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Поштовани,
У складу са чланом 17. Закона о Омбудсману за дјецу Републике Српске подносим
Вам Извјештај о раду институције Омбудсмана за дјецу за 2018. годину.

Омбудсман за дјецу
Драгица Радовић
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I

УВОД

У складу са Законом о омбудсману за дјецу, подносим Народној Скупштини
Републике Српске Годишњи извјештај о раду за 2018. годину.
Извјештајем се наглашава потреба квалитетнијег односа према дјеци, бољег
разумијевања и досљедније примјене основних принципа и захтјева УН Конвенције о
правима дјетета, те потреба за већом одговорношћу свих који брину о дјеци и
квалитетнијом сарадњом између органа, установа и служби надлежних за
остваривање и заштиту права дјеце.
Ово је десети по реду извјештај Омбудсмана за дјецу који садржи преглед стања
остваривања и заштите права дјеце у Републици Српској и приједлог мјера за
унапређење постојећег стања.
Извјештајем су представљене активности Омбудсмана за дјецу током 2018. године, а
нарочито: поступање омбудсмана за дјецу по пријавама/жалбама грађана и
предметима отворених по службеној дужности, податке о повредама права дјеце,
пропусти надлежних субјеката заштите, анализа узрока и посљедица констатованих
повреда, те приједлог мјера за унапријеђење постојећег система заштите права
дјетета.
Извјештај обухвата и остварену сарадњу са дјецом, разним органима, установама и
службама, невладиним и међународим организацијама и медијима, као и преглед
финансијских средстава.
У извјештајном периоду изабрани су нови замјеници омбудсмана за дјецу јер је
ранијим замјеницима престала функција због истека мандата.
Институција је организована тако да, осим сједишта у Бања Луци, има и теренске
канцеларије у Добоју, Фочи и Бијељини, те једном мјесечно дан за пријем странака
у Источном Сарајеву и Модричи.

Омбудсман за дјецу
Драгица Радовић, дипл. правник
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II

КОНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА ДЈЕТЕТА

УН Конвенција о правима дјетета (у даљем тексту: Конвенција)1, међу бројним
међународним документима о људским правима уопште, има посебан значај јер
успоставља права дјетета на начин да су сва права подједнако важна и не могу се
рангирати по важности. Прихватајући Конвенцију држава је преузела обавезу да
предузме законодавне, административне, судске и друге мјере у циљу стварања
услова за остваривање свих права дјетета. Дакле, држава је дужна прије свега
ускладити своје законе са захтјевима Конвенције и потребама дјетета, своје
програме и политике и створити услове за њихову примјену.
Значај УН Конвенције о правима дјетета односи се посебно на правни статус дјеце,
јер Конвенција први пут уводи дијете у правни систем као субјект права, као особе
које имају своја права, те поставља основне принципе који захтијевају квалитетнији
приступ дјеци и заштити њихових права.
Сва права која су садржана у Конвенцији заснивају се на четири основна принципа:
 право дјетета на раст и развој,
 право на заштиту од дискриминације.
 право на изражавање мишљења и учешће у поступку који га се тиче,
 право дјетета на најбољи интерес.
Право дјетета на опстанак и развој дјеци припада самим рођењем. Право
дјетета на живот, опстанак и развој је једно од основних права и претпоставка је за
остваривање свих других права, претпоставка за достојан развој личности сваког
дјетета. Управо због његовог значаја, Конвенција га успоставља и као један од
основних принципа Конвенције.
Раст и развој дјетета треба посматрати у најширем смислу, као потпун и
свеобухватан концепт, који подразумијева право дјетета на живот, тј. право дјетета
на физички, морални, социјални и психолошки развој, а мјере за остваривање овог
права треба да буду усмјерене на постизање максималног развоја, пуних
капацитета, те оптималног развоја за сву дјецу.2
Права дјетета на заштиту од било ког облика дискриминације подразумијева
да права садржана у Конвенцији припадају сваком дјетету, без дискриминације по
било ком основу. Сви субјекти заштите су обавезни да обезбиједе заштиту дјетету
од свих облика дискриминације, или било које казне, засноване на статусу,
активностима, израженом мишљењу родитеља, законитих старалаца или чланова
породице дјетета. С обзиром да је ово једно од основних права дјетета и
претпоставка за остваривање свих других права, Конвенција га успоставља и као
један од четири основна принципа.
1

