указује се и на проблем који настаје
када се родитељи, захтјевом за рјешавање проблема, истовремено обрате и школи
и министарству и Педагошком заводу, посебно када добију различите одговоре.219
- Законом о основном образовању и васпитању утврђено је у којим ситуацијама
Министарство даје сагласност школи за доношење одговарајућих одлука, а Законом
о општем управном поступку јасно је дефинисано доношење одлука уз претходну
сагласност и у сагласности другог органа220, као и ситуације када у законом
одређеном року изостане тражена сагласност, и такве ситуације не ослобађају
школу обавезе да одлучи о поднесеном захтјеву, а што је врло често присутно.
Умјесто преузимања одговорности и одлучивања у складу са утврђеним
овлаштењима и процедуром која осигурава законске гаранције за правилну
примјену права, долази до пребацивања одговорности са једне на другу страну, а
што само додатно компликује проблем.
Наведене ситуације указују на потребу јасних процедура поступања у
васпитно-образовним установама и обавези министарства да их
успостави, како би се осигурала досљедна примјена закона и једнак
приступ школа у остваривању права сваког дјетета, а надлежни органи
учинили одговорнијим за поступања у складу са законом утврђеним
овлаштењима.

5. Дисциплинска одговорност ученика
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу родитеља221 којом се наводи
да је њиховом сину, ученику 9. разреда изречена дисциплинска мјера укор
наставничког вијећа и премјештај у подручно одјељење. Одлуком Школског одбора
одбијен је приговор родитеља на изречену мјеру, а родитељ посебно наводи да
никада није позван из школе, да није присуствовао саслушању његовог дјетета и пита
да ли је дисциплински поступак проведен према закону и да ли је изречена мјера
сразмјерна почињеном дјелу. С обзиром да се пријавом наводи да није спроведен
поступак утврђивања одговорности ученика и да родитељи у том поступку нису
учествовали, Институција је затражила од просвјетне инспекције да изврши
инспекцијски надзор у поступању школе у изрицању васпитно-дисциплинске мјере.
Републички просвјетни инспектор у свом одговору достављеном Институцији наводи
да је након извршеног инспекцијског надзора, школи наложено да поништи одлуку о
изрицању васпитно-дисциплинске мјере, с обзиром да је иста ученику изречена
супротно одредбама Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности
ученика.

218
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Закон о основном образовању и васпитању, члан 156
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2. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу родитеља222 којом се наводи
да је њихов син, дијете са потешкоћама у развоју, ученик 7. разреда, и да му је
изречена васпитно-дисциплинска мјера укор директора због учињене теже повреде
обавеза ученика, али да поступак утврђивања одговорности дјетета није проведен и
да они као родитељи и не знају шта је њихово дијете урадило.
На захтјев Омбудсмана за дјецу, републички просвјетни инспектор је извршио
инспекцијски надзор и на основу утврђеног чињеничног стања и неправилности,
наложио школи да поништи одлуку о изреченој васпитно-дисциплинској мјери.
Наведени примјери су само неке од пријава којима се указује на повреде права дјетета
у образовном систему, а везано за изрицање васпитно-дисциплинске мјере, а који
истовремено указују на пропусте у поступању школе на штету права ученика.
Пропустом школе повријеђено је право ученика да се о његовим правима, обавезама и
одговорности, одлучује у складу са законом, у одговарајућем поступку, уз учешће
дјетета и његових родитеља, и у складу са најбољим интересом дјетета.
Истовремено, у наведеним а и другим пријавама по којима је Институција поступала,
изречена васпитно-дисциплинска мјера сматра се довољним корективом
непримјереном понашању ученика. Пракса, на жалост, показује да изречена васпитнодисциплинска мјера није довољан коректив, те да, иако се мјере изричу поступно, оне
у коначном, у једном броју случајева не дају очекиване резултате. При томе ни закон,
а ни један број правилника школа, у вези са дисциплинском одговорношћу ученика, не
утврђују обавезу школе да у сарадњи са родитељима и старатељима дјетета проводи
одговарајуће мјере појачаног васпитног рада и надзора над дјецом која својим
понашањем нарушавају правила школске дисциплине, како би се послије прве
изречене мјере ученику, одговарајућим мјерама помогло ученику у отклањану узрока
који доводе до таквог понашања и тиме смањила могућност понављања
непримјереног понашања223.
У свим случајевима повреде обавеза ученика школа мора да има у виду, прије
свега, основну сврху изрицања васпитно-дисциплинске мјере ученику. Изречена
мјера мора, прије свега, бити васпитна, а онда и дисциплинска и довољно
ефикасна да на ученика дјелује превентивно и да га спријечи у новим повредама
његових обавеза и да код ученика развија свијест о потреби да се правила школске
дисциплине поштују. Изречена мјера истовремено треба превентивно да дјелује и
према свим другим ученицима.
Поништавање одлука о изреченим васпитно-дисциплинским мјерама није добра
порука, и додатно, ако се има у виду да се родитељи обраћају суду због повреде
права дјеце по овом основу, и да је суд већ донио пресуду о поништавању одлуку
школе о изреченој васпитно дисциплинској мјери и тиме потврдио препоруку
Омбудсмана за дјецу,224 неопходно је системским мјерама отклонити ситуације које
у пракси доводе до повреде права дјетета по овом основу.
Питање школске дисциплине изузетно је важно за образовни систем, зато систем
мора јасно дефинисати правила дисциплинске одговорности ученика. Ученици морају
знати шта су њихове обавезе у образовном систему и ко им у којем поступку и које
мјере може изрећи због повреде њихових обавеза.
И не само ученици. И родитељи морају бити упознати са правима, обавезама и
одговорностима у школи и како је то уређено важећим правним прописима, што
222
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укључује и обавезну сарадњу са школом али и посљедице пропуштања те обавезе, те
о педагошким мјерама школе и овлаштењима психолога у школи и другим службама
које су подршка родитељима за различита питања са којима се сусрећу у одрастању
дјетета. Родитељи морају знати да се против њиховог дјетета води дисциплински
поступак у школи, морају знати због чега, морају учествовати у том поступку, а не
само да им се пошаље обавијест или одлука о изреченој мјери. Изрицањем васпитнодисциплинске мјере без утврђивања одговорности дјетета и учешћа родитеља не
постиже се сврха изрицања било које мјере.
Чињеница је да Законом о основном образовању и васпитању и Законом о средњем
образовању и васпитању нису прописана правила васпитно-дисциплинског поступка.
Међутим, Законом о општем управном поступку прописано је да су по овом закону
дужни да поступају државни органи, кад у управним стварима, непосредно
примјењујући прописе рјешавају о правима, обавезама или правним интересима
појединаца.225
Имајући у виду да питање дисциплинске одговорности ученика због повреде њихових
обавеза у школи није на одговарајући начин уређено нормативним актом школе, те да
школе имају врло различит приступ утврђивања одговорности ученика и изрицања
одговарајућих васпитно-дисциплинских мјера, што доводи до повреде права ученика
утврђених законом, Омбудсман за дјецу је ресорном Министарству доставио препоруку
да, у складу са својим овлаштењима, предузме потребне мјере за спречавање
поступања која доводе до повреде права ученика у образовном систему, на начин да
се, у складу са Законом, питања која се тичу повреде обавеза ученика и њихове
одговорности у образовном систему, уреде правилником на јединствен начин.226
С обзиром да Просвјетна инспекција, према Закону, има посебну одговорност да
поступање у васпитно-образовном процесу буде усклађено са важећим прописима, јер
јој је законом повјерено да врши надзор у примјени прописа у васпитно-образовним
установама, те да надзор треба, прије свега, превентивно да дјелује и спречава
понављање истих неправилности, Омбудсман за дјецу је препоруку доставио и
Инспекторату Републике Српске.227
Нацртом Закона о основном васпитању и образовању прихваћена је препорука
Омбудсмана за дјецу да питање дисциплинске одговорности ученика у образовном
систему буде уређено јединственим правилником. Међутим, да би се отклониле бројне
ситуације које доводе до повреде права дјетета по наведеном основу, прије свега због
различитог приступа школа у дисциплиновању дјеце, у Нацрту закона морају се
извршити додатне интервенције.
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Закон о општем управном поступку:
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6.

Усклађеност општих аката васпитно-образовних
установа и поступање инспекције

У остваривању законом утврђених права дјеце и њиховој заштити, посебно у
образовном систему, изузетно важну улогу имају и подзаконски акти који се, на
жалост, не доносе у законом одређеном року, што доводи у питање остваривање
права дјеце по том основу. Један од примјера, поред већ наведених је и Правилник
о условима рада школске кухиње. Иако Закон обавезује на доношење
Правилника228, Правилник никада није донесен, а Нацрт Закона о основном
васпитању и образовању нема одредбе које се односе на исхрану дјеце за вријеме
њиховог боравка у школи.
Поред тога, Закон обавезује школе на доношење одговарајућих општих аката и
њихово стално усклађивање са законом и његовим измјенама и допунама. На
жалост, поступањем у појединачним предметима, примијетно је да измјене закона
не прати усклађивање општих аката школе, а да изостаје потребан надзор у
извршавању законом утврђених обавеза.
Омбудсман за дјецу је у више наврата, поступајући по пријавама којима се указује
на повреде права ученика у образовном систему, затражио од Републичке
просвјетне инспекције да у конкретним ситуацијама изврши инспекцијски надзор,
односно, да непосредним увидом у опште и појединачне акте и начин рада субјекта
надзора, утврди да ли је поступање надлежног органа васпитно-образовне
установе, и одлуке које су с тим у вези донесене, у складу са важећим прописима и
у најбољем интересу дјетета.
Законом утврђене надлежности и овлаштења просвјетног инспектора, обавезују
инспектора да у сваком појединачном случају, у границама утврђених овлаштења,
потпуно професионално и независно утврди све чињенице и околности – прво,
анализом прописа који уређују рад контролисаног органа, затим утврђеног
чињеничног стања и поступање контролисаног органа и, у коначном, јасном
оцјеном инспектора о односу утврђеног чињеничног стања и прописа који уређују
питање које је предмет надзора.
У случају када резултати надзора указују на пропусте у поступању контролисаног
органа, просвјетни инспектор је обавезан наложити мјере за отклањање утврђених
неправилности, а те мјере морају бити одређене на начин како је то законом
дефинисано. На тај начин просвјетни инспектор ће својим инспекцијским надзором,
не само допринијети заштити права појединаца у конкретним ситуацијама, већ ће
дјеловати превентивно, не само према контролисаном органу, већ и према другим
контролисаним органима по том основу.
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу229 којом се указује на
повреду права ученика који је одлуком педагошког вијећа искључен из дома.
На захтјев Институције, Републичка просвјетна инспекција, послије извршеног
инспекцијског надзора, у свом одговору Институцији између осталог, констатује:
„...да је дом у складу са чланом 27. Закона о ученичком стандарду изрекао
дисциплинску мјеру ученику”, иако је неспорно да одлука није могла бити донесена
на основу наведеног члана јер Закон не познаје ни лакше ни теже повреде
ученика, нити процедуру која се мора провести у изрицању мјере.
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Законом о ученичком стандарду230 утврђено је да ученик може да одговара само за
повреду обавезе која је у вријеме извршења била утврђена овим законом или
општим актом дома, члан 26, те да установа општим актом уређује лакше и теже
повреде обавеза ученика, дисциплинске органе и начин и поступак за утврђивање
дисциплинске и материјалне одговорности ученика, члан 27.
Установа је донијела Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности
ученика231 и на основу истог именованом изрекла васпитно-дисциплинску мјеру.
Међутим, Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика као и
његове измјене и допуне никада није ступио на снагу, јер није објављен на начин
на који то Устав обавезује.
У таквој ситуацији у надлежности је инспекције поништити појединачни акт који је
донесен на основу општег акта који је неважећи, с обзиром да општи акт не може
да ступи на снагу и произведе правно дејство прије него што је објављен на начин
на који Устав обавезује и као такав није могао бити предмет анализе инспектора.
Просвјетна инспекција, према Закону, има посебну одговорност да поступање у
васпитно-образовним установама буде усклађено са важећим прописима, јер јој је
законом повјерено да врши надзор у примјени прописа у васпитно-образовним
установама и на тај начин, прије свега, превентивно дјелује и спречава понављање
истих неправилности.
С обзиром да је, према Закону о ученичком стандарду, доношење правилника и
дефинисање свих питања везано за дисциплинску одговорност ученика у
надлежности дома, а да законом, осим мјера које се могу изрећи друга питања нису
дефинисана, Институција је затражила правилнике и од других ђачких домова.
Истовремено у дому су истакли да програм васпитно-образовног рада у дому232
никада није донесен иако је и то законска обавеза.
Имајући у виду уставну одредбу233 да општи акт не може да ступи на снагу и
произведе правно дејство прије него што је на одговарајући начин објављен, те
одлуке Уставног суда Републике Српске који је правилнике који нису ступили на
снагу у складу са чланом 109. став 1. Устава, оцијенио неуставним правним актима
који нису важећи општи правни акт у правном поретку Републике Српске,
Омбудсман за дјецу је Министарству просвјете доставио препоруку234 како би се
избјегле ситуације у доношењу појединачних одлука на основну неуставних општих
аката.
Иако је према одговору Министарства наложено школама усклађивање општих
аката, очито је, с обзиром да се исте ситуације понављају, да је изостао потребан
надзор у извршавању обавезе васпитно-образовних установа.
Све наведено, поред поступања инспекције, додатно указује да изостаје
потребан надзор у васпитно-образовним установама у извршавању
њихових обавеза у доношењу одговарајућих општих аката, њиховом
230

Закон о ученичком стандарду, „Службени гласник Републике Српске” број: 72/12
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика број: 0101-918/13 од 2.09.2013.
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сталном усклађивању са законом и његовим измјенама, њиховом
објављивању и потреби да исти буду доступни и ученицима и
родитељима и запосленим.

7. Сарадња школе и родитеља
Сваким Годишњим извјештајем, Омбудсман за дјецу указује на важност сарадње
родитеља и школе и на потребу њиховог партнерског односа у остваривању права
дјеце у образовном систему по свим основама. Сарадња родитеља и школе мора да
буде стална и стварна и да се заснива на међусобном уважавању и заједничком
доприносу успјеху сваког дјетета.
Квалитетна сарадња школе и родитеља, према оцјени стручњака, има позитиван
утицај на успјех дјетета у школи и његово цјелокупно понашање, јер омогућава
континуирано праћење ученика и препознавање узрока евентуалних проблема са
којима се ученик сусреће.
Партнерство школе и родитеља не може се заснивати на изолованим примјерима
добре праксе, која је присутна у једном броју школа, него би та добра пракса
требала бити препозната и у другим школама, јер се само тако може одговорити на
потребе дјеце и њихов најбољи интерес у образовном систему. Родитељ у писму
Институцији наводи „ја имам пуно повјерење у школског педагога”235 а кад
родитељи имају повјерење у школу, онда за свако питање и за сваки проблем
постоји одговарајуће рјешење.
Међутим да сарадња родитеља и школе изостаје показује и писмо педагога
школе236 којим се, због бројних проблема са којима је дијете суочено, обраћа
Институцији и између осталог наводи: „Мајка није посјетила школу ниједном у
протекле двије и по године. Позиве смо слали усмено и писмено, ја сам је
покушала наћи код куће, али нисам успјела. Разговарала сам са службом социјалне
заштите и сложиле смо се да могу покренути питање немарности и васпитне
запуштености као разлог њиховог укључивања у случај о чему сам обавијестила и
мајку. Међутим, као и до сада, дошао је само очух откривајући да мајка није хтјела
да дође ни на његов наговор, јер не сматра битним своје присуство у школи.”
На жалост, пријаве по којима је Институција поступала и у 2016. години показују да
је, у бројним ситуацијама којима се указује на повреде права дјетета по
различитим основама, изостала не само сарадња, већ било који облик
комуникације родитеља и школе или ако је сарадња и успостављена, не наилазе на
разумијевање за проблем који имају. У свом обраћању Институцији, родитељи још
увијек наводе да очекују да ће школа реаговати тек на захтјев Институције.
Наведени примјери, али и други појединачни предмети по којима је Институција
поступала, указују да када дијете има проблем било које врсте, ако до тада није
било потребне сарадње родитеља и школе, тада настаје додатни проблем и
пребацивање одговорности с једних на друге, што не доприноси рјешавању
проблема, већ га на жалост додатно усложњава. Према Закону, родитељи имају и
право и обавезу редовно се информисати о успјеху своје дјеце. На жалост,
постојеће законске могућности родитељи не користе у потребној мјери, а школа на
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томе и не инсистира.237 Посљедице увијек сносе дјеца, а такве ситуације су посебно
присутне код изрицања васпитно-дисциплинских мјера ученику, због изостанка са
наставе и њиховог правдања и код оцјењивања ученика.
Иако и школе и родитељи међусобну сарадњу у највећем броју случајева оцјењују
као добру, искуства су Омбудсмана за дјецу, да та сарадња најчешће
подразумијева родитељске састанке и информације, на којима родитељи добијају
информације о оцјенама свога дјетета у учењу и владању, док о осталим
активностима школе врло мало знају и у исте нису укључени.
Иако и родитељи и школе сматрају да би њихова међусобна сарадња морала бити
много већа, да поред осталог треба да укључи и предавања за родитеље на
различите теме, повезивање школе са другим институцијама и локалном
заједницом, та сарадња још увијек није на потребном нивоу. Школе проблем виде у
незаинтересованости родитеља и њиховој неспремности на сарадњу, а родитељи
проблем виде у школи, јер изостаје њено веће ангажовање да се та сарадња
успостави одмах на почетку школске године.
Да би се успоставио и јачао партнерски однос школе и родитеља, родитељи би са
поласком дјетета у школу, и сваком новом школском годином, морали бити
упознати са њиховим правима и обавезама у образовном систему утврђеним
законом238, али не само да се задовољи форма, већ зато што добро организован и
осмишљен партнерски однос породице и школе представља битан услов за потпуно
остварење основних циљева васпитања и образовања.239

8. Право на образовање дјеце на болничком лијечењу
Законом о основном образовању и васпитању240 утврђено је да се у основном
образовању може организовати васпитно-образовни рад, као посебан облик рада
за ученике на дужем кућном или болничком лијечењу.
Нацрт Закона о основном васпитању и образовању, члан 51. утврђује: „Школа,
уколико има могућности, може организовати васпитно-образовни рад за ученике на
дужем кућном или болничком лијечењу.”
Оваквим приступом доводи се у питање остваривање права дјеце на образовање,
јер закон утврђује да школа може и, додатно, ако за то има могућности. Дјеца која
су дуже одсутна из школе због болести, имају право на основно образовање и
васпитање и оно се никако не може доводити у везу са могућностима школе, већ са
потребама и могућностима дјетета.241 Један број школа, које имају дјецу дуже
одсутну из образовног система потврђује да ово питање рјешава у договору са
родитељима зависно од здравственог стања дјетета.
Школа има обавезу организовати васпитно-образовни рад и за ученике
на дужем кућном или болничком лијечењу, прво зато што је основно
237
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Закон о средњем образовању и васпитању, члан 55: Родитељи имају и право и обавезу да се брину
о образовању своје дјеце и најважнији су васпитачи своје дјеце. Родитељи су обавезни да
континуирано контактирају и сарађују са школом.
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образовање обавезно и та обавеза се односи на сву дјецу и, друго,
овакво законско рјешење додатни је притисак и на дјецу и њихове
родитеље. Без обзира на борбу коју воде са дијагнозама и терапијама,
дјеца се питају и како ће завршити разред, хоће ли све то стићи, шта ако
... и сл.

9. Осигурање ученика од посљедица несрећног случаја
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу родитеља242 којом се
указује на повреду права дјетета због непоштовања уговора о осигурању од стране
осигуравајуће куће. Пријавом се наводи да је школа закључила Уговор о
осигурању, да је дијете уредно платило потребан износ за осигурање, проблем је
настао из разлога што се повреда дјетета догодила у вријеме када премија
осигурања још увијек није била уплаћена, јер је до повреде дошло само неколико
дана послије закљученог уговора.
У одговору осигуравајуће куће, достављеном Институцији, наводи се, између
осталог, да се не ради о повреди права дјетета, јер обавеза осигуравајуће куће за
сваког појединог ученика почиње даном уплате премије-према Посебним условима
за осигурање ученика и студената од посљедица несретног случаја а који су
саставни дио Уговора о осигурању, а уплата премије је извршена послије повреде
коју је дјечак имао.
Наведени примјер само потврђује да проблеми у вези са осигурањем ученика од
посљедица несретног случаја настају онда када се незгодни случај деси у школи и
када не могу остварити права по том основу. Да би се дошло до одговора на бројна
питања, Институција је ресорном Министарству упутила Препоруку да предузме
потребне мјере и активности ради осигурања једнаког приступа школа овим
активностима и стварања услова да сва дјеца и под истим условима имају право на
осигурање од посљедица несретног случаја.243
На иницијативу Омбудсмана за дјецу, Законом о предшколском образовању и
васпитању, утврђена је обавеза предшколске установе да колективно осигура сву
дјецу од повреда и несретног случаја.244
Међутим, сама законска одредба неће ријешити проблеме у пракси који се јављају.
Неопходно је, ради осигурања једнаког приступа свих васпитно-образовних
установа, отклонити ситуације које доводе до повреде права дјетета, а које се,
прије свега, односе на обавијештеност родитеља прије закључивања уговора о
осигурању о свим питањима, условима и посљедицама осигурања ученика. Без
обзира на висину накнаде коју дјеца уплаћују на име осигурања, о осигурању
одлучују родитељи дјетета који морају имати потпуну информацију - како је
изабрана осигуравајућа кућа, од којих ризика и под којим условима су дјеца
осигурана, која права и под којим условима могу остварити. Иако је одговорност на
школи која је закључила уговор о осигурању да одговори на бројна питања
родитеља, школа на жалост најчешће нема одговор и родитеље упућује у
осигуравајућу кућу.
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10. Предшколско васпитање и образовање
Доступност предшколског васпитања и образовања Предшколско васпитање
и образовање, као дио јединственог система образовања и дјелатност од посебног
друштвеног интереса, посебно је важно јер се реализује у најранијем узрасту
дјетета и поставља темеље не само васпитања и образовања, већ цјелокупног
развоја дјетета.
На жалост, основни проблем је недостатак капацитета, тако да у једном броју
локалних заједница није ни организовано предшколско васпитање и образовање
дјеце, а тиме ни могућност да дјеца у овим локалним заједницама остваре право на
предшколско васпитање и образовање.
У локалним заједницама у којима је организовано предшколско васпитање и
образовање капацитети нису довољни да одговоре на потребе дјеце, што опет
доводи у питање остваривање права дјеце на предшколско васпитање и
образовање.
То потврђују и подаци да је у 2014. години у организовано предшколско васпитање
и образовање било је укључено само око 14,5% укупног броја дјеце предшколског
узраста у Републици Српској, што је веома скромна обухваћеност дјеце
предшколским васпитањем и образовањем.
УН Комитет за права дјетета изражава забринутост да је укљученост дјеце у
предшколско образовање и даље на ниском нивоу, те држави предлаже да
унаприједи и квалитет и покривеност предшколске бриге и образовања укључујући
и постављање приоритета пружања такве заштите, за сву дјецу до 3 године, са
циљем да се обезбиједи на холистичан начин који укључује цјелокупан развој
дјетета и јачање капацитета родитеља.245
Стратегија развоја образовања у Републици Српској за период 2016-2021.
констатује да је предшколско васпитање и образовање потребно учинити
доступним што већем броју дјеце предшколског узраста и као основни стратешки
циљ дефинише повећање обухвата дјеце предшколским васпитањем и
образовањем на начин да до краја
2020. године обухват дјеце неким од
квалитетних облика институционалног предшколског васпитања и образовања буде
најмање 30%. Под условом да се циљеви постављени Стратегијом и реализују, то
је још увијек скроман обухват дјеце предшколским васпитањем и образовањем.
Од 2011. године, Влада издваја средства за спровођење предшколског програма за
дјецу у години пред полазак у школу која нису похађала ни један облик
организованог предшколског васпитања и образовања.
Иако је Стратегијом развоја образовања246 констатовано да је реално очекивати да
се до 2015. године оствари стопроцентни обухват дјеце између пет и шест година,
пред полазак у школу у разним програмима функционисања предшколских група,
што је значило формирање капацитета за 11000 дјеце, на жалост, новом
Стратегијом за период 2016-2021 поново се дефинишу мјере које треба да
допринесу већем обухвату предшколским васпитањем и образовањем дјеце у
години пред полазак у школу.
Посебан проблем је доступност предшколског васпитања и образовања за дјецу
са различитим потешкоћама у развоју. Закон о предшколском васпитању и
образовању подстиче укључивање дјеце са потешкоћама у развоју у вртиће.
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УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012. године, тачка 62. и 63.
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Међутим, законом нису осигурани механизми који би том процесу допринијели,
тако да је доступност васпитно-образовних установа дјеци са потешкоћама у
развоју у локалним заједницама врло неуједначен, јер се доводи у вези са
могућностима установе да одговори на потребе ове категорије дјеце.
Законом о предшколском васпитању и образовању, члан 15, утврђено је да се
списак предшколских установа које су добиле рјешење о одобрењу за рад
објављује на крају сваке године у „Службеном гласнику Републике Српске” и на
интернет страници Министарства.
Према подацима из спискова предшколских установа (из „Службеног гласника
Републике Српске” број 1/15, 2/16 и 4/17) број предшколских установа које су
добиле одобрење за рад у 2014. години био је 17, у 2015. години 9 предшколских
установа, а у 2016. години 7, што показује да је дупло мање предшколских
установа добило одобрење за рад у 2016. години у односу на 2014. годину.
Ажурирање података, који треба да буду доступни родитељима како би били
сигурни да је за њихово оснивање Министарство дало сагласност и посебно да
отклони могућност да установе почну са радом и прије него добију потребне
сагласности, односно дозволе за рад, захтјева да се објаве подаци о свим
предшколским установама, а не само оним од 2010. године, а затим сваке године,
само подаци о добијању дозволе за рад у тој години.
Педагошки стандарди и нормативи за област предшколског васпитања и
образовања Законом о предшколском васпитању и образовању247 утврђено је да
министар доноси Правилник о стандардима и нормативима за предшколско
васпитање и образовање, члан 20, и то у року од 9 мјесеци од дана ступања на
снагу овог закона. До краја 2016. године Правилник није донесен.
Правилником о педагошким стандардима и нормативима248 су утврђени стандарди
који се односе на објекте предшколских установа и центара, грађевинске услове,
унутрашњи простор, безбједност боравка дјеце и одраслих у објектима
предшколске установе, опрему, играчке и материјале за рано учење, простор за
припрему хране и ручавање, простор за одржавање личне хигијене, вањски
простор, али ни једном ријечју правилник не утврђује и стандарде који се односе
на лица запослена у установи.
У процесу остваривања циљева и задатака предшколског васпитања и образовања
васпитач има кључну улогу и значај, његови људски и стручни потенцијали су
услов успјешног васпитно-образовног рада.
Иако Закон као услов за почетак рада обавезује на потребан број васпитача,
стручних сарадника и осталих запослених, донесеним правилницима то питање
није уређено.
Пропуштајући да Правилником утврди број васпитача, стручних радника и
сарадника у предшколским установама који мора бити ангажован зависно од
узраста дјеце, броја васпитних група, броја дјеце у васпитним групама, програмима
који се реализују, изостао је најважнији услов, услов без кога ни простор ни
опрема нити све друго што правилник дефинише, неће испунити основне циљеве
дефинисане законом. Наравно да су нормативи који се тичу простора, објеката,
безбједности и исхране дјеце изузетно важни, али нису довољни. Да би
предшколска установа одговорила на потребе дјеце и испунила циљеве због којих
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Закон о предшколском васпитању и образовању, члан 106.
Правилник о стандардима и нормативима за предшколско васпитање и образовање, „Службени
гласник Републике Српске”, број 64/13
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је и основана, посебно је важно да питање лица запослених у установи на
одговарајући начин буде уређено, прије свега, минималног броја васпитача и
стручних сарадника који морају бити ангажовани зависно од броја дјеце, њиховог
узраста и програма који се реализује.
С обзиром да Министарство није поступило по препоруци Омбудсмана за дјецу249 да
изврши измјене и допуне Правилника о педагошким стандардима и нормативима за
област предшколског васпитања и образовања, а да је исто у обавези донијети
нови Правилник, Омбудсман за дјецу поново је Министарству упутио препоруку250
да, новим Правилником дефинише стандарде који се односе и на запослена лица у
предшколским установама, односно број потребних радника (васпитача, стручних
сарадника и сарадника) зависно од броја васпитних група, трајању и врсте
програма те стварних услова рада.
Надзор над радом предшколских установа

1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је пријаву251 којом група родитеља

указује на проблем вршњачког насиља у вртићу и моли за хитно рјешавање, с
обзиром да проблем траје већ дужи период и да су о свему обавијештене надлежне
институције.
2. Институција је запримила жалбу којом се указује на неједнак приступ у
реализацији програма у вртићима252 јер активности које се реализују у великим
вртићима нису заступљене у малим вртићима-организоване секције, посјете
институцијама, активности изван објекта установе, посјете парку, шетње и сл.
3. Институција је запримила жалбу253 којом мајка петогодишњег дјетета наводи да
њеном дјетету, због развојних сметњи које има, није одобрен боравак у вртићу,
иако је налазом здравствене установе препоручено укључивање дјетета у
вршњачку установу пола радног времена у циљу развоја говора и социјализације.
Установа је мајци препоручила да се обрати логопеду, дефектологу, психологу због
тога што установа нема стручних сарадника, а васпитачи нису оспособљени нити
могу да се посвете само једном дјетету, јер је у групи 25-оро дјеце.
4. Институција је у октобру мјесецу запримила жалбу родитеља254 којом се наводи
да је њено дијете од јуна мјесеца у вртићу, али да никада није закључила уговор са
установом, на њено тражење одговарајућег акта установе, рекли су јој да јој не
треба уговор јер је ослобођена плаћања трошкова боравка дјетета у вртићу.
Поступајући по појединачним пријавама којима се указује на повреду права дјетета
у предшколској установи, неспорно је да изостаје стални и континуирани надзор
над радом предшколских установа и да се надзор проводи углавном у случајевима
када проблем ескалира или да се задовољи форма. Такав приступ у вршењу
надзора није у функцији превенције, јер налази надзора остају између
предшколске установе и инспектора, било да се ради о инспекцијском налазу или
налазу Републичког педагошког завода. Такав приступ у вршењу надзора, који се
обавља кад је посљедица већ наступила доводи у питање квалитет васпитнообразовног рада, а тиме и право дјетета на адекватну заштиту у васпитнообразовним установама.
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IX

ПРАВО НА ИГРУ И СЛОБОДНО ВРИЈЕМЕ

1. Право на одмор и слободно вријеме
Иако је и игра, слободно вријеме и рекреација право сваког дјетета255, које му
држава признаје без дискриминације по било којем основу као и свако право из
Конвенције, оно на жалост за сву дјецу није осигурано.
Разлози који доводе у питање остваривања права дјетета по овом основу су врло
различити.
Основни проблем је да се ово право дјетета врло често не разумије као потреба
дјетета, занемарује се, а под улагањима којима се подстиче остваривање права,
подразумијева се углавном организовање активности, а занемарује да је једнако
важна и потреба да се створи вријеме и простор за спонтану игру, рекреацију и
креативност дјеце и да се промовишу друштвени ставови који подржавају и
подстичу такву активност.256
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу257 којом се указује да је
Комунална полиција, због недостатка паркинг простора и близине стамбених
објеката уклонила металну конструкцију коша и ослободила простор за паркирање
возила, и тиме онемогућила дјеци да га користе као игралиште, иако општина нема
ни једног дјечијег игралишта.258
2. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу259 којом се указује на
повећан број дјечијих група у разним школама спорта, да се са дјецом ради у
великим групама 30, неријетко и 50 дјеце у групи са 1 тренером и евентуално још
једним помоћним лицем, да се дјеци не даје адекватно образовање, са различитим
узрастима дјеце раде неедуковани кадрови, те поставља питање - ко врши надзор
у овој области.
Остваривање права дјетета на одмор и слободно вријеме, уз бројне предности које
доприносе развоју и одрастању дјетета, истовремено има и превентивно дјеловање
у смањењу ризика којима су дјеца изложена у времену када не знају шта да раде.
Ускраћивање дјетету остваривања овог права, као и других из Конвенције, један је
од облика занемаривања дјетета и његових интереса.
Да би слободно вријеме одговорило на потребе дјеце, неопходно је да исто буде
квалитетно организовано и у складу са узрастом дјетета и његовим потребама и
могућностима.
Према изјави дјеце, слободно вријеме или им није организовано и искориштено за
одмор и разоноду па га користе као „празан простор˝ или је организовано на начин
да немају слободног времена. Забрињава податак да дјеца своје слободно вријеме
најчешће проводе на интернету и фејсбуку и у гледању телевизије, што смањује
ниво физичке активности међу дјецом, ствара лоше навике у исхрани, спавању,
255
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 31: Стране уговорнице признају право дјетета на одмор и
слободно вријеме, на учешће у игри и рекреативним активностима које одговарају узрасту дјетета
и на слободно учешће у културном животу и умјетности.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 17 (2013) о праву дјетета на одмор слободно
вријеме, игру, рекреативне активности, културни живот и умјетност, Увод, тачка 2.
Предмет број: 883-89-ПЖ/16
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угрожава њихову кичму, њихов вид, угрожава квалитет социјалних контаката
дјеце.
Средњошколци посебно наводе да кафићи у којима проводе слободно вријеме,
нису њихов избор, већ најчешће немогућност избора.
Улогу спорта у остваривању овог права, дјеца стављају на прво мјесто. О важности
спорта у развоју дјеце сагласни су и струка и родитељи и наставници, међутим, све
је израженији несклад између потреба дјеце за бављење спортом и могућности да
то у пракси реализују, јер је та њихова активност углавном зависна од
финансијских могућности родитеља. Због важности спорта и физичке активности у
одрастању дјеце, то никако не би требала бити брига само родитеља, зато су
неопходне системске мјере и активности, којима ће се ове активности учинити
доступним за свако дијете, независно од могућности родитеља да те активности
финансирају.
Проблем је посебно изражен код дјеце са потешкоћама у развоју која су врло често
ускраћена у остваривању овог права, јер немају могућност приступа садржајима и
у срединама гдје они постоје, и немају могућност избора.
Питање доступности је проблем и за талентовану дјецу. Због проблема да се
њихови таленти не препознају на вријеме или немогућности родитеља да то
исфинансирају, дијете остаје ускраћено за бављење спортом за који је надарено.
Право на слободно вријеме захтијева да се оно остварује у условима у којима ће
дјеца бити сигурна и заштићена и у којем ће њихов најбољи интерес бити
приоритет. У претходним извјештајима Институција је указала на проблеме у
функционисању дјечијих играоница. На препоруку Омбудсмана за дјецу, питање
њиховог организовања и рада нормативно је уређено, али надзор над њиховим
радом, на чему Институција инсистира, мора бити сталан и континуиран и прије
свега у функцији превенције, а не надзор само у ситуацијама када проблем
ескалира.
За разлику од дјечијих играоница, питање игралишта за дјецу није адекватно
уређено, па се на жалост када проблем настане, поставља питање ко је одговоран
за одржавање игралишта, чије је игралиште, ко врши надзор над истим. Иако су то
питања чији одговори морају бити познати и прије него се игралиште стави у
функцију, одговори изостају, јер бројна питања која се односе на услове, захтјеве и
стандарде по различитим основама, а која игралишта за дјецу морају испуњавати
нису јасно дефинисана. Међутим, без обзира на све недоречености, одржавање
игралишта је обавеза власника, без обзира да ли је игралиште на јавној површини
или дио школског простора, вртића и сл.
Имајући у виду да одмор, слободно вријеме, игра и рекреативне активности не
значе само игралишта и играонице, врло је важно да и прописи везани за здравље
и сигурност, прикупљање и одлагање чврстог отпада, стамбено и транспортно
планирање, обезбјеђење паркова и других зелених површина, одређивање
школских сати, закони о дјечијем раду и образовању, као и прописи који уређују
приватност на интернету260, између осталог, одговоре на потребе дјеце у овој
области.
Стратегија развоја спорта у Републици Српској 2012-2016, између осталог,
констатује да је основно образовање обавезно, а с тим у вези је настава физичког
васпитања обавезна. Добро организована настава физичког васпитања може и
260

УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 17 (2013), В поглавље, тачка 17, члан 3.
Конвенције

110

треба да има позитивне ефекте на здравље ученика, али исто тако неадекватан
приступ у овом процесу може да изазове негативне ефекте. Иако је Програмом
рада Народне скупштине за 2016. годину било предвиђено доношење Стратегије за
2016-2020 иста још увијек није у скупштинској процедури.
Истовремено и Закон о спорту261 иако предвиђен програмом рада, у 2016. години
није усвојен. Нови Закон о спорту, поред осталог, треба да препозна важност
спорта у развоју и одрастању дјеце и, посебно, школског спорта и обавезу
субјеката заштите у остваривању права дјеце по овом основу. Закон утврђује да се
у основним и средњим школама могу формирати школске спортске организације
(члан 33. став 1). Ко и под којим условима може формирати школске спортске
организације, ко ради са дјецом и ко врши надзор, законом а ни подзаконским
актима није уређено. О проблему надзора у примјени Закона, и повреди права
дјетета из разлога што се за прелазак из једног у други спортски клуб тражи
„обештећење”, Омбудсман за дјецу је указао у Годишњем извјештају за 2014.
годину.
Правилник о организовању школског спорта у Републици Српској262 иако
по свом називу упућује на школски спорт у цјелини, односи се само на систем
такмичења Малих олимпијских игара основних и средњих школа. А школски спорт
није само такмичење, већ прије свега његовање навика редовног вјежбања,
физичке активности дјеце и усвајање здравих стилова живота. Због тога је
неопходан и нови Правилник о организовању школског спорта, али и активности на
промоцији школског спорта, који треба да буде доступан свим ученицима без
обзира на њихов узраст и способности.
Због изузетне важности коју слободно вријеме, игра, рекреативне активности и
спорт имају на правилан раст и развој дјетета, дужна пажња мора се посветити
питањима ваннаставних активности, могућности родитеља да препознају и
одговоре потребама дјеце, садржаја који дјеци стоје на располагању и њихове
доступности, важне улоге тренера и њихове сарадње са родитељима у одрастању
дјеце, важности сарадње спортских клубова и школа.
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СОЦИЈАЛНА И ЕКОНОМСКА ПРАВА

1. Социјална заштита
За остваривање права из социјалне заштите држава је преузела обавезу да, у
складу са националним законима и максимумом расположивих средстава, предузме
све потребне мјере ради постепеног обезбјеђења пуног остваривања ових права,
уз услов да је њихово остваривање доступно свим грађанима без дискриминације
по било којем основу, те да помогне родитељима и другим одговорним за дијете да
остваре ово право и, ако је потребно, обезбиједе материјалну помоћ и програме,
нарочито у погледу исхране, одијевања и становања.263
Социјална заштита није само финансијска помоћ, већ цијели низ мјера и
активности - услуга социјалне заштите које треба да имају превентивну улогу да би
умањили или отклонили зависност и појединца и породице од социјалних служби, а
то значи да се у сваком појединачном случају морају утврдити узроци који су
дијете довели у ту ситуацију, како би се на њих дјеловало. Чињеница је да су
средства центара за социјални рад ограничена и недовољна, али је чињеница и да
се ситуација разликује од општине до општине.
Економска ситуација у којој се налази породица данас, која директно утиче на
економску стабилност породице, дјецу, у најранијем узрасту, доводи у стање
социјалне потребе што им у старту умањује шансу да развију своје потенцијале, а
због спријечености приступа различитим услугама доводи и до њиховог
ограниченог учешћа у заједници. Све то дугорочно оставља посљедице на развој и
одрастање дјетета, с обзиром да су наведени проблеми у вези са задовољавањем и
основних потреба дјеце, али и њихових развојних потреба и потреба за социјалном
интеграцијом.
Социјална помоћ, као дио социјалне заштите, која је уређена законом кроз основно
право - новчана помоћ264 треба да осигура да сви они којима је социјална помоћ
потребна уживају једнаку правну заштиту. Оно што је за систем посебно важно,
услови за додјелу новчане помоћи морају бити јасно одређени, а износи социјалне
помоћи примјерени да осигурају остваривање основних права. Законом је новчана
помоћ омогућена само лицима са недостатком радне способност265 и онемогућена
онима којима је таква помоћ неопходна.
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу којом се указује да у
петорочланој породици нико не ради, да имају троје дјеце, двоје дјеце, на жалост,
по оцјени надлежних служби треба збринути у установу због њиховог тешког
здравственог стања. Међутим, родитељи нису сагласни са смјештајем дјеце у
установу, и моле да им се осигура стална новчана помоћ, како би се, као
родитељи, бринули о својој дјеци без обзира на тешке дијагнозе са којима
одрастају.
- Према Закону, неспособност за рад утврђује се на основу налаза и мишљења
стручне комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права
из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника. С обзиром да
263
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родитељи у конкретном случају нису лица са недостатком радне способности,
поставља се питање њихове стварне способности за рад и могућности да преузму
одговорност и обезбиједе потребно издржавање за породицу и да ли је интерес и
породице и друштва да двоје дјеце буде збринуто у установи, што Центар за
социјални рад не доводи у питање без обзира на значајна финансијска средства
неопходна за збрињавање двоје дјеце.
2. Институција је запримила жалбу266 којом се указује да је рјешењем Центра за
социјални рад одбијен захтјев родитеља за остваривање права на новчану помоћ,
јер је мајка дјеце оцијењена као лице способно за рад.
Законом о социјалној заштити267 знатно је проширен круг лица - дјеце, корисника
права из социјалне заштите (дјеца без родитељског старања, дјеца са сметњама у
развоју, дјеца чији је развој ометен породичним приликама, дјеца жртве насиља и
трговине, дјеца са друштвено неприхватљивим понашањем и дијете коме је због
посебних околности потребна социјална заштита). Законом су јасно утврђена и
права за кориснике социјалне заштите, међутим, у остваривању појединих права, у
пракси су присутни проблеми по различитим основама, а на шта се указује
пријавама по којима је Институција поступала и у извјештајном периоду.
1. Институција је запримила жалбу268 којом се указује на тешке услове у којима
живи породица са троје малољетне дјеце. Породица је одбила алтернативни
смјештај из разлога што су ослоњени на пољопривреду, посједују земљу и стоку и
ако то напусте доводе у питање своју егзистенцију.
2. Институција је запримила жалбу269 којом се указује на проблеме са којим се
суочава дијете без родитељског старања, између осталих, и да је примао дјечији
додатак, али са почетком нове школске године ускраћен је и за ту једину помоћ
коју је примао.
3. Институција је запримила жалбу270 којом се указује на врло тешке услове у
којима живи породица са четворо малољетне дјеце без хране, без воде, купатила,
у нехигијенским условима, са здравственим проблемима.
Заштита дјеце и у овој области захтијева свеобухватан приступ заштити дјеце системска рјешења заснована на стратешким документима, са дефинисаним
политикама у различитим областима, са плановима и роковима дјеловања и
носиоцима тих активности.
При томе је кључно благовремено препознавање неповољних околности у којима
дијете одраста, и предузимање адекватних мјера са циљем спречавања тежих
посљедица на развој и одрастање дјетета. Без обзира што неповољне околности у
којима дијете одраста могу бити врло различите, све доводе у питање остваривање
права дјетета на несметани развој и одрастање.
Законом о дјечијој заштити271 уређује се систем дјечије заштите који се заснива
на праву и дужности родитеља да се старају о подизању и васпитању своје дјеце,
праву дјетета на услове живота и обавези државе да му то омогући. Управо
полазећи од наведене законске одредбе, неопходно је доношење новог закона,
који треба да препозна и вишечлане породице и самохране родитеље, породице са
дјецом са потешкоћама у развоју и тешким обољењима, али и остваривање права
266
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дјеце у другим ресорима, а не само у социјалном сектору. Законом, између осталог,
треба утврдити право на бесплатан вртић за свако треће дијете у породици,
препуштање предшколским установама и локалним заједница да одлучују о овим
питањима, има за посљедицу да је то право признато дјеци у једном броју
локалних заједница, а у другима није.
Упоредо са доношењем новог Закона о дјечијој заштити, неопходан је и нови
Правилник о остваривању права из дјечије заштите.272 Правилник уређује поступак
и услове за остваривање права из дјечије заштите, а да на жалост није усклађен ни
са измјенама закона на основу кога је донесен.
Породичним законом273 остављена је могућност центрима за социјални рад, да
могу у име малољетног дјетета, покренути спор о издржавању, а овлаштен је и да
поднесе суду приједлог за извршење. С обзиром да Законом није утврђена обавеза
поступања, центри законом утврђену могућност углавном не користе, па је
покретање и вођење спора о издржавању дјеце препуштено родитељу са којим
дијете живи, зато измјене Породичног закона, поред осталог, морају укључити
обавезу надлежног центра за покретање и вођење поступка у свим случајевима
издржавања дјетета.
Пријавама Институцији указује се, између осталог, и на немогућност набавке
уџбеника и школског прибора за дјецу, што потврђује да је изостала неопходна
сарадња школа са центром за социјални рад, јер и једни и други би морали знати
која дјеца, у којем разреду имају проблем набавке уџбеника, како би се избјегле
ситуације, да када настава почне родитељи обилазе различите адресе ради
набавке уџбеника својој дјеци.
Пријавама Институцији указује се и на немогућност редовног измирења обавезе по
захтјевима јавних предузећа (обавезе по основу испоручене електричне енергије,
воде, гријања...) и да и то директно утиче на услове живота њихове дјеце.
Пријавама се указује и на искључење зграде са водоводне мреже, па немају воду и
када уредно плаћају обавезу, немогућност набавке огрева...
Пријавама Институцији указује се и да на поднесени захтјев за остваривање права
нису добили одговор центра за социјални рад у законом одређеном року или су
добили одговор али истим није одлучено о њиховом захтјеву, па не знају коме и
како да се обрате.

а) Остваривање права дјеце, корисника социјалне заштите
изван Републике Српске
Остваривање права дјеце, корисника социјалне заштите збрињавањем у
установама изван Републике Српске274, доведено је у питање у појединачним
предметима по којима је Институција поступала. Основни проблем је да нема
дефинисане процедуре за остваривање права из социјалне заштите изван
Републике Српске, да ни центар за социјални рад ни надлежно министарство
немају адекватан увид за бригу о дјеци, нити могућност надзора над установама у
којима су дјеца збринута. При томе, један број центара за социјални рад не користи
ову могућност, јер то није регулисано законом, а други, користе ову могућност без
272

Правилник о остваривању права из дјечије заштите, „Службени гласник Републике Српске”, број
80/05
273
Породични закон, члан 256.
274
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите за 2015. годину у установама у
Федерацији БиХ смјештено је 39 дјеце, у Републици Србији 15 дјеце и у Републици Црној Гори 2
дјеце
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стручне оцјене о неопходности смјештаја дјеце изван Републике Српске, а и један и
други приступ доводи у питање остваривање права дјеце и њихов најбољи интерес
у овим ситуацијама.
Имајући у виду да Република нема установе одређеног типа у систему социјалне
заштите за адекватну бригу о дјеци, и да право дјетета и његов најбољи интерес
не могу бити доведени у питање због непостојања одговарајућих установа, те
законске могућности и успостављену праксу у остваривању права дјеце, а ради
отклањања ситуација које доводе до повреде права и интереса дјеце и стварања
услова за уједначен приступ - да свако дијете, под истим условима остварује права
утврђена законом, Омбудсман за дјецу је Министарству здравља и социјалне
заштите упутио Препоруку275 да дефинише процедуру у остваривању права дјеце,
корисника социјалне заштите, смјештај у установу изван Републике Српске.

2. Економско искориштавање дјеце
Дијете има право276 на заштиту од економске експлоатације и рада на послу који
може бити опасан или ометати образовање дјетета или штетити здрављу дјетета,
односно, његовом физичком, менталном, духовном, моралном или социјалном
развоју.
Право дјетета на заштиту од економског искориштавања и обављања штетних
послова, у функцији је заштите здравља дјетета, његовог права на образовање,
заштите од различитих облика насиља, злостављања и занемаривања, заштите
права дјетета на одмор и слободне активности.
Као и у остваривању свих других права дјетета, Конвенција обавезује државе на
предузимање свих потребних законодавних, административних, социјалних и
образовних мјера за заштиту дјетета од економског искориштавања, али и рада на
послу који може бити опасан или штетити развоју и одрастању дјетета.

а) Радно ангажовање дјеце
Иако Институција није примила пријаве којима се указује на повреде права дјетета
по овом основу, истраживање проблема просјачења дјеце показало је и присутност
„радног ангажовања” дјеце.
Закон о раду, Породични закон и Кривични закон Републике Српске препознали су
међународне стандарде у заштити дјеце од економског искориштавања и
експлоатације, у дијелу одређивања добне границе када дијете може бити радно
ангажовано, услове под којима може бити ангажовано и посебну заштиту од
обављања послова на којима постоји повећана опасност.
С обзиром да се по овом основу углавном не подносе пријаве надлежним
институцијама, рјешење је у појачаном надзору и редовној инспекцијској контроли
у откривању сваког незаконитог рада и запошљавања дјеце и санкционисању свих
оних који их ангажују противно постојећим законским прописима и њиховим
интересима.
Поред тога, Породични закон санкционише родитеља који злоупотребљава
родитељско право присиљавајући дијете да претјерано ради или да обавља рад
непримјерен његовом узрасту, на начин да ће му суд у ванпарничном поступку
одузети родитељско право, а Кривични закон утврђује и кривичну одговорност за
275
276

Препорука Министарству здравља и социјалне заштите, број: 917-5-УП/15 од 15.07.2015. године
УН Конвенција о правима дјетета, члан 32.

115

лице које присиљава дијете на претјеран рад и на пословима који не одговарају
узрасту дјетета.

б) Трговина дјецом
Трговина дјецом је најгори облик злоупотребе и експлоатације дјеце, насиље је
над дјецом, јер сваки облик експлоатације дјеце има за посљедицу угрожавање
физичког и менталног здравља дјетета, угрожавање права на образовање, као и
моралног, социјалног и емоционалног развоја дјетета.
Трговина људима према важећем Кривичном закону277 обухвата и кривична дјела
трговине ради вршења проституције, искориштавање дјеце за порнографске
садржаје, производњу и приказивање дјечије порнографије, навођење на
проституцију.
Трговци људима не бирају средства, користећи различите методе, од отмице,
посредовањем других особа до понуда за посао и добру зараду и сл, бирају дјецу,
бирају их због њихове рањивости, наивности, занемарености, а све у циљу њихове
експлоатације - сексуалне и радне експлоатације, али и просјачења дјеце и
присилних бракова дјеце.
Због тога се и свака сумња да је дијете потенцијална жртва трговине и
експлоатације мора пријавити надлежним органима који, у складу са законом и
Протоколом о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце,
имају и обавезу и одговорност предузети све потребне мјере у циљу подршке и
помоћи дјетету и покретања поступка утврђивања одговорности починилаца.
Према објављеним подацима у Босни и Херцеговини је у 2015. години
евидентирано 35 лица, потенцијалних жртава трговине људима, од чега су 17
малољетници. (2014. године идентификовано 49 лица, жртава трговине људима, а
од тога су 37 малољетници). Међу жртвама трговине није било странаца, а ради се
о 27 лица женског и 8 лица мушког пола, које су у највећем броју случајева, 24
изложене просјачењу. На жалост и овдје, као и код других облика криминалитета
постоји проблем неоткривених и нерегистрованих случајева, зато се системске
мјере, поред осигурања механизама за збрињавање дјеце, именовање старатеља,
одговарајућа помоћ у реинтеграцији и, посебно, кривично гоњење и адекватно
санкционисање починилаца, морају усмјерити
на програме превенције и
препознавање дјеце у ризику да буду жртве трговине.278

ц) Просјачење дјеце
Просјачење је најприсутнији облик искориштавања дјеце, просјачење је насиље и
занемаривање дјеце, јер су дјеца у просјачењу свакодневно изложена ситуацијама
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Кривични закон Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске”, број: 49/03, 108/04,
37/06, 70/06, 73/10, 1/12 и 67/13
278
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке, 2012, тачка 72: Разматрајући
извјештај Босне и Херцеговине о имплементацији Конвенције, Комитет је изразио своју
забринутост због:
- постојања значајних разлика између броја случајева пријављених од полиције и броја
процесуираних случајева,
- чињенице да изречене санкције нису сразмјерне почињеном дјелу,
- случајева гдје се свједочење дјетета жртве сматрало неадекватним у одређивању кривице
починиоца,
- присутних извјештаја о дјевојчицама које су биле жртве трговине ради принудног брака.
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које угрожавају и њихов живот, искључени су из редовног школовања, без
адекватне здравствене заштите и у ризику да постану жртве трговине дјецом.
Просјачење дјеце најчешће је посљедица повреде већег броја права дјеце, на
првом мјесту неадекватне родитељске бриге и неправовремене реакције на такве
услове одрастања. Ова дјеца су врло често потпуно запуштена, промрзла и гладна,
у свим временским приликама са испруженом руком траже милостињу и врло често
остају на маргинама друштва заувијек. А њима, као ни другој дјеци, не треба
милостиња требају им услови за правилан раст и развој, за одрастање у средини у
којој се поштује њихово достојанство и у којој се припремају за свијет одраслих.
Дајући им марку на улици, не помажемо њима, само их и даље одржавамо у том
„послу” који их одводи на маргине друштва заувијек. А њихов посао је, на жалост,
врло често добро организован криминал.
Истраживање које је Омбудсман за дјецу урадио о присутности просјачења дјеце у
Републици Српској279 показао је, између осталог, да се дјеца организовано доводе у
одређеним мјесецима у поједине локалне заједнице.
Увођење програма превенције различитих облика насиља, злостављања или
занемаривања дјеце (програми превенције су кључни у заштити дјеце од
просјачења по оцјени и центара за социјални рад и школе и полиције) у школски
програм, између осталог, треба да допринесе и заштити ове категорије дјеце, јер
дјеца у просјачењу су увијек жртве неког од облика насиља, злостављања и
занемаривања а, на жалост, врло често су истовремено жртве више различитих
облика и насиља и занемаривања.
Потписивање Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце који, између осталог, треба да осигура и потребну
координацију надлежних служби и институција у заштити права и интереса дјеце,
треба да допринесе и заштити ове категорије дјеце од занемаривања и насиља
којем су изложени.
На жалост, иако је обезбијеђен потребан нормативни оквир и успостављена
обавеза праћења појаве различитих облика насиља, злостављања и занемаривања
дјеце, изостали су подаци који говоре о присутности просјачења дјеце. Годишњи
извјештај о насиљу над дјецом у 2015. години, поново није препознао дјецу у
просјачењу, тако да остаје непознато који број дјеце је по овом основу био жртва
насиља, злостављања и занемаривања.
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Просјачење дјеце у Републици Српској www.djeca.rs.ba: Према подацима добијеним од свих
центара за социјални рад, полиције, невладиних организација у 2010. години регистровано је 131
дијете у просјачењу. Од 58 општина које су доставиле своје евиденције, 12 центара за социјални
рад је имало евидентирану дјецу у просјачењу.
Према подацима надлежних служби у просјачењу су затечена дјеца свих узраста, најчешће од 6 - 9
година – 37% и 10 - 14 година - 37%, затим од 15 - 18 година - 19% и испод 3 године - 4%. Према
подацима о полној структури дјеце затечене у просјачењу већи је проценат дјевојчица 52%, него
дјечака 48%.
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XI

ПРАВОСУДНО – ЗАШТИТНА ПРАВА

1. Дјеца у сукобу са законом – малољетничка
деликвенција
Основни приступ, према свим међународним стандардима, када су у питању дјеца у
сукобу са законом, јесте помоћ и подршка дјетету тако да реакција друштва на
недопуштено понашање малољетника мора бити, прије свега, усмјерена на личност
малољетника и његову рехабилитацију и реинтеграцију у друштво, и да се, у свим
случајевима у којима су дјеца у сукобу са законом, адекватна алтернативна
рјешења траже изван оквира формалне кривичне процедуре.
Такав приступ захтијева да се кривично правна заштита малољетника усмјерава на
васпитање, а не кажњавање малољетника. Практична примјена васпитних мјера и
препорука, на којима је нагласак, треба да омогући помоћ и подршку малољетнику,
вршење надзора, васпитање и правилан развој личности малољетника, а све са
циљем развијања његове личне одговорности.
Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку280
препознао је не само захтјеве УН Конвенције о правима дјетета, већ и других
међународних докумената који се односе на малољетничко правосуђе, почевши од
дефиниције дјетета, програма алтернативних мјера, ефикасности поступка,
рјешења која се односе на лишење слободе и притвор малољетника и сл, међутим,
проблем је још увијек присутан у дијелу да је примјена закона у појединим
његовим одредбама доведена у питање.
Да су у овој области учињени значајни помаци не само у нормативном дијелу, већ
и у већој осјетљивости у поступању надлежних институција, потврђују и
статистички показатељи.
Подаци МУП-а281 о малољетницима у сукобу са законом показују да је број пријава
против малољетних починилаца кривичних дјела и у извјештајном периоду
смањен. У 2016. години укупан број пријава против малољетника је 289, у 2015.
години укупан број пријављених малољетника је 309, и знатно је мањи у односу
на 2010. годину када је евидентирано 705 малољетника.
Број пријава против малољетника у сукобу са законом

280
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Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, „Службени
гласник Републике Српске”, број 13/10, 61/13
Министарство унутрашњих послова, Извод из евиденције за 2016. годину од 06.02.2017. године
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Међутим, број пријава, увијек свједочи о неуспјеху друштва да обезбиједи
потребну бригу и надзор у одрастању дјеце. То се посебно односи на дјецу која
немају 14 година и која нису ни кривично одговорна, а таквих је у 2016. години
евидентирано 27. Против њих се не покреће поступак, већ се поступа у оквиру
надлежности центра за социјални рад, како би се мјерама породично - правне
заштите јачала одговорност родитеља. На жалост, најчешће не само да изостају
одговарајуће мјере породично - правне заштите, већ и кад се оне изрекну не прати
се њихова примјена, тако да изостаје оцјена стварних ефеката њихове примјене.
Број пријава против малољетника млађих од 14 година

Иако је број пријава против малољетника значајно смањен, према истим подацима,
не мијења се структура кривичних дјела,282 тако да малољетници и даље најчешће
чине кривична дјела против имовине. Према подацима, пријаве против 289
малољетника у 2016. години односе се на 323 кривична дјела, а најбројнија су
кривична дјела против имовине и то 253, а затим кривична дјела против живота
31, злоупотреби опојних дрога 6, а подаци и из 2014. године су: 284 пријаве су се
односиле на кривична дјела против имовине, 36 на кривична дјела против живота
и тијела, 7 су у вези са опојним дрогама.
Према старосној структури, од укупног броја пријављених малољетника 185 су
старости од 16 - 18 година, 77 су узраста од 14 - 16 година и 27 су млађи од 14
година, а према полу, 14 пријављених су дјевојчице.
У групи кривично одговорне дјеце најчешће су дјеца од 16 и 17 година. Оваквом
понашању често претходи или га прати, занемаривање дјетета унутар породице и
прекидање редовног школовања. Кривична дјела су извршена најчешће заједно са
другим малољетницима или млађим пунољетним лицима. Дјеца извршиоци
кривичних дјела долазе из свих социјалних статуса.
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите:283
2013.
број малољетника којима је изречена васпитна 46
препорука
број малољетника којима је изречена васпитна мјера
298
број малољетника са асоцијалним понашањем
829

282

2014. 2015.
46
41
190
749

220
672

У 2013.години, 387 пријава се односило на кривична дјела против имовине, 50 пријава за кривична
дјела против живота и тијела, 8 у вези са опојним дрогама, 7 против опште сигурности.
283
Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите 2013,
2014, 2015.
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2. Право на образовање дјеце у сукобу са законом
Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку284
у складу са међународним стандардима, утврђује посебна правила поступања
према дјеци која се налазе у сукобу са законом, млађим пунољетним лицима и
дјеци која су жртве или свједоци, по којима су дужни да поступају судови,
тужилаштва, укључујући овлаштена службена лица, органи старатељства,
породица, школе, институције на свим нивоима друштвене заједнице, као и други
учесници укључени у кривичну процедуру.
Законом је утврђено и да је једна од мјера која се изриче малољетнику према коме
треба предузети трајније и интензивније мјере васпитања или лијечења, уз његово
потпуно одвајање из досадашње средине - упућивање у васпитно-поправни дом.
Мјера се изриче на период од најмање 6 мјесеци до најдуже четири године (члан
42.).
Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
утврђено је и да малољетник према коме се извршава заводска мјера има право,
између осталог, на:
е) похађање наставе изван установе ако у тој установи није организована
настава одређеног смјера или образовања и ако то оправдавају досадашњи успјеси
у васпитању и школовању малољетника, под условом да то не штети извршењу
васпитне мјере, члан 151.
Законом о извршењу кривичних санкција285 утврђено је да малољетна и млађа
пунољетна лица имају право на основно и средње образовање до нивоа
трећег степена, а установа је дужна организовати наставу у складу са прописима о
основном и средњем образовању.
На жалост, прописи о основном и средњем образовању нису препознали право на
образовање дјеце у сукобу са законом. Посљедица тога је да дјеца која су одлуком
надлежног органа упућена на издржавање васпитне мјере у васпитно - поправном
дому са 16 или 17 година, губе статус ученика изрицањем васпитне мјере, а нису у
могућности нити ванредно полагати испите, нити уписати школу за одрасле. Исти
су принуђени чекати да напуне 18 година да би се уписали у школу за одрасле. Ако
се има у виду да се васпитна мјера упућивања у васпитно поправни дом изриче на
период од најмање 6 мјесеци до најдуже четири године, а да су при том искључени
из образовног система, неспорно је да вријеме проведено у установи, доводи у
питање и њихов најбољи интерес и остваривање права на похађање наставе како
је то утврђено Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у
кривичном поступку.
Имајући у виду да је образовање основно право дјетета и при томе посебно важан
сегмент процеса ресоцијализације малољетника,
Омбудсман за дјецу је, предложио Министарству просвјете и културе
предузимање потребних мјера и активности ради спречавања ситуација
које доводе до повреде права на образовање дјеце која се налазе у
васпитно-поправном дому на издржавању заводске мјере.286

284
285
286

Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, члан 1.
Закон о извршењу кривичних санкција, „Службени гласник Републике Српске”, број 13/10, 117/11,
98/13, 44/16, члан 109.
Препорука Министарству просвјете и културе број: 1318-103-ПЖ-30/15 од 10.11.2015. године
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Законом о основном васпитању и образовању, који је у процедури усвајања, на
препоруку Омбудсмана за дјецу, утврђено је да разредни испит може полагати и
ученик коме је изречена заводска мјера – упућивање у васпитно-поправни дом.

3. Упућивање малољетника у васпитни центар/васпитну
установу
Конвенција о правима дјетета обавезује државу да донесе и спроведе свеобухватну
политику малољетничког правосуђа која мора да садржи: превенцију
малољетничке делинквенције, интервенцију без прибјегавања судским поступцима,
минимални узраст за кривичну одговорност и горњу старосну границу у
малољетничком правосуђу, гаранције за поштено суђење и лишавање слободе,
укључујући притвор у истражном поступку и изрицање затворске казне.
Према Закону о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном
поступку287 малољетницима се за учињена кривична дјела могу изрећи и васпитне
мјере, а васпитне мјере, између осталих су и:
- упућивање у васпитни центар (мјера упозорења и усмјеравања - члан 36.)
када је потребно да се одговарајућим краткорочним мјерама утиче на личност и
понашање малољетника, гдје ће његов боравак бити испуњен дјелатностима
примјереним његовим особинама, учењем, корисним радом који одговара његовим
способностима и интересима као и другим васпитним садржајима усмјереним на
развијање осјећаја одговорности,
- упућивање у васпитну установу (заводска мјера - члан 41.) када је
малољетника неопходно издвојити из средине у којој живи и обезбиједити му
помоћ и стални надзор стручних васпитача на период најмање шест мјесеци, а
најдуже двије године, и извршава се у установи (члан 136.) која обезбјеђује
смјештај и задовољење васпитних, здравствених, образовних, спортских и других
развојних потреба малољетника.
Сврха кривичних санкција према малољетницима је да се пружањем заштите,
бриге, помоћи и надзора, као и обезбјеђењем општег и стручног оспособљавања
утиче на развој и јачање личне одговорности малољетника, обезбиједи васпитање
и правилан развој његове личности, како би се обезбиједило поновно укључивање
малољетника у друштвену заједницу, члан 31.
Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку,
члан 137. утврђено је да ове васпитне мјере извршава надлежни орган
старатељства, према мјесту пребивалишта, односно, боравишта малољетника.
С обзиром да ни васпитни центар, а ни васпитна установа нису успостављени, то је
примјена Закона у дијелу упућивање малољетника у васпитни центар или васпитну
установу онемогућена, што доводи у питање најбољи интерес дјеце и малољетника
у сукобу са законом.
Закон о социјалној заштити, између осталих установа социјалне заштите,
препознаје и васпитни центар-центар за васпитање дјеце и омладине, али на начин
да се у истом извршава васпитна мјера упућивања у васпитну установу. С обзиром
да сам назив установе, (члан 81. ж) није усклађен и са ставом 3. истог члана,
неопходно је извршити одговарајуће усаглашавање, како би законом јасно била
287
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одређена установа у којој се извршавају васпитне мјере-упућивање у васпитни
центар и упућивање у васпитну установу.
Имајући у виду да је:


Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном
поступку ступио на снагу 1. јануара 2011. године,
 Закон о социјалној заштити ступио на снагу 2012. године,
 да васпитна установа и васпитни центар нису успостављени,
 да се изрицање васпитне мјере - упућивање малољетника у васпитни
центар и васпитну установу не примјењује у пракси,
чиме је доведена у питање примјена закона у дијелу изрицања васпитних мјера
упућивање у васпитну установу и васпитни центар.
Истовремено, у питање је доведен и најбољи интерес дјетета, јер надлежни органи
нису у могућности малољетнику изрећи мјеру која је, на основу показатеља,
процјене и оцјене у његовом најбољем интересу, већ ону коју је у датим условима
могуће извршити.
Имајући у виду важност васпитних мјера, чија примјена треба да омогући помоћ и
подршку малољетнику, васпитање и правилан развој личности малољетника уз
стални стручни надзор, са циљем развијања његове личне одговорности,
Омбудсман за дјецу предложио је
Министарству здравља и социјалне заштите288, да у оквиру својих овлаштења,
предузме потребне мјере и активности у циљу:
1. усаглашавања законских одредби у дијелу извршења васпитних мјера –
упућивање малољетника у васпитни центар и васпитну установу, како би се
Законом о социјалној заштити јасно дефинисало која установа или установе
су надлежне за извршење ових васпитних мјера,
2. покрене иницијативу за успостављање установе у којој би се
извршавала васпитна мјера упућивање у васпитну установу и
васпитни центар.

4. Листа установа за рад без накнаде
Права дјетета у сукобу са законом, дефинисана су бројним међународним
инструментима који позивају да реакција друштва на недопуштено понашање
малољетника мора бити, прије свега, усмјерена на личност малољетника и његову
рехабилитацију и реинтеграцију у друштво, те да се у случајевима у којима су дјеца
у сукобу са законом, адекватна алтернативна рјешења траже изван оквира
формалне кривичне процедуре. Такав приступ захтијева да се кривично правна
заштита малољетника усмјерава на васпитање, а не на кажњавање малољетника.
Практична примјена васпитних мјера и препорука на којима је нагласак, а које су
Законом јасно одређене, треба да омогуће помоћ и подршку малољетнику, вршење
надзора, васпитање и правилан развој личности малољетника, а све са циљем
развијања његове личне одговорности.
Васпитне препоруке су једна од мјера које се, према Закону о заштити и поступању
са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, могу изрећи малољетним
учиниоцима кривичних дјела.289
288
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Министарство здравља и социјалне заштите, Препорука број:490.17-ПЖС-5/16 од 21.04.2016. год.
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Као једну од препорука које се могу примијенити према малољетницима, Законом
је дефинисано и „укључивање у рад, без накнаде, у хуманитарне организације или
послове социјалног, локалног или еколошког садржаја.”
Правилником о примјени васпитних мјера посебних обавеза према
малољетним учиниоцима кривичних дјела290 утврђено је да суд малољетнику
може у складу са Законом, изрећи обавезу: да се укључи у рад хуманитарне
организације или послове социјалног, локалног или еколошког садржаја (члан 2.),
када утврди да се укључивањем малољетног учиниоца кривичног дјела може
остварити сврха ове посебне обавезе у оквиру опште сврхе кривичних санкција
према малољетницима (члан 13.), водећи рачуна да рад, односно посао, не може
бити усмјерен на постизање економске користи, те да не смије ометати школовање
малољетника, односно штетити његовом угледу и достојанству (члан 14.).
Истим Правилником утврђено је да листу установа и организација на локалном
нивоу ради извршења посебних обавеза саставља министар правде на приједлог
органа старатељства (члан 15.).
Правилником о примјени васпитних препорука према малољетним
учиниоцима кривичних дјела291, између осталог, је утврђено да тужилац или
судија разматра могућност примјене васпитне препоруке и утврђује, на основу
извјештаја органа старатељства, оправданост примјене исте (члан 30.), да орган
старатељства упознаје тужиоца и судију са листом одговарајућих органа, установа
или организација у којима би се могла примијенити горе наведена васпитна
препорука (члан 32.).
Листу одговарајућих органа, установа и организација сачињава министар правде
на приједлог министра надлежног за послове рада, органа старатељства, Завода за
запошљавање Републике Српске и хуманитарних организација и исти садржи
кратак опис послова које могу обављати малољетници (члан 32.).
Имајући у виду:


да је Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном
поступку ступио на снагу 1. јануара 2011. године,



да је у складу са законом донесен Правилник о примјени васпитних препорука
према малољетним учиниоцима кривичних дјела који је ступио на снагу
1.јануара 2011. године,



да је донесен Правилник о примјени васпитних мјера посебних обавеза према
малољетним учиниоцима кривичних дјела који је ступио на снагу 1.јануара
2011. године,



да листа установа још увијек није успостављена,



да се васпитна препорука не примјењује у пракси,

чиме је доведено у питање и примјена закона и најбољи интерес дјетета јер
надлежни органи нису у могућности малољетнику изрећи мјеру која је, на основу
показатеља, процјене и оцјене у његовом најбољем интересу, већ ону коју је у
датом тренутку могуће извршити, Омбудсман за дјецу је предложио Министарству
правде предузимање мјера и активности ради отклањања ситуација које доводе до
повреде права и интереса дјеце у сукобу са законом, на начин да:
290
291

Правилник о примјени васпитних мјера посебних обавеза према малољетним учиниоцима
кривичних дјела, „Службени гласник Републике Српске”, број:101/10
Правилник о примјени васпитних препорука према малољетним учиниоцима кривичних дјела,
„Службени Гласник Републике Српске”, број:101/10, члан 30. и члан 32.

123

сачини листу установа у којима се може примијенити васпитна препорука
„укључивање у рад, без накнаде, у хуманитарне организације или
послове социјалног, локалног или еколошког садржаја.”292

5. Право дјетета на заштиту од сексуалног злостављања и
искориштавања
Заштита дјеце од различитих облика насиља, па и од сексуалног злостављања и
искориштавања захтијева цијели низ мјера и активности различитих ресора:
породично правна заштита, социјална заштита, здравствена заштита, образовни
систем, да свако у оквиру својих надлежности и овлаштења, адекватним мјерама и
дефинисаним програмима одговори на потребе дјеце и њихово право на
одговарајућу заштиту. При томе је од посебне важности да се између свих
субјеката заштите обезбиједи неопходна сарадња, и системски прати да ли су и у
којој мјери, предузете активности одговориле на потребе дјетета.
Имајући у виду да је сваки облик насиља над дјецом траума за цијели живот,
посебно ако се ради о различитим облицима сексуалног злостављања и
искориштавања дјеце и, додатно, кад то насиље траје годинама у најмлађем
узрасту дјеце и кад долази од најближих чланова породице, Омбудсман за дјецу је
у више наврата ресорним министарствима упућивао приједлоге и иницијативе за
предузимање потребних системских мјера, како би се у сваком појединачном
случају обезбиједила адекватна реакција надлежних служби и институција.
Препоруке и иницијативе Институције односиле су се, између осталог, и на
успостављање регистра починилаца и измјене и допуне Кривичног закона.
Регистар починилаца кривичних дјела сексуалног злостављања дјеце је само
једна од мјера која треба да допринесе бољој заштити дјеце и њиховој сигурности
од лица која су правоснажно осуђена за ова дјела.
Успостављање регистра починилаца је обавеза коју је држава преузела:
- Прихватајући Конвенцију о правима дјетета држава је преузела и обавезу и
одговорност да предузме
све законодавне, административне, образовне и
социјалне мјере како би дијете заштитила од било којег облика насиља, што
укључује и сексуално злостављање, искориштавање и злоупотребу док је на бризи
родитеља, законитих старатеља или било које друге особе која се брине о
дјетету293.
- Прихватајући Конвенцију Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног
искориштавања и сексуалне злоупотребе294 држава је преузела обавезу за
прикупљање и чување података о починиоцима ових кривичних дјела295, те
успостављање механизама за прикупљање података везаних за сексуално
искориштавање и злостављање дјеце и њихову евалуацију.296
Успостављање регистра починилаца је и више од обавезе:

292

Препорука Министарству правде број: 1045-12-ПЖС-24/15 од 29.10.2015. године
УН Конвенција о правима дјетета, члан 19, члан 34.
294
Босна и Херцеговина је ратификовала Конвенцију Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног
искориштавања и сексуалне злоупотребе 27.09.2012. године, „Службени гласник БиХ”, Међународни
уговори број 11/12
295
Члан 37. став 1. Конвенције
296
Члан 37. став 2. Конвенције
293
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зато што је сексуално злостављање дјеце најгори облик искориштавања дјеце,
и што посљедице за дијете и његов развој могу бити врло тешке и дуготрајне,
зато што починилац користи своју моћ и свој ауторитет, злоупотребљава
повјерење дјетета и манипулише дјететом и искориштава га за задовољење
својих потреба,
зато што дијете нема начина да се брани и починилац то зна, дијете је
заробљено у страху од починиоца и његових пријетњи шта ће се десити и њему
и његовој породици ако проговори, ако било коме каже,
зато што је дијете повријеђено и понижено не само данас већ за цијели живот
и одраста са осјећајем кривње да је само томе допринијело,
зато што је дјетету повријеђено не само право на заштиту од насиља,
злостављања и занемаривања већ и право на раст и развој, право на заштиту
здравља, право на образовање, на заштиту приватности, на игру и слободно
вријеме, право на дјетињство.

Нацртом Кривичног законика прихваћена је препорука за успостављање регистра
на начин: У оквиру казнене евиденције води се посебан регистар лица која су
правоснажно осуђена за кривична дјела учињена на штету полног интегритета
дјетета, а садржај и обим података, њихово чување и услови за давање података
регулисаће се посебним законом, члан 92.
Омбудсман за дјецу препорукама је указивао и на потребу измјена и допуна
Кривичног закона, посебно у дијелу:


да се постојећа добна граница од 14 година за добровољни пристанак на
полни однос повећа, Нацртом закона добна граница је повећана на 15 година,



застарјелост - Нацрт закона: За кривична дјела против полног интегритета,
брака и породице која су учињена на штету дјетета, застарјелост почиње тећи
од дана пунољетства жртве, члан 96,



да се пооштре казне за починиоце кривичних дјела сексуалног
злостављање дјеце, јер ниједна казна није довољна за уништени дјечији живот,
Нацртом закона прави се разлика за кривична дјела на штету дјетета до 15
година и преко 15 година старости,



да се забрани обављање позива, дужности или дјелатности у вези са дјецом
и забрани приближавање објектима и просторима у којима бораве дјеца.
Нацртом закона изриче се мјера забране потпуног вршења позива, дјелатности
или дужности при чијем обављању се остварује непосредан контакт са дјецом,
члан 77,



да се онемогући ублажавање казне за починиоце ових кривичних дјела,
Нацрт закона-ублажавање казне неће се примијенити за кривична дјела
силовања, обљубе над немоћним лицем, обљуба са дјететом од 15 година, члан
54.

Препорукама Омбудсмана за дјецу указано је и на недостатак дефинисаних
мјера психосоцијалне подршке дјеци жртвама сексуалног злостављања и
искориштавања, што има за посљедицу да је приступ центара за социјални рад у
заштити дјеце по овом основу врло различит. Да би се у сваком појединачном
случају осигурала адекватна помоћ и подршка дјетету неопходно је дефинисати
мјере психосоцијалне подршке које се обавезно примјењују, укључујући и врсту
мјера, начине и рокове њихове примјене, водећи при томе рачуна да процјена
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стручног тима о потреби одређене мјере, или више њих, зависи искључиво од
потреба дјетета, а не од могућности центра.297
На препоруку Омбудсмана за дјецу298 за предузимање потребних мјера ради
успостављања центра за заштиту дјеце у Републици Српској, са циљем подршке и
помоћи дјеци са различитим трауматским искуством, како би се за свако дијете
обезбиједила мултидисциплинарна обрада и дијагностика проблема, планирао
најбољи могући третман и омогућио индивидуални третман према потребама
дјетета, у Фочи је основан Центар за подршку дјеци, чија су искуства у првој
години рада додатно потврдила неопходност његовог оснивања.
Препорукама Омбудсмана за дјецу указује се и на потребу обезбјеђења
одговарајућих програма информисања и едукације професионалаца који
раде са дјецом, посебно оних који раде у образовном систему о начину
препознавања различитих облика сексуалног насиља над дјецом, о посљедицама
на развој дјетета, о мјерама које се морају предузети и начинима помоћи и
подршке дјетету, како би у оквиру својих овлаштења могли одговорити својим
обавезама и у дијелу превенције, али и у дијелу интервенције у свим случајевима
исказане сумње да је дијете жртва насиља.
Према подацима МУП-а299, у 2016. години евидентирано је 227 дјеце и
малољетника оштећених кривичним дјелом и то 45 кривичних дјела против живота
и тијела малољетника, 27 кривичних дијела против полног интегритета дјетета.
Наведеним кривичним дјелима, најчешће жртве су била дјеца у узрасту до 14
година старости - 89 и дјевојчице у нешто већем броју, 121, у односу на
дјечаке,106.
Починиоци сексуалног злостављања и искориштавања дјеце, према добијеним
пријавама најчешће су лица из најближег окружења којима дјеца без резерве
вјерују: отац, очух, комшија, а жртве су дјевојчице од 7-17 година.

6. Дјеца чији су родитељи у затвору
Према подацима установа, укупан број дјеце чији родитељи издржавају казну
затвора је 425, највећи број дјеце је у узрасту до 10 година, и у нешто већем броју
ради се о дјечацима.
Укупно дјеце
425

Мушких
188

Женских
177

Непознат пол
60

Потреба препознавања категорије дјеце чији су родитељи у затвору прије свега је
у чињеници постојања бројних негативних утицаја на дијете, чије посљедице нису
везане само за „одлазак” родитеља, већ и за све вријеме његовог издржавања
казне, али и по изласку родитеља из затвора300. Иако сама дјеца нису учинила
ништа лоше, ничим нису допринијела ономе што је родитељ урадио, и они су
297

298
299
300

Конвенција Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног искориштавања и сексуалне
злоупотребе, члан 11: Свака страна успоставиће дјелотворне социјалне програме и основати
мултидисциплинарне структуре како би се обезбиједила неопходна подршка жртвама, њиховим
блиским рођацима и сваком лицу које је одговорно за старање о њима.
Препорука Министарству здравља и социјалне заштите број:1335-21-ПЖС-27/15 од 13.10.2015.
године
Министарство унутрашњих послова, Извод из евиденције за 2016. годину од 6.02.2017. године
УН Конвенција о правима дјетета, члан 4.
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кажњени. Кажњени су јер су „изгубили” родитеља, кажњени су због оног што је
родитељ урадио, обиљежени су и одбачени од својих вршњака. Називају их
различитим именима којима их обиљежавају као дјецу лопова, као дјецу коју треба
избјегавати, искључити из игре и дружења.
Реакције код дјеце, према оцјени стручњака, могу бити врло различите, прије свега
оне емоционалне природе: страх, збуњеност, осјећај напуштености, љутња, ниско
самопоуздање, усамљеност, депресија, несаница, поремећаји у исхрани, проблеми
у понашању и комуникацији, повлачење или претјерана агресивност, а зависе,
између осталог, и од узраста дјетета у вријеме одласка родитеља, односа у
породици прије и за вријеме боравка родитеља у затвору, о времену проведеном у
затвору, о врсти извршеног кривичног дјела.
И реакције родитеља су врло различите. Један број родитеља који издржавају
казну затвора, најчешће отац, у појединим ситуацијама и не жели контакт са
дјететом, осјећа се беспомоћно, не зна одговор за дијете зашто је ту, постиђен је
пред својим дјететом због онога што је учинио и у таквим ситуацијама сматра да је
боље контакте и не одржавати да би заштитио дијете од додатних траума и сусрета
у затворским просторијама. Један број лица на издржавању казне затвора због
своје родитељске неодговорности пријетња су дјетету и за сусрете у затворском
окружењу, док један број родитеља инсистира на контакту и дружењу са дјететом,
чак и у ситуацијама када је у затвору због насиља у породици, када су дјеца увијек
жртве - директне или индиректне.
Родитељ са којим дијете одраста, најчешће мајка, нема одговоре на питања која
дијете поставља, или одговоре не зна или једноставно не жели о томе разговарати
са дјететом: зашто је тамо, кад ће се вратити, и сл. Не зна да ли дјетету треба да
каже да је отац у затвору, које су то године дјетета да може да разумије, на који
начин да му то каже. Посебно питање је да ли и саме требају доприносити
контакту дјетета са родитељем у затвору, посебно у случајевима када исти казну
издржава због насиља у породици. За дијете су додатно трауматске ситуације када
информације о разлозима за одсутност родитеља добије из медија, од вршњака
или на улици.
Ако се свему овоме дода утицај средине у којој дјеца живе, ситуација се додатно
усложњава, због тога је веома важно, да се, без обзира на број евидентиране дјеце
која одрастају без родитеља који је у затвору, ова категорија дјеце препозна као
посебно осјетљива категорија дјеце која су у ризику. При томе је једнако важно да
се уз ангажовање стручњака различитих профила о бројним питањима ове
категорије дјеце проговори, како би се, у датим условима, пронашла адекватна
рјешења за дијете у ублажавању посљедица за ситуације у којима се дијете нашло
не својом кривицом.
Установе за издржавање казне затвора истичу да постоји један број осуђених лица
која дјецу не виђају никада или веома ријетко. Разлози су различити, од случаја до
случаја, али се најчешће доводе у везу са нарушеним односима између брачних
другова, удаљености пребивалишта породице и лошом материјалном ситуацијом
породице осуђеног лица.
У овој категорији свакако су и дјеца рођена у вријеме док мајка издржава казну
затвора. Према постојећим нормативним рјешењима у Републици Српској дијете
може бити уз мајку до навршене двије године дана живота.301

301

Закон о извршењу кривичних санкција, члан 100. је измијењен на начин да осуђеница након
порођаја може задржати дијете до навршене двије године живота, послије чега се у споразуму са
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Имајући у виду да дјеца чији су родитељи у затвору имају иста права као друга
дјеца, а да ова категорија није препозната као посебно осјетљива категорија дјеце,
те да је остваривање њихових права веома често доведено у питање само због
чињенице да је дијете затвореника, а да би се носили са изазовима које са собом
носи чињеница да им је родитељ у затвору, Омбудсман за дјецу предложио је
Министарству правде Републике Српске302 - Заводу за издржавање казне затвора,
предузимање потребних мјера и активности у циљу унапређења бриге о дјеци чији
родитељ издржава казну затвора, на начин:





да систем препозна дјецу чији родитељи издржавају казну затвора као
посебно осјетљиву категорију дјеце која су у ризику,
да се успостави вођење евиденције о лицима на издржавању казне затвора
која имају дјецу са подацима о броју дјеце у породици, њиховом узрасту и
посјетама родитељу,
да је контакт дјетета са родитељем који издржава казну затвора право
дјетета и да у сваком појединачном случају треба бити осигурано у складу
са најбољим интересом дјетета,
да се у свим установама обезбиједе услови за остваривање права дјетета на
контакте и дружења са родитељем, у простору који је прилагођен дјеци и
примјерен за сусрете са родитељем који је у затвору.

7. Дјеца у саобраћају
Сваке године, статистика, на жалост, упозорава да на цестама, у саобраћајним
несрећама страдају и дјеца. Према подацима МУП-а у 2015. години у саобраћајним
незгодама смртно је страдало 5 дјеце, 43 дјеце је тешко повријеђено, а лакше
повреде у саобраћајним незгодама имало је 180 дјеце, и сва дјеца су узраста до 14
година.303
Министарство унутрашњих послова, Министарство саобраћаја и веза, Ауто-мото
савез и Агенција за безбједност саобраћаја, у циљу превенције и заштите дјеце у
саобраћају, сваке године, широм Републике Српске проводе акцију „Заштитимо
дјецу у саобраћају”, посебно на почетку школске године којом, поред појачаног
присуства полицијских патрола у близини школа, апелују и на возаче и њихову
одговорност у заштити дјеце и њихове безбједности.
Поред превентивних програма који су све присутнији, активности се морају
усмјерити ка повећању одговорности неодговорних учесника у саобраћају, посебно
возача под утицајем алкохола, али и активностима на адекватној сигнализацији у
близини објеката и установа намијењених дјеци.
Ради остваривања повољнијих услова за безбједно одвијање саобраћаја донесен је
Правилник о школским саобраћајним патролама304 који уређује активности, начин
обуке, обиљежавање и друга питања која се односе на рад школских саобраћајних
патрола које се организују у основним школама.

302
303
304

њом, дијете предаје породици или органу социјалног старања надлежном по мјесту пребивалишта
односно боравишта осуђенице.
Препорука Омбудсмана за дјецу Министарству правде Републике Српске број: 887-4-И-11/16
Министарство унутрашњих послова, Извод из евиденције МУП-а за 2015. годину од 5.02.2016.
године
Правилник о школским саобраћајним патролама, „Службени гласник Републике Српске” број 22/16
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XII РАД ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ
1. Посебни извјештаји
Омбудсман за дјецу, у складу са Законом305 овлаштен је поднијети и посебан
извјештај када оцијени да је то потребно ради предузимања мјера од значаја за
заштиту права и интереса дјеце.
Посебним извјештајем указује се на недостатке у систему који могу бити врло
различити, а доводе до повреде права дјетета, и односе се или на постојећа
законска рјешења која нису довољна гаранција за остваривање права дјетета у
одређеним областима или надлежни органи неадекватном примјеном важећих
закона доводе до повреде права дјетета, и потреби системског рјешавања
проблема како би се заштитила дјеца чија су права угрожена или би могла бити
угрожена по истом основу који је предмет извјештаја.
Институција сваке године, послије одржаних радионица са дјецом у школама, ради
извјештај О твојим правима у твојој школи. У извјештајном периоду извјештајем је
посебно указано и на потребу додатних мјера и активности како би усвојење дјеце,
као најкомплетнији облик породично правне заштите дјеце без родитељског
старања било адекватно и препознато и кориштено, те на потребу препознавања
посебне категорије дјеце чији су родитељи у затвору.
У извјештајном периоду, Омбудсман за дјецу урадио је посебне извјештаје:
1.
2.
3.
4.

Свако дијете треба породицу - Зашто је усвојење проблем?
Комуникација наставника и ученика путем друштвених мрежа
Дјеца чији су родитељи у затвору
О твојим правима у твојој школи

2. Препоруке
Законом о Омбудсману за дјецу,306 омбудсман је овлаштен да органима државне
управе, органима, односно службама јединица локалне самоуправе, као и другим
правним и физичким лицима који обављају послове у вези са дјететом, предлаже
предузимање мјера за спречавање штетних поступања која угрожавају њихова
права и интересе, да упозори на неправилности, те да захтијева да добије
извјештаје о предузетим мјерама.307
Препоруке дате у извјештајном периоду односе се и на појединачне случајеве,
којима је надлежном органу наложено предузимање одређених мјера ради заштите
права дјетета у конкретним ситуацијама. Број препорука датих надлежним
институцијама у извјештајном периоду је мањи-29, разлог томе је и чињеница све
већег разумијевања улоге саме Институције, достављање тражених одговора,
документације и образложења за поступање, те чињенице да Омбудсман за дјецу у
ранијим периодима препорукама већ указао на потребу за отклањање ситуација
које доводе до повреде права дјеце по различитим основама. Без обзира што су
све препоруке јавно објављене, један број институција и даље чини пропусте у
305
306
307

Закон о Омбудсману за дјецу, члан 17.
Закон о Омбудсману за дјецу, члан 9.
Закон о Омбудсману за дјецу, члан 9.
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раду по истом основу. Препоруке ресорним министарствима указују на потребу
предузимања потребних мјера у одређеним областима, како би се одговарајућим
системским рјешењима отклониле ситуације које доводе до повреде права и
интереса дјеце.
1. Министарство просвјете и културе – Поступање по Протоколу о поступању у
случају насиља, злостављања и занемаривања дјеце (именовање
координатора како је дефинисано Протоколом)
2. Министарство просвјете и културе – Годишњи извјештај о вршњачком
насиљу
3. Републички педагошки завод – Реализација наставног плана и програма у
основним школама (програм превенције насиља)
4. Министарство управе и локалне самоуправе – Иницијатива за допуну
Закона о локалној самоуправи
5. Министарство здравља и социјалне заштите – Упућивање малољетника у
васпитни центар/васпитну установу (усаглашавање закона и оснивање
установе)
6. Министарство просвјете и културе – Подршка у настави дјеци са сметњама у
развоју (нормативно уредити ангажовање асистената у настави)
7. Републички инспекторат, просвјетна инспекција – Заштита права ученика
(изрицање васпитно-дисциплинске мјере)
8. Министарство правде – Свако дијете треба породицу – Зашто је усвојење
проблем? (измјене и допуне Породичног закона)
9. Министарство здравља и социјалне заштите – Свако дијете треба породицу
– Зашто је усвојење проблем? (надзор над радом центара у поступку
усвојења)
10. Министарство здравља и социјалне заштите – Надзор над радом ЦСР
Источно Ново Сарајево
11. Министарство правде – Дјеца чији су родитељи у затвору
12. Општина Источни Стари Град – Одлучивање по захтјеву за остваривање
права дјетета (уређење виђања)
13. Центар за социјални рад Бања Лука - Утврђивање најбољег интереса
дјетета
14. Министарство просвјете и културе – Право на образовање дјеце без
родитељског старања
15. Центар за социјални рад Прњавор – Заштита права дјетета на најбољи
интерес (уређење виђања дјетета и родитеља са којим не живи)
16. Министарство унутрашњих послова, ЦЈБ Бања Лука, Полицијска станица
Лакташи – Заштита права дјетета на најбољи интерес (издавање путне
исправе)
17. Министарство просвјете и културе – Комуникација наставника и ученика
путем друштвених мрежа
18. Републички педагошки завод – Комуникација наставника и ученика путем
друштвених мрежа
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19. Министарство здравља и социјалне заштите – Остваривање права на
здравствену заштиту дјеце без родитељског старања изван Републике
Српске
20. Министарство просвјете и културе – Остваривање права талентоване дјеце
(поступање по Закону о школовању и стипендирању младих талената)
21. Служба за социјалну заштиту Општина Шековићи – Заштита од насиља
22. Основна школа „Јован Дучић”, Шековићи - Заштита од насиља
23. Јавно предузеће „Путеви Републике Српске” – Опасност на путу (процјена
потреба за адекватном сигнализацијом)
24. Центар за социјални рад Бијељина – Заштита права и интереса малољетне
дјеце
25. Центар јавне безбједности Бијељина – Право на путну исправу
26. Центар за социјални рад Зворник – Збрињавање малољетног дјетета
27. Јавна предшколска установа „Наша младост”, Модрича Дијете с
потешкоћама у развоју у предшколској установи
28. Јавна установа Средњошколски центар „Рудо”, Рудо –Поступање по
препоруци Републичког педагошког завода
29. Јавна установа Средњошколски центар „Рудо”, Рудо - Рјешавање статуса
ученика

3. Мишљења
Законом о Омбудсману за дјецу (члан 7.), Институција је овлашћена да у поступку
припреме прописа даје мишљење на приједлоге закона и других прописа, ако се
њима уређују питања која су од значаја за заштиту права дјетета. У складу са
законом утврђеним овлаштењима Институција је доставила:
1. Министарству здравља и социјалне заштите – Мишљење на Закон о измјенама
и допунама Закона о социјалној заштити
2. Министарству просвјете и културе – Мишљење на Нацрт закона о основном
васпитању и образовању
3. Министарству управе и локалне самоуправе - Мишљење на Нацрт закона о
локалној самоуправи
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XIII САРАДЊА СА ДЈЕЦОМ
Омбудсман за дјецу од самог почетка свога рада, ради на упознавању дјеце са
начином остваривања и могућностима заштите њихових права, при чему се користе
разне методе, од едукације дјеце свих узраста путем радионица према планираном
распореду или по позиву школа, преко укључивања дјеце у истраживања, рад
округлих столова, до разговора и сусрета с дјецом поводом обиљежавања
празника. Остварујући континуирану сарадњу с дјецом, Омбудсман за дјецу их
подстиче на изношење њихових мишљења и неријетко управо током сарадње с
дјецом долази до информација на основу којих иницира активности усмјерене на
побољшање положаја дјетета, те предлаже мјере за повећање утицаја дјетета у
друштву.308

„Подизање свијести о Конвенцији на начин прилагођен дјеци, посебно кроз већу
употребу штампе, радија, телевизије, интернета и других медија, као и активно
учешће дјеце у јавним теренским активностима”309 једна је од Препорука УН
Комитета за права дјетета из 2012, године коју Институција проводи у пракси
континуирано сарађујући с дјецом при чему се води рачуна да информације о
правима дјетета дођу до дјеце различитих узраста тако да их могу разумјети и сами
учествовати у активностима којима их даље промовишу и шире.310

Током извјештајног периода, сарадња с дјецом одвијала се не само у активностима
које је проводила сама Институција, него и укључивањем и подстицањем других
институција и организација, а посебно дјеце, да раде на едукацији дјеце о њиховим
правима. У 2015. години остварена је значајна сарадња институција у едукацији
дјеце и промоцији њихових права, а то се наставило и током 2016. године па су
дјеца кроз радионице, округле столове и различите манифестације показала
велику заинтересованост за питања из надлежности Омбудсмана за дјецу, али и
других институција које су у њима учествовале. То даје нову димензију односа
дјеце према различитим установама и организацијама и доприноси увезивању свих
који раде са дјецом и за дјецу, што је од кључне важности за унапређење система
дјечије заштите.
1. Радионице за дјецу

Редовне радионице Омбудсмана за дјецу
Омбудсман за дјецу реализује већ 7 година заредом циклус радионица „О твојим
правима у твојој школи” за ученике основних и средњих школа Републике Српске,
које проводи по унапријед утврђеном плану, те се на тај начин покушава доћи до
сваке школе и сваког дјетета, а с циљем едукације о њиховим правима. Теме
радионица биле су различите, а циљ им је био упознавање дјеце с правима,
обавезама и одговорностима, УН Конвенцијом и њеним принципима, правом на
308

Закон о Омбудсману за дјецу, члан 6: Омбудсман за дјецу упознаје дјецу са начином остваривања
и заштите њихових права и интереса и савјетује их како да остваре и заштите своја права и
интересе. Омбудсман за дјецу континуирано сарађује са дјецом, подстиче их на изношење њиховог
мишљења, иницира јавне активности усмјерене на побољшање положаја дјетета и учествује у тим
активностима, те предлаже мјере за повећање утицаја дјетета у друштву.
309
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 22.
310
УН Конвенција о правима дјетета, члан 42: Државе чланице обавезују се да с принципима и
одредбама Конвенције што шире и на одговарајући и активан начин упознају како одрасла лица
тако и дјецу.
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образовање, правом на изражавање мишљења, врстама насиља и његовом
препознавању, родном равноправношћу, правом на заштиту здравља,
партиципацијом, предностима и ризицима интернета, а све су биле прилагођене
дјеци, њиховом узрасту и њиховим потребама.
На свакој од радионица посебно се инсистирало на томе да дјеца не буду пасивни
посматрачи него да изнесу своје мишљење о свакој од обрађиваних тема и активно
учествују, што је принцип који у раду с дјецом мора бити приоритетан.
„О твојим правима у твојој школи” радионице у основним и средњим
школама

Омбудсман за дјецу реализовао је, током 7 година, укупно 183 редовне радионице
у готово свим општинама у Републици Српској којима је, према процјени,
присуствовало око 4000 ученика, с обзиром да је у просјеку на радионицама било
између 20 и 30 ученика. Сваке године Омбудсман за дјецу организовао је и додатне
радионице по позиву заинтересованих школа, институција, невладиних
организација или група дјеце које су реализовали представници Институције, али и
млади савјетници Омбудсмана за дјецу чиме је знатно увећан број реализованих
радионица и број школа и ученика који су у њима учествовали.
Од потписивања Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце, који обавезује на провођење едукације и превенције насиља,
Институција је радионице „О твојим правима у твојој школи” посветила теми
препознавања, пријављивања и превенције насиља.
Рб.

Година

1.
2.
3.
4.
УКУПНО

2013.
2014.
2015.
2016.

Тема редовних радионица
„О твојим правима у твојој
школи”
Да ли знамо шта је насиље?
Да ли знамо шта је насиље?
Да ли знамо шта је насиље?
Да ли знамо шта је насиље?
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Основне Средње
школе
школе

Укупно

17
18
16
13
51

29
27
26
24
106

12
9
10
11
31

На иницијативу Институције, школске 2013/2014. године у Наставни план и програм
за основне школе, тема превенције насиља уведена је као обавезна тема која се
обрађује на часовима одјељењске заједнице у свим разредима. Без обзира на
обавезу школа да ову тему обрађују у редовној настави, Институција је дала свој
допринос реализацијом радионице „Да ли знамо шта је насиље” које је у 106
основних и средњих школа пратило више од 2 000 ученика. За 4 године примијетно
је да ученици о насиљу све више уче у школи у редовној настави, а мање кроз
пројекте које реализују невладине организације. Ипак се примјећује да нема
једнаког приступа овој теми у школама, али и унутар једне исте школе, па нису
ријетке тврдње дјеце из исте школе, а понегдје и из истог одјељења да су/нису на
часовима говорили о проблему насиља.
Радионице из циклуса „О твојим правима у твојој школи” 2016. године под називом
„Да ли знамо шта је насиље” имале су за циљ упознавање дјеце са врстама насиља
и његовом препознавању, посљедицама на развој дјетета, и начинима заштите у
овој области, а реализоване су од септембра до 20. новембра – Међународног дана
права дјетета.
Радионице су реализоване у 24 школе, од чега 13 основних и 11 средњих, у 20
општина, тако да су едукацијом обухваћена дјеца из свих дијелова Републике
Српске.
Рб.
1.
2.
3.
4.
5.

Датум
27.09.
28.09.
29.09.
04.10.
05.10.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

06.10.
11.10.
12.10.
13.10.
18.10.
19.10.
20.10.
25.10.
26.10.
27.10.
01.11.
02.11.
03.11.
08.11.
09.11.
10.11.
15.11.
16.11.
17.11.

Назив школе
ОШ „ Никола Тесла”
ОШ „Иво Андрић”
ОШ „19.април”
ОШ „Георгиус Папандреу”
СШЦ Источно Ново Сарајево
ОШ „Свети Сава”
ОШ „Петар Кочић”
СШ „Перо Слијепчевић”
Гимназија и ССШ „Петар Кочић”
Гимназија
СШЦ „П. П. Његош”
ОШ „Петар Кочић”
ОШ „Милан Ракић”
Гимназија „Јован Дучић”
ОШ „Алекса Шантић”
Центар средњих школа „Иво Андрић”
ОШ „П. П. Његош”
Гимназија „Филип Вишњић”
Економска школа
ОШ „Свети Сава”
ОШ „Ђура Јакшић”
ОШ „Вук Караџић”
ОШ „Веселин Маслеша”
Гимназија са техничким школама

Мјесто
Прњавор
Вишеград
Дервента
Лакташи
Источно
Сарајево
Бијељина
Нова Топола
Гацко
Зворник
Мркоњић Град
Чајниче
Сјенина Ријека
Карановац
Требиње
Угљевик
Прњавор
Касиндо
Бијељина
Бања Лука
Фоча
Подновље
Бања Лука
Фоча
Дервента

Ново

Посјете школама унапријед су договорене како се ничим не би реметио наставни
процес, а поред радионица с дјецом, обавља се и разговор са директором или
стручном службом школе (педагог/психолог/социјални радник). С обзиром да је
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радионица посвећена препознавању и пријављивању насиља и у разговорима са
управом или стручном службом школе настојало се доћи до њихових ставова о
овим питањима, јер их Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце обавезује на предузимање мјера превенције, на дефинисану
реакцију и интервенцију, те праћење појаве и вођење одговарајуће евиденције.

Разговори са управама школа
Општим циљевима Протокола, школе и све друге надлежне институције, обавезују
се на превенцију, интервенцију и едукацију311 а из разговора са управама
произилази да школе, са сваком годином имају све јаснији став о обавези школе да
насиље над дјететом, ма гдје да се десило и ко год био његов починилац, захтијева
адекватну интервенцију у складу са процедуром дефинисаном Протоколом.
Нажалост, још увијек није присутна једнака посвећеност овим питањима у свим
школама и још увијек су присутне оне које овим питањима не посвећују дужну
пажњу.
Ипак, у највећем броју школа, посебно основних, управе и стручне службе су у
разговору отворено говорили о проблемима које су имали и мјерама које су они
предузимали, говорили су о истраживањима која су у школи обављали, о сарадњи
са родитељима о тим питањима, о подршци других институција, посебно центра за
социјални рад.
У школама наводе да воде уредну евиденцију о свим случајевима насиља над
дјецом и међу дјецом, и извјештаје о томе достављају у предвиђеном року, а што
опет не одговара подацима из Годишњег извјештаја о насиљу над дјецом.
Такође, примијетно је да код процјене која неприхватљива понашања код дјеце су
за пријављивање и даље поступање, шта јесте вршњачко насиље, а шта није, у
школама имају различит приступ.
Педагози и психолози једног броја школа, углавном основних, износили су податке
о радионицама које су реализовали у одјељењским заједницама или о проведеним
истраживањима након којих су циљано одабирали теме везано за насиље које су
обрађивали у појединим одјељењима или цијелој школи.
Протокол обавезује и на едукацију, која поред ученика и запослених у образовном
систему треба да укључи и родитеље. Едукација родитеља рађена је у једном броју
школа које су кроз пројекте са невладиним сектором планирале ову активност.
Едукација наставног особља, проводи се чешће у основним школама, али и тада не
системски него најчешће на иницијативу и кроз пројекте невладиног сектора.

Ставови дјеце о насиљу
Радионице које су реализоване показале су да се у школама ради на едукацији
дјеце о препознавању различитих врста насиља, препознавању понашања код
дјеце која су жртве насиља, могућој превенцији, а нешто мање на развијању
свијести о потреби пријављивања насиља. Ученици су током радионица потврдили
да су о насиљу разговарали углавном на часовима одјељењске заједнице, часовима
демократије, али и да су у једном броју школа, кроз сарадњу са невладиним
организацијама или полицијом имали и додатне радионице о овој теми. Дјеца свих
узраста знају да дефинишу све врсте насиља, да опишу њихове манифестације, а
интересантно је да су и ове године дјеца и у основним и у средњим школама
означила вербално насиље као најприсутнији облик насиља.
311
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Према мишљењу дјеце, вербално насиље је најчешћи облик насиља а примјећују га
у свакодневним односима као и у комуникацији путем интернета, гдје се број
насилних порука увећава сваким дијељењем и лајковањем таквог садржаја.
Забрињава чињеница да, иако свјесни да и вербално насиље оставља посљедице
на развој и одрастање, дјеца га често приказују као уобичајено и прихватљиво
понашање.
И ове године и основци и средњошколци препознавали су и дефинисали психичко
насиље као намјеру да се жртва омаловажава, понижава и исмијава, а
наглашавали су везу свих других врста насиља са психичким насиљем.
Инсистирали су на томе да посљедице физичког насиља пролазе брже, али да стид
и повријеђеност жртва носи дуго у себи.
Насиље путем интернета дјеци је познато, а бројне су школе дјецу упознале са
овом врстом насиља. Ученици су износили своја искуства о томе да су имали
„провале” у профил, да њихови вршњаци а посебно дјевојчице постављају
фотографије непримјереног садржаја, да не контролишу особе које прихватају за
пријатеље и слично. Примијетно је да све већи број дјеце има мобилне телефоне
са могућношћу коришћења интернета, као и да дјеца користе телефон током
наставе.
О питању да ли и како помоћи дјетету које је жртва насиља, учесници радионица
врло различито размишљају. Док један број дјеце истиче да то треба игнорисати,
само проћи поред њих (ако су свједоци неког облика насиља међу дјецом), други
мисле да се морају умијешати и покушати то спријечити или да морају тражити
помоћ одрасле особе да то насиље спријечи.
Зашто је важно да пријаве сваки облик насиља, дјеца углавном знају и сматрају то
важним. Али зашто насиље ипак и не пријављују, о томе нерадо говоре, а као
разлоге наводе страх, несигурност и неповјерење, мада и те разлоге нерадо
додатно објашњавају. Најрадије би да пријаве, али да остану анонимни.
Изјаве дјеце показују да даљи рад у примјени Протокола треба усмјерити на
оснаживање дјеце да пријављују насиље и траже подршку одраслих. Јасан став о
томе да је сваки облик насиља недопустив, да насиље није ствар појединца, да
жртва мора добити помоћ и подршку у школи одмах, да дјеца са неприхватљивим
понашањем треба да буду препозната и да се са њима мора додатно радити како
би се отклонили узроци таквог њиховог понашања, мора имати сваки ученик, сваки
наставник, стручни сарадник, родитељ и управа школе.

Радионице по позиву
Омбудсман за дјецу је и у извјештајном периоду примио захтјеве школа али и
других институција који се односе на едукацију дјеце о њиховим правима чиме су
препознати стални напори Институције да увеже све институције и организације
које раде с дјецом и за дјецу, како би се, препознале добре праксе и елиминисале
оне које нису у најбољем интересу дјетета.
У складу са досадашњом праксом, на позив Музеја Републике Српске, чија је
Педагошка служба веома посвећена раду с дјецом, двије институције заједно су
организовале едукативно-креативну радионицу за предшколце поводом Дјечије
недјеље. Радионица „У потрази за дјечијим правима” спојила је изложбене
експонате с појединим дјечијим правима и омогућила дјеци да кроз интеракцију
усвоје знања о праву на породични живот, праву на образовање, праву на здраву
животну средину и праву на изражавање мишљења.
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Министарство унутрашњих послова већ годинама ради на превенцији вршњачког
насиља тако што у школама реализује радионице неријетко у сарадњи с другим
институцијама. Тако је и канцеларија у Фочи на позив МУП-а и школе одржала
радионицу о вршњачком насиљу у Средњошколском центру у Фочи и за ученике и
наставнике.
На иницијативу ОШ „Свети Сава” из Котор Вароши, Институција је у овој школи, те
ОШ „П. П. Његош” из Масловара и ОШ „Петар Кочић” из Шипрага реализовала
радионице под називом „Моја права”. У позиву се, између осталог, наводи :
„Надамо се да ћете прихватити позив да реализујете ове радионице с обзиром да
су наши ученици изразили велико задовољство досадашњом едукацијом која се
одвијала у сарадњи с Вашом Институцијом.”312 На радионицама је учествовало
преко 70 ученика четвртих и петих разреда који су у врло живој атмосфери
износили своја досадашња знања и искуства о остваривању својих права.
Представници Институције из канцеларије Добој током извјештајног периода су на
позиве и приједлоге школа с дјецом и наставним особљем реализовали више
радионица о теми вршњачког насиља. Једна од радионица организована је по
позиву Основне школе „Свети Сава” у Шеварлијама за ученике који су не само
научили нешто ново, него износили и своје ставове о теми.
На позив руководства ОШ „Свети Сава” у Добоју представници Институције
одржали су радионицу за наставно особље на тему „ Вршњачко насиље” као дио
пројекта „Превенција и борба против вршњачког насиља”. С обзиром да је циљ ове
радионице био рад на превенцији и едукацији, реализована је и друга радионица
за ученике шестих, седмих и осмих разреда. Трећа радионица са ученицима имала
је за циљ с дјецом креирати радионицу коју ће они даље користити као вршњачки
едукатори у својој школи.
Канцеларија Омбудсмана за дјецу у Фочи сваке године на позив дјечијег вртића
„Чика Јова Змај”, те основних и средњих школа реализује радионице за ученике,
најчешће поводом Дјечије недјеље, Дана права дјетета или дана школе.
Невладине организације су већ
годинама заинтересоване
за сарадњу са
Институцијом по разним основама, а ове године било је посебно изражено
интересовање за реализацију цијелих пројеката које подразумијевају припрему и
реализацију радионица с дјецом о разним темама. У оквиру пројекта „Помозимо
дјеци да живе без насиља”, организована је радионица за ученике неколико
основних и средњих школа из Бијељине, Јање и Дворова у сарадњи са УГ „Лара” из
Бијељине. Циљ пројекта је упознавање дјеце са њиховим правима и институцијама
које су директно укључене у превенцију и борбу против насиља над дјецом.
По позиву,World Vision БиХ у 2016. години реализован је пројекат „Инклузија у
акцији” а радионице су одржане
у основним школама у Котор Вароши,
Масловарама и Кнежеву. Одржано је укупно 9 радионица с циљем едукације дјеце
о инклузији, превазилежења предрасуда и стварном учешћу дјеце која по
различитим основама припадају рањивим категоријама. Током реализације
пројекта ученицима су се придруживали и чланови школских секција и удружења
грађана што је допринијело масовности и увезивању не само дјеце него и
одраслих.

Вршњачка едукација
Вршњаци у великој мјери утичу једни на друге и група вршњака може значајно да
утиче не само на понашање, већ и на усвајање вриједности и ставова или начина
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изношења мишљења о томе. Због тога вршњачка едукација има изузетно важну
улогу јер дјеца и млади информације о темама које су за њих важне управо добију
од њихових вршњака који су за то обучени, на обострано задовољство. Вршњачки
едукатор додатно усавршава своја знања и способност његовог преношења на
друге, а дјеца су много отворенија у присуству едукатора који су њихови
вршњаци.313
Највећи број радионица по моделу вршњачке едукације реализован је 2013. године
када су млади савјетници у 16 школа у 6 општина (Добој, Модрича, Прњавор, Фоча,
Градишка и Бања Лука) реализовали 43 радионице на теме „Да ли знамо шта је
насиље” и „Родна равноправност” у којима је учествовало око 1000 основаца и
средњошколаца широм Републике.
Вршњачка едукација, у једном броју школа је постала редовна активност коју уз
подршку стручне службе реализују млади савјетници на часовима одјељењске
заједнице. Теме су најчешће везане за превенцију насиља, равноправност полова,
болести зависности и здраве животне стилове. Један број младих савјетника своја
знања о неким темама стиче и у сарадњи са невладиним организацијама, а
радионице неријетко реализују и у основним школама које су похађали.
И не само у школама, већ и у невладиним организацијама, са којима је Институција
сарађивала, а које су препознале важност вршњачке едукације, Фондација „Лара”
из Бијељине, World Vision БиХ.
Млади савјетници, вршњачки едукатори стечена знања показују и у свом
волонтерском ангажовању. Млади савјетник из Градишке, који је као волонтер
боравио у Бечићима у Програму социјализације дјеце Републике Српске, одржао је
радионице за дјецу на тему „Да ли знамо шта је насиље”. У радионицама је
учествовало 150 дјеце из Теслића, Брода, Билеће, Лопара, Шековића и Рудог
којима су се придружила и дјеца из Ужица.
2. Програм социјализације дјеце
Пројекат „Социјализација дјеце у Републици Српској” који Република Српска
реализује од 2002. године одговор је првенствено на потребе дјеце чији је развој
осујећен неповољним социјалним, економским, породичним или здравственим
приликама.
Пројекат је у 2016. години обиљежио 15 година свог успјешног дјеловања и један
је од ријетких пројеката са тако постављеним циљевима. Оно што га чини једним
од најуспјешнијих пројеката у Републици Српској су показатељи:


да је у петнаест година реализације, у пројекту учествовало преко 21000 дјеце
најосјетљивијих категорија,
да су у пројекат укључена дјеца из свих градова и општина Републике Српске,
да се десетодневни боравак дјеце на мору финансира средствима из буџета,
тако да за дјецу и њихове породице не захтијева додатна финансијска
средства,
да су у пројекту, у свакој смјени ангажовани љекар и медицинска средства,
васпитачи, студенти волонтери, родитељи у пратњи дјеце, кад је то неопходно,
и наравно координатор у свакој смјени,
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да Министарство здравља и социјалне заштите и Јавни фонд за дјечију заштиту
улажу огроман напор, не само да се пројект одржи, већ да он сваком годином
буде све садржајнији, на задовољство и дјеце и њихових родитеља.

Оно што га чини посебним је и чињеница да дјеца, родитељи, ангажовано особље,
волонтери и локалне заједнице из којих дјеца долазе немају примједбе ни на један
сегмент у реализацији пројекта, превоз дјеце, смјештај и исхрана, ангажовано
особље, искуства су омбудсмана за дјецу који годинама посјећује дјецу у кампу. У
2016. години омбудсман за дјецу је боравила у Бечићима у 13. смјени у којој је од
3.09. до 12.09.2016. године боравило 125 дјеце из Бијељине, Приједора, Шипова и
И. Купреса. Разговор с дјецом организован је по групама, у складу с узрастом, а
теме су биле остваривање права дјетета уопште, а посебно у школи, породици,
локалној заједници, али и кампу. Цијели тим, на челу са Анђелком Бољановић,
координатором смјене, уложио је велики напор да планирани програм буде у
цијелости реализован и да атмосфера у кампу буде одлична и на задовољство свих
његових учесника.
Овакав вид сарадње с дјецом за Институцију је посебно важан, јер су на једном
мјесту окупљена дјеца из различитих средина, различитих школа, различитог
узраста, различитог социјалног статуса, дјеца са сметњама у развоју и талентована
дјеца.
Захваљујући различитим активностима које креирају сама дјеца, уз подршку
ангажованог особља и стручног тима Фонда-савладавање вјештине пливања,
креативне радионице, припремање вечерњег програма, спортске активности,
вријеме проведено у кампу је незаборавно искуство за све његове учеснике.
За позитивне оцјене учесника Пројекта заслужни су стручни тимови који су
преузели огромну одговорност да боравак дјеце у кампу буде безбједан и испуњен
различитим садржајима, прилагођено њиховим потребама и могућностима.
С обзиром да је у 2016. години реализација Пројекта настављена на новој локацији
у Бечићима, управа Јавног фонда дјечије заштите предузела је све потребне мјере
како би добра пракса и искуства стечена у Кумбору били препознати и у Бечићима
и поред тога стална су подршка ангажованом особљу у реализацији планираних
активности.
3. Дјечија недјеља
„Дјечија недјеља˝ 2016. године обиљежена је бројним активностима, у периоду од
03. до 09. октобра са заједничким слоганом „Породица на првом мјесту,˝ а у складу
са Програмом активности који доноси министар здравља и социјалне заштите.
„Дјечија недјеља” која се традиционално обиљежава у првој седмици октобра већ
је постала саставни дио програма и активности бројних организација и
институција, а прије свега васпитно-образовних установа.
Сваке године, Омбудсман за дјецу обиљежавање „Дјечије недјеље” почиње
дружењем с најмлађима. Тим поводом, у сарадњи с Музејем Републике Српске
реализована је едукативно-креативна радионица „У потрази за дјечијим правима”.
У потрази за благом дјечијих права који су скривени међу музејским експонатима
били су малишани из вртића „Јежева кућица”, „Цврчак” и „Луна” а дјеца из вртића
„Машта” придружили су им се у представљању. Дјеца су представила своја знања о
правима дјетета кроз пригодне рецитације и на спонтан начин затражили да се
поштује њихово право на љубав, игру, мишљење и пажњу.
Ове године се обиљежавању „Дјечије недјеље”, на позив Институције, одазвало и
Дјечије позориште које је за 125 дјеце из ОШ „Војислав Илић” Крупа на Врбасу, ОШ
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„Петар Кочић” Кола и Дома „Рада Врањешевић” извело предпремијеру представе
„Мачак у чизмама”. Подршку овом дружењу чији је циљ остваривање права дјеце
на доступне културне садржаје, пружио је World Vision БиХ.
У „Дјечијој недјељи” у Добоју је организована панел дискусија „Дјеца питају” за
ученике једног одјељења четвртог разреда ОШ „Вук Стефановић Караџић” током
које су дјеца постављала питања везано за улогу породице у одрастању дјетета, а
посебно у превенцији и борби против насиља.
У Фочи је већ постало традиционално дружење са предшколцима у вртићу „Чика
Јова Змај”, а ове године малишани су учествовали у радионици која је прилагођена
њиховом узрасту под називом „Познајемо ли наша права”. За фочанске основце од
првог до петог разреда ОШ „Веселин Маслеша” је истим поводом одржана
радионица „О твојим правима у твојој школи”.
Током „Дјечије недјеље” реализоване су и редовне радионице „О твојим правима у
твојој школи” с темом „Да ли знамо шта је насиље” у ОШ „Георгиус Папандреу” у
Лакташима, ОШ „Свети Сава˝ у Бијељини и у СШЦ Источно Ново Сарајево у
Источном Новом Сарајеву.
У Дјечијој недјељи, омбудсман за дјецу посјетила је Дневни центар „Моја лука” у
Бањалуци гдје је са лицима ангажованим у центру разговарала о могућим
облицима унапређења бриге за ову категорију дјеце.
Сваке године Омбудсман за дјецу током „Дјечије недјеље” посебно актуелизује
неко од права дјетета, а ове године је организовањем округлог стола „Регистар
починилаца кривичних дјела сексуалног злостављања дјеце и потреба и обавеза ”
још једном скренута пажња на потребу и обавезу заштите дјеце од различитих
облика насиља и злостављања. Округлом столу присуствовали су представници
Министарства унутрашњих послова, Министарства породице, омладине и спорта,
Министарства здравља и социјалне заштите, Министарства просвјете и културе,
Гендер центра, основних и средњих школа и невладиних организација, те
стручњаци из ове области, чији је заједнички став, између осталог, да се
починиоци ових најтежих дјела морају држати под надзором и морају се спријечити
да раде са дјецом.
И ове године одржана је Централна манифестација Дјечије недјеље „Породица на
првом мјесту” на којој су малишани пјесмом, игром и рецитовањем послали
поруке одраслима, а о томе шта им породица значи и како је доживљавају основци
и средњошколци писали су радове за литерарни конкурс, а најбољима је
Министарство породице, омладине и спорта додијелило награде.

4. Међународни дан права дјетета
Међународни дан права дјетета обиљежава се широм свијета 20. новембра, на дан
када је 1989. године Генерална скупштина Уједињених нација усвојила Конвенцију
о правима дјетета.
Сваке године у Републици Српској повећава се број институција и организација,
које обиљежавају овај дан, а на иницијативу Омбудсмана за дјецу, већ седам
година Централна манифестација поводом Међународног дана права дјетета
реализује се у школи која постиже најбоље резултате, а на приједлог Министарства
просвјете и културе и Републичког педагошког завода. Циљ избора школе
домаћина је додатно мотивисање школа у унапређењу васпитно - образовног рада
и постизања што бољих резултата.
Домаћин манифестације у 2016. години била је Основна школа „Борисав
Станковић” из Бањалуке, а манифестацији су присуствовали представници бројних
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институција, родитељи и наравно дјеца. У програму су учествовали сви узрасти и
сваки је на свој начин говорио о правима дјетета. Тако су се дјечија права
преточила у пјесме, плес, рецитације и скеч, а посебно је наглашено право на
изражавање и уважавање мишљења. Поводом Међународног дана права дјетета
Министарство просвјете и културе и Републички педагошки завод у сарадњи са
Омбудсманом за дјецу и ове године су расписали конкурс за најбоље ученичке
радове. Конкурсом су позвани савјети ученика да израде пауер поинт презентацију
под називом „Моја школа”. Награде за најбоље презентације на централној
манифестацији су, већ традиционално, обезбиједили Јавни фонд за дјечију
заштиту, Министарство просвјете и културе и Министарство породице, омладине и
спорта.
Омбудсман за дјецу је поводом 19. новембра Међународног дана превенције
злостављања и занемаривања дјеце и 20. новембра Међународног дана права
дјеце организовао округле столове у Бањалуци и Добоју а теме су им биле везане
за заштиту дјеце од насиља. Округли сто који је одржан у Бањалуци „Право дјетета
на заштиту од насиља” фокусиран је на искуства у примјени Протокола о
поступању у случају насиља, злостављања и занемаривања дјеце а у Добоју
„Изазови у примјени Протокола у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и
младима у образовном систему Републике Српске-право дјетета на подршку”.
У поводу Међународног дана права дјетета, омбудсман за дјецу посјетила је
родитељску кућу у Бања Луци, гдје је разговарала са дјецом, њиховим родитељима
и лицима ангажованим у кући о остваривању права на образовање дјеце за
вријеме њиховог лијечења.
5. Међународни дан људских права
И права дјеце су људска права, а обиљежавање Међународног дана људских права
додатна је прилика да се укаже на потребу системских рјешењу у заштити права
дјеце. Уводећи дијете као субјекта међународног права и заштите, Конвенција о
правима дјетета је поставила темеље новог односа према дјеци и посебно
инсистира да у остваривању сваког права и сваког дјетета буду осигурана четири
основна принципа Конвенције.
У поводу 10. децембра, Међународног дана људских права, Омбудсман за дјецу
учествовала је у панел дискусији коју је организовао Факултет политичких наука
Универзитета у Бањој Луци и Мисија ОСЦЕ-а у Босни и Херцеговини. Циљ
окупљања представника акдемске заједнице, организација и стручних радника из
области људских права био је усмјерен на остваривање људских права
најугроженијих и најосјетљивијих група у друштву.
6. Међународни дан сигурног интернета
Обиљежавање Међународног дана сигурног интернета сваком годином добија
нови квалитет, прво укључивањем све већег броја и дјеце и надлежних
институција и организација, и што је посебно важно разумијевањем да овај дан
додатно обавезује да се ова тема мора држати стално актуелном, јер дјеца лекције
уче за живот а не за оцјену данас.
Републички педагошки завод у свом допису упућеном школама наводи да подржава
активности Омбудсмана за дјецу Републике Српске који, већ традиционално,
организује пригодну манифестацију поводом
Међународног дана сигурног
интернета; и позива све школе да учествују у такмичењу под називом Како бити
сигуран на интернету, те да тим поводом могу припремити пригодна предавања,
презентације, уприличити разговоре са ученицима или дебате о безбједном
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кориштењу интернета, опасностима којима дјеца могу бити изложена путем
интернета, Фејсбука или неке друге друштвене мреже, као и радионице за
родитеље.314
Централна манифестација под називом „Играј своју улогу за бољи интернет” је
такође имала нову димензију јер су организатори били Министарство унутрашњих
послова и Омбудсман за дјецу, школа домаћин је била бањалучка ОШ „П.П.
Његош” а програм су припремили заједно са ученицима ОШ „Јован Јовановић
Змај”. Током програма представљен је рад МУП-а на едукацији дјеце од ризика на
интернету, као и Комитет за борбу против говора мржње на интернету Републике
Српске, те резултати анкете коју је провео Омбудсман за дјецу о комуникацији
ученика и наставника на друштвеним мрежама.
С манифестације је послата порука да је овај дан прилика да размислимо како
свако од нас може одиграти своју улогу како би интернет постао боље и сигурније
мјесто за сваког корисника.
7.

Омбудсман за
стваралаштва

дјецу

на

манифестацијама

дјечијег

знања

и

Омбудсман за дјецу с посебном пажњом прати и подржава манифестације дјечијег
знања и стваралаштва. Циљ ових дружења с дјецом је исказивање дужне пажње
успјесима дјеце у разним областима умјетности, науке, спорта и указивање на
посебну важност развијања и мотивисања креативности код дјеце.
Неке манифестације постале су традиционалне, као што је пријем који сваке
године Влада Републике Српске организује за ученике основних и средњих школа
који су остварили најбоље резултате на такмичењима, Малим олимпијским играма
Републике Српске и такмичењима музичких школа.
Градска управа Града Бања Лука поводом Савиндана сваке године награђује
најбоље ученике 29 основних и 17 средњих школа, који нису одлични само у
учењу и владању, него су активни и у ваннаставним активностима, а бирају их
наставничка вијећа њихових школа.
Већ традиционално, Републички педагошки завод организује и манифестацију у
оквиру које ученици основних и средњих школа, ликовним и литерарним радовима,
дарују својој Републици најљепше честитке за рођендан. Завршна свечаност се
сваке године одржава у другом граду/општини. Ове године домаћин завршне
манифестације били су Станари, током које су ауторима најбољих ликовних и
литерарних радова додијељене награде.
Ове године међународни фестивал дјечије поезије „Дјечије царство” у Бањалуку је
по десети пут довео дјецу пјеснике из Федерације Босне и Херцеговине, Србије,
Црне Горе, Хрватске, Словеније и Македоније, а фестивал је традиционално
отворио представник Омбудсмана за дјецу. Ова манифестација је својом
величином, бројношћу учесника и квалитетом стекла углед, како међу дјецом и
школама, тако и међу писцима и културним радницима, не само у Републици
Српској и БиХ, него и у цијелом региону.
Посљедњих година све је већи број активности - округли столови, радионице,
изложбе ликовних и других радова, представе, манифестације, којима се остварује
социјализација дјеце с потешкоћама у развоју и њихова партиципација у друштву.
Посебно је важно нагласити да се у Добоју у ОШ „Вук Стефановић Караџић” већ
неколико година обиљежава седмица инклузије, „Дјеца су украс свијета” и у свим
314
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активностима заједно учествују ученици с потешкоћама у развоју и њихови
другари којом указују да је у њиховој школи инклузија стварност.
Међународни дан особа с Даун синдромом обиљежен је у Бањалуци у организацији
едукативног центра „Свјетлице”, а у Добоју у организацији Удружења за помоћ
дјеци с посебним потребама и Фондације „Центар за дјецу и омладину са сметњама
у развоју”.
Обиљежавање Свјетског дана свјесности о аутизму окупља све више оних који су
све свјеснији потребе да се о аутизму говори и да се дјеци с овим проблемом
омогући адекватна подршка, па су у Бањалуци „Дјеца свјетлости” организовала
хуманитарни концерт, а Центар за едукацију „Твоја ријеч” трибину „Аутизам говори
срцем”.
Музеј Републике Српске, у сарадњи са Удружењем дјеце обољеле од малигних
болести „Искра” обиљежио је дан дјеце обољеле од малигних болести,
организовањем ликовне радионице „За храбра мала срца”.
8. Омбудсман за дјецу у гостима
Омбудсман за дјецу сваке године прима све више позива да посјети васпитнообразовне али и друге установе и организације које, обиљежавајући значајне
датуме, пружају могућност дјеци да покажу своја знања и таленте у различитим
областима, њихово ангажовање у ваннаставним активностима, сарадњу са другим
институцијама, посебно са локалном заједницом и невладиним организацијама.
У Фочи се већ традиционално представница Институције дружи с малишанима из
вртића „Чика Јова Змај”, те основцима и средњошколцима поводом Дјечије
недјеље и Међународног дана права дјетета. У Добоју је сарадња представника
Омбудсмана за дјецу са ученицима из основних и средњих школа готово
свакодневна, а ове године може се издвојити дружење на манифестацији „Моје
право на игру и одмор” када су дјеци из Удружења „4+” уручене играчке које су
сакупили њихови вршњаци из Кутка за дјецу и Удружења родитеља дјеце с
посебним потребама, манифестација „Добој град младих предузетника” те
обиљежавање Међународног дана породице.
Свечаности поводом Савиндана отварају врата школа бројним гостима а
представници Институције тим поводом посјећују бањалучку Гимназију, дјечији дом
„Рада Врањешевић” и Завод за физикалну медицину и рехабилитацију „Мирослав
Зотовић”.
Удружење грађана „Здраво да сте” већ 12 година на обали Врбаса за сву дјецу која
љето проводе у граду реализује активност под називом „Креативни август,” а циљ
је понудити дјеци квалитетне садржаје за провођење слободног времена.
Своје таленте у фотографисању показали су и малољетници из Васпитнопоправног дома који су након курса фотографије коју је организовао UNICEF у БиХ
уприличили изложбу. Важно је да и ова категорија дјеце покаже своје могућности,
јер су и дјеца у сукобу са законом само дјеца и треба уложити напоре за њихову
ресоцијализацију, а развијање креативности је један од начина.
9. Мрежа младих савјетника омбудсмана за дјецу
Имајући у виду основне захтјеве и принципе Конвенције о правима дјетета, прије
свега право дјетета на најбољи интерес и право на изражавање мишљења и
учешћа у свим поступцима који се њих тичу, те преузете обавезе да се о правима
из Конвенције на адекватан начин упознају не само одрасли, већ и дјеца у свим
узрастима, Омбудсман за дјецу је 2011. године основао Мрежу младих савјетника.
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Мрежа окупља средњошколце из цијеле Републике, и има за циљ упознати дјецу
са захтјевима и принципима Конвенције, омогућити им остваривање права на
партиципацију у свим питањима која их се тичу, охрабрити их на слободно
изражавање мишљења.
Млади савјетници су средњошколци из 17 општина у Републици, ученици
гимназије, медицинске школе, техничке, трговачке и других школа, а сами се на
добровољној основи пријављују за сарадњу са Институцијом. Средњошколци су
веома заинтересовани за рад и међусобну размјену искустава о различитим
питањима, најчешће оним из образовног система, оцјењивања, односу наставникученик, ваннаставним активностима, организацији екскурзије, избору ученика
генерације, избору и дјеловању савјета ученика и сл.
Кроз чланство у Мрежи дјеца уче, добијају информације, размјењују мишљења,
стичу могућност укључивања у Европску мрежу младих савјетника омбудсмана за
дјецу и могућност учешћа у свим активностима Институције.

Едукација
Конвенција о правима дјетета обавезује државе чланице на едукацију дјеце о
њиховим правима, на шта Институцију обавезује и Закон о Омбудсману за дјецу.
Поред едукације младих савјетника о њиховим правима и основним принципима
Конвенције, средњошколци се истовремено обучавају и вјештинама преношења
стечених знања.
Значај ове едукације у 2016. години препознало је Министарство породице,
омладине и спорта које је омогућило реализацију тренинг семинара за младе
савјетнике који је реализован од 2-4.12.2016. године под називом „Едукација
младих савјетника Омбудсмана за дјецу за вршњачке едукаторе у области
превенције породичног и вршњачког насиља”.
Млади савјетници из 8 средњих школа из Фоче, Добоја, Бањалуке и Прњавора,
отворено су разговарали о искуствима која су имали у основној школи али и сада у
средњој, о односу запослених према проблему вршњачког насиља, о томе зашто се
случајеви не пријављују, зашто је све присутније психичко насиље, коме у школи
могу пријавити случајеве и какву реакцију очекују, шта пише у Протоколу, да ли је
објављен на огласној плочи школе, ко је координатор у школи. С обзиром да су
имали врло различита искуства, атмосфера је била врло отворена и пуна
повјерења, а дискусија је групу додатно повезала и охрабрила да се у својим
срединама баве овом темом.
Омбудсман за дјецу др Нада Граховац, посебно је указала на могућност и позвала
средњошколце да, преко Мреже савјета ученика (мРесурс), која је организована по
регијама, сами кандидују теме за које су заинтересовани, а које би обрађивали
заједно са Омбудсманом за дјецу. На крају тренинг семинара дјеца су изразила
своје задовољство стеченим знањима, дружењем и могућношћу да отворено говоре
и посебно да кандидују нове теме.

ENOC/ENYA- На иницијативу ENOC-а, Европска мрежа омбудсмана за дјецу,

основана је ENYA-Европска мрежа младих савјетника с циљем да се дјеци и
младима омогући да на европском нивоу изнесу мишљење о актуелним питањима
која их се тичу.
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Укључивањем дјеце из Републике Српске у активности које се одвијају у оквиру
Европске мреже младих савјетника, дјеци је омогућено да сарађују са својим
вршњацима и размјењују искуства у познавању, заштити, остваривању и промоцији
права дјетета на европском нивоу. Млади савјетници омбудсмана за дјецу
укључени су у ENYA активности од 2010. године када су учествовали на првом
састанку младих савјетника у Стразбуру, затим на другом и трећем састанку у
Сјеверној Ирској и Пољској, али и на ENYA форуму о темама Малољетничка
деликвенција и Дјеца у институционалној бризи. „Дјеца у покрету˝, „Дјеца
погођена мјерама штедње˝, „Млади, говорите против насиља” теме су које је ЕNYА
понудила својим члановима да о њима размишљају, анализирају их и понуде своје
ставове и приједлоге не само у својим заједницама, него и на европском нивоу.
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XIV САРАДЊА СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Партнерство са невладиним организацијама Институција је и у извјештајном
периоду користила у свим случајевима измјена постојећих законских рјешења или
иницијатива за доношење нових закона, доношењу програма и протокола и
њиховој примјени, едукацији дјеце, истраживањима, како би искуства која имају у
раду са дјецом на најбољи начин допринијела адекватнијој заштити дјеце у
остваривању њихових права, али и да се - повећа степен сарадње са невладиним

сектором и са другим секторима цивилног друштва који раде са дјецом и за дјецу
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Невладин сектор, који има изузетно важну улогу и у промоцији и заштити права
дјетета, својим радом на терену поред тога што доприноси подизању свијести
грађана о људским правима уопште и посебно правима дјетета, долази и до
сазнања о различитим проблемима не само у појединачним случајевима већ и
одређених категорија дјеце. Највећи број невладиних организација са којима је
Институција остварила сарадњу, своје активности су усмјериле на заштиту дјеце од
различитих облика насиља, злостављања и занемаривања и остваривању права
дјеце са сметњама у развоју.
Једним бројем пријава поднесених Институцији, управо невладине организације
указују на повреду права дјетета у конкретним ситуацијама, а једним бројем,
управо на основу искуства које имају у свакодневном раду на терену, указују на
потребна системска рјешења.
Неке од реализованих активности у сарадњи са невладиним организацијама у
2016.години:
1. UNICEF
UNICEF у Републици Српској проводи активности везано за унапређење бриге за
дјецу у различитим ресорима и у сарадњи са бројним институцијама и невладиним
организацијама. Препознајући значај Институције у унапређењу система дјечије
заштите, UNICEF у БиХ са Омбудсманом за дјецу сарађује већ годинама било
директно или путем сарадње с невладиним организацијама, о бројним темама: о
дјеци у ризику и дјеци у контакту са законом (Правда за свако дијете), о раном
расту и развоју дјеце, о очувању менталног здравља заједнице након природних
катастрофа, о дјеци са инвалидитетом, дјеци без родитељског старања и сл.
У извјештајном периоду додатна сарадња је остварена у Анализи постојећег
система прикупљања података, у изради Смјерница за медије у најбољем интересу
дјетета, анализи постојећег стања различитих облика алтернативне бриге за дјецу,
те дјецу у ризику од губитка родитељског старања, као и у едукацији о најбољем
интересу дјетета у правосудном систему.
2. WORLD VISION
WORLD VISION БиХ је хуманитарна организација која је посвећена раду с дјецом,
али и породицама и заједницама. Дугогодишња сарадња са овом невладином
организацијом у извјештајном периоду је интензивирана на подручју све три
канцеларије Омбудсмана за дјецу (Бања Лука, Добој, Фоча) и то на питањима
заштите дјеце од насиља (примјена Протокола о поступању у случају насиља,
315
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злостављања или занемаривања дјеце), побољшања услова образовања и
остваривање права дјетета на изражавање мишљења.
Представници Институције дали су свој допринос кроз учешће у Коалицији за
заштиту дјеце Бања Лука, чији су чланови школе са рубног подручја, представници
МУП-а, центра за социјални рад, Града Бањалуке, те невладине организације.
Институција је у сарадњи са World Vision имплементирала пројекат „Инклузија у
акцији” за основце из Котор Вароши, Кнежева и Масловара, с циљем
превазилажења предрасуда о дјеци из осјетљивих категорија и њиховом
укључивању не само у образовни систем, него и у ваннаставне активности и
активности у заједници.
Креирању Стратегије дјеловања World Vision БиХ 2017-2020 свој допринос дао је и
Омбудсман за дјецу, представници школа, центара за социјални рад, полицијских
станица, домова здравља, локалних заједница из Бањалуке, Крупе на Врбасу, Кола,
Бронзаног Мајдана, Челинца, Котор Вароши, Масловара и Кнежева.
World Vision је у извјештајном периоду финансијски подржао активности с дјецом
поводом Дјечије недјеље, и обезбиједио штампање публикације „Регистар
починилаца кривичних дјела сексуалног злостављања дјеце, потреба и обавеза”.
3. UNDP – Развојни програм Уједињених нација
Канцеларија Омбудсман за дјецу, у Добоју, током 2014. године остварила је
сарадњу са представником Развојног програма Уједињених нација-UNDP с циљем
да се пружи подршка активностима на санацији објеката школа и вртића након
катастрофалних поплава на подручју Добоја.
Сарадња је настављена и у извјештајном периоду учешћем Институције у
активностима које је UNDP проводио самостално или у сарадњи са другим
невладиним организацијама, а најчешће у сарадњи са UNICEF-ом, UNESCO-ом,
World Vision БиХ.
4. Ин фондација
Омбудсман за дјецу сарађује са Ин фондацијом већ низ година по разним
питањима везано за остваривање и заштиту права дјетета. Ова организација је
препозната као озбиљан и друштвено ангажован партнер, не само од Омбудсмана
за дјецу него и других владиних институција и невладиног сектора.
Бројне су теме и активности којима Ин фондација на нашим просторима указује на
потребу унапређења социјалне инклузије дјеце и младих, социјалних иновација у
животима младих и нулте толеранције на насиље над дјецом, међу којима и
„Заједнице за промјене˝и
„Методе и механизми подршке у директном раду са
потенцијалним жртвама и починиоцима међувршњачког насиља”.
Крајем 2015. године Ин фондација је покренула Иницијативу за увођење теме
превенције насиља над и међу дјецом као дијела курикулума за педагошке
студијске програме – предшколско васпитање и образовање, учитеље разредне и
предметне наставе, педагоге и социјалне раднике. Институција се придружила
покренутој иницијативи, а о њеној оправданости потврђују и прве позитивне
реакције високошколских установа.
5. Удружење грађана „Будућност 4+”, Добој
Удружење грађана „Будућност 4+” из Добоја једно је од многих удружења
родитеља са четворо и више дјеце, које својим ангажовањем жели скренути пажњу
јавности на проблеме с којима се суочавају ове породице у областима социјалне,
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здравствене заштите и образовања дјеце, али и својим активностима унаприједити
положај својих чланова.
У извјештајном периоду, заједничким акцијама Омбудсмана за дјецу и удружења
„Будућност 4+” обезбијеђени су пакетићи за 210 малишана из овог Удружења, за
15 породица је обезбијеђена одјећа, обућа те школски прибор за школарце из 92
породице. Такође, реализован је програм логопедских часова за дјецу из
Удружења, обезбијеђен бесплатан вртић за дјецу из породица са четворо и више
дјеце у добојском обданишту и низ других активности.
6. Друштво психолога Републике Српске
Омбудсман за дјецу у свим својим активностима и од почетка свога рада редовно
указује на потребу и важност учешћа стручњака различитих профила, који својим
професионалним знањем и искуством треба да дају допринос у одређивању
најбољег интереса дјетета. И у извјештајном периоду Институција је наставила
сарадњу са Друштвом психолога Републике Српске на тему „Васпитна улога
школе: изазови професије у суочавању са вршњачким насиљем”. Разговор са
наставницима и стручним сарадницима школа, о врло различитим ситуацијама, које
су свакодневно присутне у школи, још једном је потврдило неопходност сталне
размјене искустава, препознавања добре праксе и потребу за сталном едукацијом
запослених по могућности и уз штампање пригодног материјала који ће бити
доступан свим школама.
7. Асоцијација психолошких и полиграфских испитивања, Бања Лука
Асоцијација психолошких и полиграфских испитивања препознала је ангажовање
Омбудсмана за дјецу на измјенама Кривичног закона и успостављању регистра
педофила и јавности се наметнула својом кампањом за доношење регистра
педофила. Сарадња са Асоцијацијом остварена је управо у њиховој кампањи и
настављена и у другим активностима, поред осталог и у организовању округлог
стола „Регистар починилаца кривичних дјела сексуалног злостављања дјеце,
потреба и обавеза” који је окупио релевантне представнике надлежних
министарстава, институција, академске заједнице и невладиних организација.
8. УГ „Отахарин”, Бијељина
Са удружењем грађана „Отахарин” чије активности су усмјерене прије свега у
пружању одговарајуће подршке и помоћи ромској дјеци, Институција је остварила
сарадњу радећи на истраживању о просјачењу дјеце у Републици Српској.
Институција са представницима удружења размјењује мишљења и добија додатне
информације о мјерама које предузимају у заштити ове посебно осјетљиве
категорије дјеце. Током 2016. године сарадња је остварена и на организацији
округлог стола „Проблематика ромске популације и образовање Рома”, поводом
Дјечије недјеље, те „Превенција трговине људима” која се посебно односи на
дјецу.
9. Омладинске НВО
1. Perpetuum Mobile- Институт за развој младих и заједнице
Perpetuum Mobile окупља младе људе који кроз континуирану едукацију о бројним
темама стичу нова, вриједна знања и вјештине, а пружа подршку и институцијама и
другим невладиним организацијама у реализацији активности које се тичу заштите
и остваривања права дјеце и младих у различитим областима.
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2. Омладински комуникативни центар
Дугогодишње активности Омладинског комуникативног центра, посебно у дијелу
организовања и дјеловања савјета ученика и посебно Мреже савјета ученика
средњих школа Републике Српске, не само да су препознате код ученика, већ
ученици увијек и с посебним уважавањем истичу њихов посебан допринос томе.
Чланови Мреже младих савјетника омбудсмана за дјецу сваке године, као чланови
мРесурса, учествују на годишњој конференцији мРесурса и размјењују идеје,
ставове и искуства са средњошколцима из цијеле Републике. У 2016. години, на
годишњој конференцији мРесурса средњошколци су показали интересовање за
едукацију из области превенције насиља и других тема везано за права дјетета
коју би с њима реализовао Омбудсман за дјецу.
10. Остваривање права дјеце с потешкоћама у развоју
У бројним локалним заједницама основана су удружења чији је основни циљ
унапредити бригу за дјецу са сметњама у развоју, омогућити остваривање права
за сву дјецу под истим условима, указати на потребе ове дјеце. Институција је са
овим удружењима учествовала у радионицама за дјецу, јавним трибинама,
округлим столовима и манифестацијама с циљем скретања пажње јавности на
проблеме с којима се сусрећу дјеца обољела од аутизма, дјеца с Дауновим
синдромом, дјеца обољела од ријетких болести, дјеца обољела од малигних
болести, дјеца са инвалидитетом и другим потешкоћама.


Удружење за помоћ дјеци са посебним потребама, Добој



Фондација за дјецу и младе са посебним потребама Добој



Удружење грађана дјеце с посебним потребама „Мала кућа”, Добој



Удружење дјеце и омладине са сметњама у развоју „Трачак наде”, Фоча



Удружење грађана за едукацију „Твоја ријеч˝, Бања Лука



Дјечији едукативни центар „Свјетлице˝, Бања Лука



Удружење „Down sy и ми”



Удружење „Дјеца свјетлости˝, Бања Лука
11. Заштита дјеце и жена од различитих облика насиља:



„Удружене жене˝, Бања Лука



Удружење грађана „Будућност”, Модрича



Организација жена „Лара”, Бијељина



Удружење за помоћ дјеци и женама жртвама породичног насиља „Женски
центар”, Требиње



Удружење „Нова Генерација”, Бања Лука

Активности ових удружења већ годинама су усмјерене на заштиту жена и дјеце од
различитих облика насиља и њихово дугогодишње искуство, прије свега у раду са
жртвама насиља, указало је и на потребу доношења Протокола о поступању у
случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце, али и на дефинисању мјера
психосоцијалне подршке жртвама насиља.
У извјештајном периоду, у сарадњи са удружењима, Омбудсман за дјецу је извршио
анализу збрињавања дјеце у сигурним кућама, на шта се овим извјештајем указује.

149

У 2016. години у Бијељини је организована радионица са ученицима, као дио
активности у имплементацији пројекта „Помозимо дјеци да живе без насиља”, који
реализује Фондација „Лара” из Бијељине уз финансијску подршку Ин фондације из
Бања Луке. Институција Омбудсмана за дјецу уз подршку и разумијевање „Ларе” из
Бијељине, у њиховим просторијама, једном мјесечно, има уредовне дане у
Бијељини.
Сарадњу са наведеним организацијама, Институција је остварила и у једном броју
појединачних предмета. Ради се углавном о случајевима насиља над дјецом, када
су дјеца и послије изласка из сигурне куће опет изложена насиљу у породици.
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XV САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА
Законом утврђена овлаштења Омбудсмана за дјецу обавезују на готово
свакодневну сарадњу са институцијама, службама, установама и организацијама
које раде за дјецу и са дјецом. Законом утврђена обавеза Омбудсмана за дјецу
истовремено обавезује и надлежне службе на потребну сарадњу, и та обавеза се
односи на све службе, а не само оне на које се указује пријавама грађана.
Институција је по различитим основама остварила сарадњу са Заводом „Др
Мирослав Зотовић” иако никада није добила пријаву о повреди права дјетета у овој
установи. Својим стручним знањем и професионалним искуством, разумијевањем
за проблем који родитељ и дијете имају, улажу максималан напор да буду на
услузи онима којима је та подршка потребна и на свако питање телефоном имају
одговор, и једна су од ријетких установа која каже да имају све што им је
потребно, само брину да ли ће дјеца имати одговарајућу услугу када напусте
њихову установу.
Ни на поступање Републичког педагошког завода грађани нису указивали
пријавама, а сарадња са овом установом је готово свакодневна, и не само у
поступању у појединачним предметима, већ и у дијелу надзора, али и предлагању
мјера за унапређење заштите дјеце по различитим основама: дисциплинска
одговорност ученика, дјеца са потешкоћама у развоју, програми превенције у
образовном систему и локалној заједници, избор ученика генерације, тежина
ђачких торби и др. Сваке године Републички педагошки завод поводом
обиљежавања Међународног дана дјетета у сарадњи с Институцијом, реализује
литерарни или ликовни конкурс који прослиједи школама, а стручна комисија
Завода изврши избор најуспјешнијих радова. У извјештајном периоду активности су
усмјерили на обиљежавању и других значајних датума, посебно Међународног
дана сигурног интернета.
Сарадњу са Јавним фондом дјечије заштите Институција је остварила од самог
почетка свога рада. Иако су Законом утврђена широка овлаштења Фонда у
остваривању права дјеце по различитим основама, Институција није примила
пријаве о повреди права дјетета. Поред тога, Јавни Фонд дјечије заштите спада у
ред оних институција које имају уредну евиденцију о свим својим корисницима и
остваривању права дјеце по различитим основама,
што је посебно важно,
годишње показатеље анализирају по различитим основама. Сарадња са Фондом,
између осталог, је остварена и у реализацији пројекта социјализације дјеце у
Републици Српској који се годинама успјешно одвија на задовољство и дјеце и
њихових родитеља и сигурно је један од најуспјешнијих пројеката у Републици
Српској. Реализација пројекта није само боравак на мору, већ велика одговорност
за безбједност дјеце, организовање превоза дјеце, њихове исхране, избора
координатора, васпитача, садржаја који се дјеци нуде, надзора.
Сарадњу са надлежним институцијама, организацијама и службама које у оквиру
својих овлаштења доносе одлуке које се односе на дјецу, а за које је Институција
примила пријаве, Омбудсман за дјецу цијени, прије свега, кроз њихов однос према
захтјевима Институције – да ли достављају одговоре на захтјев Институције, да ли
одговоре достављају у датим роковима, стављање на увид потребне
документације, да ли и које мјере предузимају према препорукама Омбудсмана и
слично. Однос надлежних институција и служби према питањима и проблемима на
које грађани указују, а који, према пријавама Институцији, доводе до повреде
права и интереса дјетета, може се видјети управо из приступа захтјевима
151

Институције. Та сарадња и заједничко дјеловање је кључно да би Омбудсман могао
одговорити законом утврђеним захтјевима - заштита права и интереса сваког
дјетета.
Поступајући по пријавама грађана Институција се свакодневно обраћа надлежним
институцијама, а све су чешће ситуације, и у извјештајном периоду, да се
организације и институције прије предузимања потребних мјера обраћају
Институцији за одређено мишљење и сугестије како да поступе у конкретним
случајевима. Иако, према Закону о Омбудсману за дјецу, Институција нема
овлаштење за давање мишљења у конкретним ситуацијама,316 ни један захтјев по
овом основу није остао без одговора. Поред обраћања Институцији за поступање у
конкретним случајевима, све чешће указују и на потребу измјена постојећих
законских рјешења и дефинисања процедура поступања.
Институција је као и претходних година остварила посебно добру сарадњу са
Министарством унутрашњих послова по различитим питањима заштите права
дјеце. Заштита дјеце од насиља, насиље у породици, сексуално злостављање
дјеце, насиље путем интернета, вршњачко насиље, успостављање регистра
педофила, употреба пиротехничких средстава, превенција малољетничке
деликвенције, само су неке од тема на којима је Институција радила заједно са
МУП-ом Републике Српске. У јавности је посебно препознат превентивни рад МУП-а
са дјецом и онима који раде са дјецом, о различитим питањима и изазовима са
којима дјеца одрастају, а превентивне активности су најбоља заштита дјеце, јер
ангажовање у овој области треба да умањи потребу ангажовања полиције онда
када је проблем већ настао. Широм Републике Српске, и у основним и средњим
школама одржавали су радионице о темама вршњачког насиља, насиља путем
интернета, заштити дјеце у саобраћају, превенцији малољетничке деликвенције и
дјеца, увијек посебно истичу ове радионице.
Министарство здравља и социјалне заштите спада у ред оних министарстава којем
се Институција врло често обраћала, што је и очекивано с обзиром на надлежности
центра за социјални рад у поступцима за остваривање и заштиту права дјетета.
Министарство здравља и социјалне заштите, као другостепени орган у свим
случајевима по којима је Институција поступала, у законом задатим роковима,
доносило је другостепено рјешење. И не само у поступању као другостепени орган,
ресор социјалне заштите, у свим случајевима, на захтјев Институције имао је
образложен став и у остављеном року одговор достављао Институцији. У једном
броју предмета, како би се избјегле или умањиле теже посљедице за дијете, одмах
су реаговали. У једном броју случајева на захтјев Институције обављен је стручни
надзор у поступању центара за социјални рад, чији резултати поред заштите
дјетета у конкретном случају треба да допринесу и заштити дјеце у свим будућим
сличним ситуацијама. Без обзира на број пријава у овом ресору, и увијек нове
ситуације којима се указује на повреду права дјетета у поступцима пред центрима
за социјални рад, надзор у поступању служби је кључан, а што је надлежни ресор
препознао. Поред тога у свим случајевима израде стратешких докумената, ради
унапређења хранитељства, збрињавања дјеце у дому, измјена Породичног закона,
успостављање Центра за подршку дјеци у Фочи, едукација запослених, ресор је
увијек и благовремено остварио сарадњу са Институцијом.
Сарадња са Министарством породице, омладине и спорта, у извјештајном периоду,
била је углавном усмјерена на заштиту дјеце од различитих облика насиља,
злостављања и занемаривања, а кроз активности везане за адекватну примјену
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Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце од
стране свих субјеката заштите. Сарадња је остварена и у дијелу препознавања
оних служби и институција које нису адекватно одговориле својој обавези
подношења извјештаја о насиљу над дјецом дефинисаној Протоколом. Сарадња је
остварена на промоцији права дјетета и заштиту права и интереса дјетета
поводом обиљежавања Међународног дана дјеце жртава насиља, Дјечије недјеље,
Међународног дана права дјетета, те Међународног дана сигурног интернета и
учешће у Конференцији Мреже савјета ученика, те едукацији младих савјетника.
Све већи број пријава којима се указује на повреде права дјетета у образовном
систему, довео је и до већег броја обраћања Институције Министарству просвјете и
културе, по различитим основама, како везано за пријаве којима се указује на
повреде права дјетета у конкретним ситуацијама, тако и у системском дефинисању
одређених питања. Највећи број препорука Институција је упутила управо
Министарству просвјете и културе, а ради се углавном о потреби доношења
одговарајућих нормативних аката, како би се одређена питања, у интересу дјеце и
запослених у образовном систему, уредила на јединствен начин.
Један од присутних проблема су и честе измјене закона, а које нису пратили
потребни подзаконски акти. Доношењем новог стратешког документа и нових
закона у основном и средњем образовању, које мора да прати и доношење
подзаконских аката, не само министарства већ и васпитно-образовних установа,
отклонило би присутне проблеме по различитим основама.
Институција је у извјештајном периоду интензивирала сарадњу са Министарством
за економске односе и регионалну сарадњу, прије свега везано за координацију
различитих служби и институција у остваривању права дјеце, како унутар истог
ресора, тако и између различитих ресора и улози министарства у остваривању
потребне координације, али и у дијелу постигнутог напретка у примјени
Конвенције о правима дјетета и извршавању обавеза које су преузете прихватањем
Конвенције.
У заштити права и интереса дјеце, у складу са законом утврђеним овлаштењима,
Институција се и у извјештајном периоду обраћала инспекцијским службама,
најчешће Просвјетној инспекцији. Посебним извјештајем који је Институција
доставила инспекторату 2013. указано је на бројне пропусте у поступању
Просвјетне инспекције у појединачним предметима и наложено предузимање мјера
ради ефикаснијег дјеловања у заштити права и интереса дјеце. У извјештајном
периоду дошло је до промјене у приступу Просвјетне инспекције у вршењу
надзора, али још увијек не на начин на који их закон обавезује, а на шта се и овим
извјештајем указује. Правовременим и адекватним реаговањем инспекцијских
служби у појединачним случајевима, превентивно би се дјеловало у бројним
областима и сигурно смањио број обраћања Институцији, зато се активности у
јачању ових служби морају усмјерити на њихово превентивно дјеловање.
Гендер центар је низ година био подршка Институцији у реализацији активности
Мреже младих савјетника, које су финансиране из средстава ФИГАП Програма, али
и другим активностима Институције на едукацији дјеце о њиховим правима. Један
број пријава, којима се указује на повреде права дјетета, Институција је примила
из Гендер центра, а најчешће се односе на остваривање права дјеце у поступцима
развода брака, остваривање права дјетета на контакте и дружења са родитељем са
којим не живи, те везано за насиље у породици, у којима су дјеца увијек жртве,
директне или индиректне.
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Омбудсман за дјецу у сарадњи са Агенцијом за информационо друштво Републике
Српске, и у извјештајном периоду, организовао је обиљежавање Међународног
дана сигурног интернета, како би се указало на све предности и ризике којима
дјеца могу бити изложена на интернету, те потребу одржавања овог питања стално
актуелним и указивања на обавезе и одговорности других субјеката заштите у
заштити дјеце и њихових интереса.
Сваке године Институција, по различитим основама, оствари сарадњу са
запосленима у здравственим установама. Бројна питања остваривања права дјеце
и посебно њихова заштита захтијевају посебна стручна знања, за која су запослени
у здравственим установама били подршка Институцији. Боравак дјеце у
здравственим установама, сумња на сексуално насиље и злостављање дјетета,
дјеца са сметњама у развоју, здравствени проблеми дјетета чији су родитељи
разведени, вакцинација дјеце, дјеца жртве насиља, само су нека од питања, која су
захтијевала и стручна знања и професионално искуство, да би се њиховим
правилним разумијевањем осигурао најбољи интерес дјетета у конкретним
ситуацијама. Један број пријава Институција је примила од запослених у
здравственим установама којима се указује на повреде права дјетета у конкретним
ситуацијама, али и на потребу системских мјера ради заштите дјеце и њихових
интереса.
Институција је и ове године сарађивала са једним бројем предшколских установа,
основних и средњих школа које су биле обухваћене планираним активностима
Институције везано за едукацију дјеце о њиховим правима и промоцију дјечијег
знања и стваралаштва. Сарадња са школама остварена је о питањима која је
Омбудсман за дјецу покренуо по службеној дужности, како би на основу стручних
знања и дугогодишњег професионалог искуства које запослени у школи имају,
дошли до најбољих нормативних рјешења у датим условима.
Сарадња је настављена са Музејем Републике Српске, који је ове године био
иницијатор заједничког дјеловања у промоцији права дјетета на чему Педагошка
служба Музеја ради годинама и сваком годином је све видљивија.
Институција од самог успостављања инсистира да о бројним питањима дјечијег
одрастања струка треба да да свој допринос. Стога је и у извјештајном периоду
наставила сарадњу са Филозофским факултетом и Факултетом политичких наука у
Бањалуци, Правним факултетом, прије свега организовањем расправа о одређеним
питањима којима су они увијек дали свој стручни допринос. Својим стручним и
аргументованим приступом, стручњаци доприносе бољем разумијевању права
дјетета, а у коначном адекватнијој заштити дјеце у различитим областима. О свим
питањима везано за заштиту дјеце од различитих облика насиља, злостављања и
занемаривања, стручњаци су дали свој допринос и били подршка Институцији у
изради Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања,
Препорука - Програм превенције насиља над дјецом је саставни дио школског
програма, Иницијатива за измјене и допуне Кривичног закона и успостављање
регистра педофила.
Институција остварује сарадњу и са локалним заједницама, а у извјештајном
периоду је сарадња са Градом Бања Лука резултирала доношењем Акционог плана
за дјецу Града Бања Лука 2016-2020. године у чијем су креирању учествовале
надлежне институције, организације и установе које су дале свој допринос у
унапређењу остваривања права дјетета у бројним областима.
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XVI ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
Имајући у виду изузетно важну улогу медија у промоцији права дјетета уопште, али
и у заштити тих права, Омбудсман за дјецу је од самог успостављања Институције
остварио потребну сарадњу са медијима. Својим ангажовањем, које је све
израженије у области заштите права дјетета, што потврђује и све већа присутност
дјеце у медијима, медији доприносе подизању свијести о важности препознавања
права дјетета и неопходности адекватног реаговања у датим ситуацијама.
Указујући на повреде права дјетета у различитим областима, указују истовремено и
на слабости оних дијелова у систему који нису одговорили на потребе дјеце, али и
отварају питања о одређеним темама које нису адекватно препознате, било у
постојећим нормативним рјешењима или пракси поступања надлежних.
Законом утврђена надлежност Омбудсмана за дјецу317 да обавјештава јавност о
стању права дјетета, прије свега је у функцији превенције и има за циљ да укаже
на системске недоречености у препознавању основних захтјева и принципа
Конвенције у остваривању права дјетета и његовој заштити, да укаже на пропусте
у раду институција и служби и спречавање будућих сличних појава, али и
едукацији, не само дјеце, већ и оних који брину о дјеци, о начину и могућностима
остваривања и посебно заштите права дјетета.
И у извјештајном периоду, Институција је остварила сарадњу са готово свим
медијима и писаним и електронским од локалног до државног нивоа. Према
евиденцији, у 2016. години
број захтјева новинара којима се тражи став
Институције о различитим питањима дјечијег одрастања, остао је на нивоу из 2015.
године – 182.
Али, за значајан број медијских извјештавања, управо су извјештаји Институције,
препоруке и публикације објављене на сајту, били извор за медијско извјештавање
о остваривању права дјеце у различитим областима.
Истовремено је извјештавање медија о повреди права дјетета био основ за
поступање Институције и тражење одговора од одговорне стране о мјерама које су
предузели или морају предузети у заштити права и интереса дјетета. Али не само
Институције, у извјештајном периоду, извјештавање медија о повреди права
дјетета у појединачним случајевима, били су разлог за обраћање Омбудсману за
дјецу и надлежних служби али и трећих лица.
У извјештајном периоду, Институција је примила један број пријава из медија
којима се указује на повреду права дјеце. Пријаве су се углавном односиле на
различите облике насиља, злостављања и занемаривања дјеце, али и
непримјерене услове у којима дјеца одрастају.
Поред добре сарадње са медијима, Институција је користила и друге начине да
своје дјеловање учини доступним јавности. Прије свега сталним ажурирањем веб
странице, како у дијелу прописа који се односе на све области остваривања права
дјетета, тако и у поступању Институције, без обзира да ли се ради о организацији
округлог стола, посјети школи, препоруци Институције или посебном извјештају.
Интернет страница институције Омбудсмана за дјецу препознатљива је по свом
садржају и није само информативног карактера, већ је и у функцији едукације
њених корисника. С обзиром да су садржаји на интернет страници
www.djeca.rs.ba намијењени, прије свега, дјеци и свима који брину о дјеци, али и
317
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медијима и због сталног повећања броја посјетилаца, указује се потреба и за
додатним садржајима, те предузимање и додатних мјера како би она, у највећој
могућој мјери, одговорила на потребе свих њених корисника. Исто тако, указује се
потреба и за додатним садржајима на страници коју је Омбудсман за дјецу
успоставио у циљу заштите дјеце на интернету, www.djecanainternetu.com.
Једним бројем обраћања Омбудсману за дјецу, грађани наводе да су управо на
сајту Институције прочитали текст и траже објашњења за ситуацију коју има
њихово дијете.
Без обзира што је сваки Годишњи извјештај, објављен на интернет страници,
Институција извјештај доставља и једном броју институција и служби, као и
брошуре о остваривању права дјетета у различитим областима. Школама су
достављени и постери и Конвенције о правима дјетета и позив да на својим
интернет страницама или на други пригодан начин упознају и дјецу и родитеље и
запослене у установи са могућношћу обраћања Институцији, све са циљем да
најшира јавност буде упозната и са активностима Институције и њеним
овлаштењима утврђеним законом.
Сарадња са невладиним организацијама, посебно онима које годинама раде у
области заштите права дјетета, један је од начина које је Институција користила и
у извјештајном периоду, како би своју законом утврђену обавезу у заштити права
дјетета, у највећој могућој мјери приближила свим категоријама дјеце. Сарадњом
са овим организацијама, Омбудсман за дјецу долази до информација о повреди
права дјетета, посебно маргинализованих група, али и све чешће, саме невладине
организације подносе пријаву Институцији о повреди права дјетета. И не само о
повреди права, указујући на проблеме са којима се у пракси сусрећу предлажу
мјере, посебно у дијелу измјена постојећих законских рјешења, како би се
одређена питања системски уредила.
За информисање јавности Институција је користила и личне контакте са
различитим циљним групама (савјети ученика, посјете школама, вртићима,
родитељски састанци, савјети родитеља, сарадња са Владиним институцијама...),
што је за Институцију посебно важно.
Поред наведеног, Омбудсман за дјецу је у сталном контакту са надлежним
установама и службама, прије свега са школама и центрима за социјални рад, како
у раду на појединачним предметима, тако и у предлагању системских рјешења.
Резултат те сарадње, између осталог, је и све чешће обраћање ових установа
Омбудсману за дјецу за тражење мишљења и за поступање у конкретним
ситуацијама.
Ради јачања система дјечије заштите који, између осталог, захтијева и
извјештавање о свим питањима дјечијег одрастања, Омбудсман за дјецу ће и у
наредном периоду наставити добру сарадњу са медијима, подстицати друге
субјекте заштите да свој рад са дјецом учине доступним јавности, те додатним
активностима подстицати на већу улогу струке, стручњака различитих профила о
бројним питањима дјечијег одрастања.
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Омбудсман за дјецу је и у извјештајном периоду остварио сарадњу са бројним
институцијама, невладиним организацијама и институцијама омбудсмана у
окружењу. Бројна питања која се односе на усклађеност закона са захтјевима
Конвенције, постојећи нормативни оквир, системска рјешења у остваривању права
дјеце у различитим областима, добре праксе, али и слабости појединих дијелова
система, су само нека од питања, која су
институције и организације
актуелизовале у извјештајном периоду.
Институција је по позиву присуствовала међународним конференцијама:
Међународне конференције
Загреб

20.05.2016. године, „Дјеца чији су родитељи у сукобу са законом:
Шта је њихов најбољи интерес? Како га остварити?” у организацији
Правобранитељице за дјецу и међународне организације Children of
Prisoners Europe

Бања Лука

27-28.10.2016. године, Пета Међународна Конференција „Безбједност
саобраћаја у локалној заједници”

Загреб

05.12.2016. године, Међународна конференција „Стоп програм за
младе и заједницу”, Удружење судија за младе, породичне судије и
стручњаци за дјецу и младе

Скопље

14-15.12.2016. године, Годишња CRONSEE конференција, „Заштита
права и интереса дјеце миграната”

На позив организатора Институција је присуствовала:
Бања Лука

27.01.2016. године, Светосавске свечаности, додјела награда
најбољим ученицима основних и средњих школа – Град Бањалука

Бања Лука

15.02.2016. године, Свјетски дан дјеце обољеле од малигних болести
у сарадњи са Удружењем дјеце обољеле од малигних болести „Искра”
у Музеју Републике Српске дјечија радионица „За храбра мала срца”

Добој

17.02.2016. године, радионица за наставнике ОШ „Свети Сава” у
Добоју на тему „Вршњачко насиље”

Добој

01.03.2016. године, радионица за ученике шестих, седмих и осмих
разреда ОШ „Свети Сава” у Добоју на тему „Вршњачко насиље”

Добој

10.03.2016. године, Округли
логопеда у ОШ „Свети Сава”

Фоча

10.03.2016.
године,
Радионица
„Вршњачко
насиље”
у
Средњошколском центру у Фочи у сарадњи са МУП Републике Српске

Добој

17.03.2016. године, Радионица „Припрема за вршњачку едукацију” у
ОШ „Свети Сава” Добој

Бања Лука

21.03.2016. године, Обиљежавање Међународног дана особа с Даун
синдромом, манифестација „Живимо заједно али са разликама” у
организацији Дјечијег едукативног центра „Свјетлице”
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поводом

Међународног

дана

Добој

21.03.2016. године, Обиљежавање Међународног дана особа с Даун
синдромом у ОШ „Вук Караџић” у организацији Удружења за помоћ
дјеци са посебним потребама и Фондације „Центар за дјецу и
омладину са сметњама у развоју” Добој

Бања Лука

25.03.2016. године, Хуманитарни концерт „У сусрет свјетском дану
свјесности о аутизму” у организацији Удружења за помоћ лицима са
аутизмом „Дјеца свјетлости”

Бања Лука

29-30.03. 2016. године, округли сто „Распрострањеност и искуства у
откривању случајева трговине људима у Републици Српској и Брчко
Дистрикту” у организацији Фондације „Лара” Бијељина

Бања Лука

01.04.2016. године, Свјетски дан свјесности о аутизму, трибина
„Аутизам говори срцем” у организацији Удружења грађана Центар за
едукацију „Твоја ријеч”

Добој

11.04.2016. године, радионица „Вршњачко насиље” у ОШ „Свети
Сава” у Шеварлијама

Бања Лука

15-16.04.2016. године, семинар „Васпитна улога школе: изазови
професије у суочавању са појавом вршњачког насиља” на
Филозофском факултету у организацији Друштва психолога
и
Републичког педагошког завода

Бијељина

05.05.2016. године, радионица „Помозимо дјеци да живе без насиља”
у организацији Фондације „Лара” Бијељина

Добој

10.05.2016. године, манифестација „Добој град младих предузетника
и стваралаца” обиљежавање 9. маја Дана Европе - Град Добој

Бања Лука

12.05.2016. године, радионица „Музејски експонат као инспирација” у
сарадњи са основним школама Републике Српске, у оквиру
традиционалне манифестације „ Прољеће у Музеју” изложба
ученичких ликовних радова

Добој

16.05.2016. године, Обиљежавање Међународног дана породице у
организацији „Удружења за помоћ дјеци са посебним потребама”
Добој, манифестација „Право на образовање дјеце са сметњама у
развоју”

Добој

31.05.2016. године, Округли сто о образовним потребама Рома у
Републици Српској у организацији мисије OEBS-а у БиХ

Бања Лука

14.06.2016. године, Јавна расправа о нацрту Закона о основном
васпитању и образовању у организацији Министарства просвјете и
културе Републике Српске

Сарајево

27.06.2016. године, Конференција
организацији Европске комисије

Банај Лука

30.06.2016. године, Конференција „Развој хранитељства у Републици
Српској” у организацији Министарства здравља и социјалне заштите
Републике Српске

Теслић

7-9.07.2016. године, „Конференција о креирању стратегије дјеловања
World Vision БиХ – Заштита дјеце и Образовање”

Бања Лука

22.07.2016. године, Изложба фотографија у Васпитно-поправном
дому у организацији UNICEF-а
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„Платформа

за

дијалог”

у

Бијељина

28.07.2016. године, Пројекат „Помозимо дјеци да живе без насиља”
Конференција „Одговорност родитеља и институција и мјере заштите
дјеце” Фондација „Лара” и Омбудсман за дјецу

Бечићи

03-12.09.2016. године, Социјализација дјеце у Републици Српској, у
организацији Јавног фонда дјечије заштите

Сарајево

05.10.2016. године, стручни скуп „Породична групна конференција савремени модел подршке породици у ризику у БиХ” у организацији
ИН фондације

Бања Лука

07.10.2016. године, Централна манифестација „Дјечије недеље”,
„Породица на првом мјесту”

Добој

13.10.2016. године, манифестација „Моје право на игру и одмор”,
Кутак за дјецу и „Удружење родитеља дјеце са посебним потребама”

Бања Лука

19.10.2016. године, Округли сто: „Обим и структура малољетничког
преступништва; Резултати ИСРД преступништва” Институт за
друштвена истраживања Факултета политичких наука и Центар за
истраживање политике супротстављања криминалитету

Фоча

24.10.2016. године, Округли сто: „Право дјетета на подршку и
помоћ”, Центар за пружање подршке злостављаној и занемареној
дјеци

Бања Лука

25.10.2016. године, Пројекција филмова о правима особа са
интелектуалним тешкоћама „Слободни”, Фонд отворено друштво БиХ,
Савез Сумеро, Удружење за помоћ недовољно развијеним лицима

Бања Лука

26.10.2016. године, УН радионица о циљевима одрживог развоја:
„Замисли 2030”

Бања Лука

04.11.2016. године, 10. Конференција Мреже савјета ученика
Републике
Српске,
Омладински
комуникативни
центар
и
Министарство породице, омладине и спорта

Фоча

14.11.2016. године, Округли сто: „Рециклажом до чистије животне
средине” у ОШ „Свети Сава”, Ученичка задруга „Младост”

Бања Лука

16.11.2016. године, Обиљежавање Међународног дана права дјетета
у Музеју Републике Српске

Бања Лука

18.11.2016. године, Централна манифестација поводом обиљежавања
Међународног дана права дјетета у ОШ „Борисав Станковић”

Бања Лука

24.11.2016. године, Шести фестивал једноминутног филма „Имате
минут?”, Genesis project и UNICEF

Бања Лука

30.11.2016. године, Студија „Родне неједнакости у Републици Српској
из перспективе животних токова” у организацији Гендер центра
Републике Српске

Бања Лука

05.12.2016. године, Обиљежавање Међународног дана волонтера у
организацији Министарства породице, омладине и спорта

Добој

08.12.2016. године Обиљежавање седмице инклузије, приредба
„Дјеца су украс свијета” у ОШ „Вук Стефановић Караџић”

Добој

16.12.2016. године, Свечана сједница Скупштине удружења породица
са четворо и више дјеце „Будућност 4+”
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Институција је организовала:
Бања Лука

09.02.2016. године, Обиљежавање Међународног дана сигурног
интернета „Играј своју улогу за бољи интернет” – у сарадњи са
Министарством унутрашњих послова Републике Српске у основној
школи „Петар Петровић Његош”

Котор Варош 15.02.2016. године, Радионице о дјечијим правима, у основним
школама „П.П. Његош” Масловаре, „Петар Кочић” Шипраге и „Свети
Сава” Котор Варош у сарадњи са World Vision БиХ
Кнежево, Котор Варош, Масловаре април-јуни 2016. године, „Инклузија у акцији” едукативне радионице за ученике ОШ „Доситеј Обрадовић” Кнежево,
ОШ „Свети Сава” Котор Варош и ОШ „П. П. Његош” Масловаре у
сарадњи са World Vision БиХ
Бања Лука

11.05.2016. године, Округли сто „Свако дијете треба породицу –
„Зашто је усвојење проблем?” у поводу Међународног дана породице

Бања Лука

3.10.2016. године, Едукативно-креативна радионица „У потрази за
дјечијим правима˝ за предшколце из вртића „Јежева кућица˝,
„Цврчак˝ и „ Луна˝ у сарадњи са Музејом Републике Српске

Добој

04.10.2016. године, Панел дискусија са дјецом – „ Дјеца питају”

Бања Лука

05.10.2016. године, Округли сто: „Регистар починилаца кривичних
дјела сексуалног злостављања дјеце и потреба и обавеза”

Бања Лука

06.10.2016. године, дружење с дјецом из Дјечијег дома „Рада
Врањешевић” у сарадњи са Музејом Републике Српске и Дјечијим
позориштем.

Добој

17.11.2016. године, Округли сто: „Изазови у примјени Протокола у
случајевима вршњачког насиља медју дјецом и младима у образовном
систему Републике Српске – право дјетета на подршку”

Бања Лука

18.11.2016. године, Округли сто „Право дјетета на заштиту од
насиља”, а поводом Међународног дана превенције злостављања и
занемаривања дјеце

Лакташи

2-4.12.2016. године, Тренинг семинар младих савјетника Омбудсмана
за дјецу „Едукација младих савјетника Омбудсмана за дјецу за
вршњачке едукаторе у области превенције породичног и вршњачког
насиља” уз подршку Министарства породице, омладине и спорта

Публикације
У 2016. години Институција је штампала:
1.
2.
3.
4.
5.

Конвенција о правима дјетета на језику прилагођеном дјеци
Конвенција о правима дјетета – постер
Инклузија у акцији – промо публикација
Инклузија у акцији – постер
Инклузија у акцији – летак
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XVIII

Ред.број

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Аналитички
конто

НАЗИВ КОНТА

ФОНД 01

411100

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених
Расходи за бруто плате

1

4111-11

Расходи за основну плату

2

4111-13

Расходи за плату за вријеме боловања која се не рефундирају

12.280,82

3

4111-21

Расходи за накнаде плата за породиљска одсуства која се рефундирају

19.097,64

4

4111-22

Расходи за накнаде плата за вријеме боловања која се рефундирају

5

4111-31

Расходи за увећање основне плате по основу минулог рада

35.039,81

6

4111-91

Расходи за порезе на плату

38.913,73

7

4111-92

Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање

8

4111-95

Расходи за доприносе за здравствено осигурање

9

4111-97

Расходи за доприносе за осигурање од незапослености

10

4111-98
411200

Расходи за доприносе за дјечију заштиту
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених

1

4112-11

Расходи за накнаде за превоз на посао и с посла

2.520,00

2

4112-34

Расходи за новчане помоћи приликом рођења дјетета

1.678,00

412111

Расходи по основу закупа

4121-12

Расходи за закуп пословних објеката и простора

412200

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих
и транспортних услуга

1

4122-11

Расходи по основу утрошка електричне енергије

2.829,54

2

4122-12

Расходи за централно гријање

8.485,75

3

4122-21

Расходи за услугу водовода и канализације

434,98

4

4122-22

Расходи за услуге одвоза смећа

734,64

5

4122-23

Расходи за услуге дератизације

6

4122-24

Расходи за услуге одржавања чистоће

1.774,32

7

4122-31

Расходи за услуге коришћења услуга фиксног телефона

3.111,93

8

4122-32

Расходи за услуге коришћења услуга мобилног телефона

2.099,29

9

4122-33

Расходи за услуге коришћења интернета

1.503,60

10

4122-34

Расходи за поштанске услуге

1.355,13

11

4122-39

Расходи за остале комуникационе услуге-изнајмљена линија

2.104,98

412300

Расходи за режијски материјал

3.293,27

1

4123-11

Расходи за компјутерски материјал

489,77

2

4123-12

Расходи за образце и папир

336,96

3

4123-13-

Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте

250,62

4

4123-19

Расходи за остали канцеларијски материјал

121,20

5

4123-29

Расходи за остали материјал за одржавање чистоће

798,75

6

4123-31

Расходи за дневну штампу

499,97

7

4123-32

Расходи за службена гласила

501,00

411111

I

II

III
1
IV

V

653.061,38
648.863,38
325.851,18

3.555,23

120.039,87
71.342,14
6.488,66
16.254,30
4.198,00

38.215,80
38.215,80
24.463,41

29,25
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8
VI

4123-33

Расходи за стручне часописе

412500

295,00

1

4125-18

Расходи за текуће одржавање
Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање
зграда

2

4125-31

Расходи за текуће одржавање превозних средстава

3

4125-32

Расходи за текуће одржавање канцеларијске опреме

486,87

4

4125-33

Расходи за текуће одржавање комуникационе опреме

332,68

5

4125-34

Расходи за текуће одржавање гријне, расхладне и заш.опреме

0,00

6

4125-91

Расходи за остало текуће одржавање

0,00

VII

2.692,09
0,00
1.872,54

412600

Расходи по основу путовања и смјештаја

1

4126-11

Расходи по основу дневница за службена путовања у земљи

600,00

2

4126-12

Расходи по основу смјештаја и хране за службена путовања у земљи

972,05

3

4126-14

Расходи по основу превоза личним возилима на службеним путов. у земљи

4

4126-19

Остали расходи по основу службених путовања у земљи

101,90

5

4126-21

Расходи по основу дневница за службена путовања у иностранству

508,50

6

4126-22

Расходи по основу смјештаја и хране за службена путовања у иностранству

503,57

7

4126-29

Остали расходи по основу службених путовања у иностранству

229,10

8

4126-31

Расходи по основу утрошка бензина

412700

Расходи за стручне услуге

3.239,46

1

4127-21

Расходи за осигурање возила

859,46

2

4127-25

Расходи за осигурање запослених

461,13

3

4127-31

Расходи за услуге штампања, графичке обраде, копирања и сл.

4

4127-39

Расходи за остале услуге информисања

221,13

5

4127-73

Расходи за услуге одржавања лиценци

672,82

412900

Остали непоменути расходи

1

4129-22

Расходи по основу котизација за семинаре, савјетовања и симп. за запослене

670,50

2

4129-41

Расходи по основу репрезентације у земљи

503,23

3

4129-43

Расходи по основу организације пријема, манифестација и сл.

920,09

4

4129-44

Расходи за поклоне-новогодишњи пакетићи

351,84

5

4129-72

Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида

6

4129-73

Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила

7

4129-92

Расходи по основу чланарина

8

4129-99

Остали непоменути расходи

349,80

511000

Издаци за нефинансијску имовину

699,66

511300

Издаци за набавку постројења и опреме

699,66

5113-23

Издаци за набавку канцеларијских машина

699,66

VIII

IX

X

5.360,22

62,90

2.382,20

1.024,92

6.784,78

1.297,73
540,18
2.151,41

1

ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА 2016. ГОДИНУ

739.900,00

2

УКУПНО РЕАЛИЗОВАВАНО У 2016. ГОДИНИ

737.810,07

3

ОСТАЛО ОД УКУПНО ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА

2.089,93

СРЕДСТВА ДОБИЈЕНА ОД ДОНАТОРА У 2016. ГОДИНИ
Текући грантови од правних лица у земљи (World Vision БиХ)

3.527,60

Текући грантови од правних лица у земљи ( Министарство породице, омладине и спорта)

3.000,00

УКУПНО СРЕДСТАВА ОД ДОНАЦИЈА-ГРАНТОВИ

6.527,60
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XIX ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ
С обзиром да је за остваривање права дјеце и њихову заштиту кључно
усклађивање законодавства са захтјевима и основним принципима Конвенције,
Омбудсман за дјецу ће, у складу са овлаштењима утврђеним законом и у 2017.
години активности усмјерити на праћење усклађености закона и других прописа са
УН Конвенцијом о правима дјетета и другим међународним документима који се
односе на заштиту права и интереса дјетета, али и на праћењу њихове пимјене:
 Имајући у виду да је утврђен Нацрт Кривичног законика, Институција ће активно
учествовати на јавним расправама и утврђивању Приједлога закона, као и
доношењу Закона о регистру починилаца кривичних дјела сексуалног
злостављања дјеце.
 Инсистирати на доношењу Закона о дјечијој заштити, који треба да препозна све
категорије дјеце, али и обавезе других ресора, а не само социјалне заштите;
 Инсистирати на доношењу Породичног закона, с обзиром на бројне проблеме у
његовој примјени, на шта се и извјештајем указује;
 Институција ће се, на основу пријава по којима је поступала, те на основу
извршеног истраживања, додатно залагати за отклањање ситуација које доводе
до повреде права дјетета у поступцима у којима се дјетету мора именовати
старатељ.
 Институција ће наставити активности на праћењу примјене Протокола о
поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце и, додатно,
инсистирати на обавезама надлежних министарстава дефинисаних Протоколом,
између осталог, вођење одговарајућих евиденција и израда годишњег
извјештаја.
 Институција ће наставити активности на праћењу примјене Протокола о
поступању у случају вршњачког насиља међу дјецом и младима у образовном
систему и додатно инсистирати на обавези ресорног министарства на изради
годишњег извјештаја о присутности вршњачког насиља у образовном систему.
 Институција ће инсистирати на покренутој иницијативи да и програми
превенције заштите здравља ученика (алкохол, дуван, репродуктивно здравље,
тежина школске торбе, здрава исхрана и здрави стилови живота) буду дио
образовног система и обавезног школског програма.
 Институција ће наставити активности започете на препознавању категорије
дјеце чији су родитељи у затвору, који су потпуно невидљиви, а по разним
основама су кажњени, иако ничим нису допринијели ситуацији у којој су се
нашли.
 Право дјеце на игру и слободно вријеме и посебно игралишта намијењена дјеци,
само је једно од права дјеце које није препознато на одговарајући начин.
 Институција ће, наравно, континуирано радити по жалбама грађана којима се
указује на повреду права и интереса дјеце, очекујући да се сваком годином, у
укупном броју жалби препозна интерес дјеце као подносиоца жалбе.
 Институција ће, као и у претходним годинама, ради унапређења положаја дјеце
у одређеним областима, поступати и на властиту иницијативу.
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 Омбудсман за дјецу ће наставити сарадњу са дјецом, тако што ће, према
утврђеном плану, али и по позиву, организовати радионице у школама како би
дјецу упознала са њиховим правима и могућностима заштите тих права, али и
њиховим обавезама и одговорностима.
 Институција ће наставити сарадњу са савјетима ученика и основних и средњих
школа.
 Институција ће, у наредном извјештајном периоду, успоставити додатну сарадњу
са Мрежом савјета ученика средњих школа, актуелизујући теме и проблеме за
које су сами већ исказали интерес и потребу да заједничким радом допринесемо
њиховом квалитетнијем остваривању.
 Мрежи младих савјетника и дјеци и младима који су заинтересовани да раде на
оним питањима и проблемима са којима се свакодневно сусрећу, Омбудсман за
дјецу ће омогућити ангажовање у својим активностима како би могли изнијети
своје мишљење и дати свој допринос у рјешавању бројних тема и проблема које
ће и сами и заједно са Институцијом покретати.
 Као и у претходном периоду, Институција ће у оквиру Пројекта социјализација
дјеце предузети додатне мјере како би њено присуство са дјецом у овом кампу
било остварено по могућности у више смјена са циљем едукације дјеце о
њиховим правима и подстицања на изношење властитог мишљења, али и
добијања информација о томе колико се њихова права остварују у њиховим
школама, у породици и локалној заједници.
 И у наредној години Институција ће посветити дужну пажњу обиљежавању
Дјечије недјеље и Дана права дјетета, Дана сигурног интернета, Међународног
дана превенције злостављања и занемаривања дјетета и Међународног дана
дјеце жртава насиља и свих других значајних датума, прије свега, због
промоције дјечијих права и активније улоге свих субјеката заштите, и
институција и појединаца, у заштити дјеце и њихових интереса.
 Омбудсман за дјецу ће, у циљу обавјештавања јавности о стању права дјетета и
активностима Институције, и у наредном периоду наставити сарадњу са
медијима, али и подстицати субјекте заштите да такву сарадњу остваре, те да
свој рад са дјецом учине транспарентнијим, да своје активности, програме и
мјере и општа акта учине доступним онима којима су намијењени.
 Сарадња са невладиним организацијама наставиће се о свим питањима у којима
се заједничким ангажовањем може остварити бољи резултат, посебно, везано за
примјену Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце.
 Као пуноправна чланица ENOC, Европска Мрежа омбудсмана за дјецу и члан
CRONSEE, Мрежа омбудсмана за дјецу Југоисточне Европе, Институција ће
наставити сарадњу са институцијама омбудсмана земаља окружења и активно
доприносити унапређењу рада ових асоцијација.
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