2

Босна и Херцеговина је нотификацијом о сукцесији преузела УН Конвенцију о правима дјетета
23.11.1993. године („Службени лист РБиХ”, број: 25/93). УН Конвенција о правима дјетета, дио је
Анекса И и питање њене примјене у БиХ се различито тумачило све до ступања на снагу одлуке
Уставног суда БиХ, број: У-9/0925 према којој је Уставни суд надлежан да у апелационом поступку
самостално испитује наводна кршења права из међународних споразума наведених у Анексу И Устава
БиХ.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар бр.13. Права дјетета на слободу од свих облика
насиља, тачка 62.
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Право дјетета на слободно изражавање мишљења о свим питањима која га
се тичу, као један од принципа Конвенције 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 да обезбиједи његову
пуну примјену у сваком поступку који се односи на дијете.
Само признање права дјетета, 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.
Питања о којима дјеца могу изразити своје мишљење односе се на сва права из
Конвенције, јер су сва права подједнако важна за њихов живот и одрастање. При
томе, изражавање мишљења дјетета мора бити слободно, без притисака, без
манипулација од било кога и мора бити осигурано за сву дјецу, и за дјецу са
потешкоћама у развоју, дјецу без родитељског старања, дјецу у сукобу са законом
итд. и то у свим поступцима који се на њих односе.
Наравно, изражавање мишљења дјетета је његово право и његов избор, а не
обавеза. То значи да дијете има право одлучивања да ли ће се користити овим
својим правом у поступцима пред државним органима/установама. Основни услов у
примјени овог принципа је да дијете добије све потребне информације о поступку
који се води и његовом учешћу, на начин прилагођен његовом узрасту и
психофизичкој способности. Потребно је да се са сигурношћу утврди да је дијете
схватило који и какав поступак се води, каква је његова улога у том поступку, како
његово мишљење може утицати на исход поступка и слично.
Основни проблем у пракси који је и даље присутан, и на који се указује, јесте начин
прибављања мишљења, кад и у којим случајевима дијете ово право остварује
непосредно, а кад путем заступника или одговарајућег органа/служби, као и ко
заступа мишљење дјетета у тим поступцима. С обзиром на недореченост процедура,
у пракси је приступ надлежних органа/служби различит, од тога да се непосредно
узима мишљење дјетета од нпр. шест година, а да у поступку не учествује дијете од
нпр. четрнаест година, или да центар за социјални рад презентује суду своје виђење
мишљења дјетета, а не стварно мишљење дјетета о одређеном питању.
Центри за социјални рад, поступајући у једном броју предмета, позивају се на
мишљење и жеље дјетета када захтјеву удовољавају. Међутим, примјетно је када
захтјеву не удовољавају изостаје образложење зашто је донесена одлука у
најбољем интересу дјетета, без обзира на став и мишљење дјетета о томе.
Посебан проблем је да ово право дјетета није осигурано у поступцима издвајања
дјетета из породице, а што је видљиво из донесених рјешења о збрињавању дјеце у
установу. Овај приступ је апсолутно неприхватљив. Збрињавање дјетета изван
његове породице, у коме нема мишљења дјетета, представља повреду права дјетета
на изражавање мишљења и учешћа у поступку, права на живот у породици и права
на најбољи интерес.
Разматрајући Иницијални извјештај Босне и Херцеговине о стању права
дјетета УН Комитет за права дјеце изразио је забринутост у вези са
остваривањем овог основног принципа Конвенције, јер стварна примјена
закона који признају право дјетета да изрази своје мишљење у поступку
доношења одлука које га се тичу, укључујући и релевантне законске
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поступке, ријетко се спроводи и није системски праћена од стране
социјалних служби и судова3.
Принцип најбољи интерес дјетета је и право дјетета и услов за остваривање
сваког права гарантованог Конвенцијом и захтијева да у свим активностима које се
тичу дјеце, без обзира да ли их предузимају јавне или приватне институције, судови,
административни органи или законодавна тијела, најбољи интерес дјетета мора да
буде на првом мјесту.
Најбољи интерес дјетета је стандард који није унапријед одређен и дефинисан, већ
захтијева индивидуални приступ и процјену и утврђивање најбољег интереса сваког
дјетета појединачно у конкретним ситуацијама.
Надлежне службе и институције најчешће се само декларативно позивају на овај
принцип, а да при том не образлажу на основу којих чињеница и околности је
процјењено шта је и зашто најбоље за дијете. Бројни су примјери у пракси гдје
центри и службе за социјални рад код доношења појединачних одлука (рјешења)
наводе да је одлука донесена у „најбољем интересу дјетета”, а да уопште не
образлажу зашто је она у најбољем интересу дјетета.
На иницијативу Омбудсмана за дјецу законодавац је Породичним законом утврдио
право дјетета на најбољи интерес4. Међутим, остваривање овог права у пракси
најчешће није реализовано због његовог неразумијевања.
Имајући у виду проблеме у пракси у процјени и утврђивању најбољег интереса
дјетета, препоруке УН Комитета о правима дјетета, Омбудсман за дјецу је дао
Препоруку Министарству породице, омладине и спорта5 за предузимање потребних
мјера и активности којима ће допринијети да ово право дјетета буде обезбјеђено у
свим активностима и поступцима, на начин да: покрене иницијативу за именовање
радне групе која ће радити на изради пописа елемената који могу служити
надлежним службама за процјену најбољег интереса дјетета, имајући при томе у
виду да попис елемената није коначан и да нема хијерархијски редосљед.
Омбудсман за дјецу није добио повратну информацију ресорног министарства.

3
4
5

УН Комитет за права дјетета, закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 33. и 34.
Закон о измјенама и допунама Породичног закона, „Службени гласник Републике Српске”, број: 63/14
Препорука Министарству породице, омладине и спорта, број: 1204-19-ПЖС-26/15 од
12.11.2015.године
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III

ОПШТА ОЦЈЕНА СТАЊА ПРАВА ДЈЕЦЕ

Због чињенице да дјеца као људска бића заузимају посебно мјесто у друштву
неопходно је да друштвена заједница у цјелини предузме све потребне мјере и
радње у циљу обезбјеђења посебне бриге о дјеци и њиховој заштити. Важно је да се
посвети посебна пажња здравом расту и развоју дјеце, обезбиједе и створе сви
потребни услови који омогућавају дјеци да постану равноправни и заштићени
чланови друштва, да се створе услови у којима ће развијати своје образовне
потенцијале и своју личност и омогућити да израсту у узорне и одговорне чланове
нашег друштва.
У процесу развоја и одрастања дјетета много је субјеката заштите који имају
специфичне улоге (родитељи, васпитно-образовне установе, центри/службе за
социјални рад, здравствене установе, правосудни органи, медији, итд). Сви они
имају обавезу и одговорност благовремено и одговарајуће реаговати, у складу са
својом улогом, а у најбољем интересу дјетета. Неопходна је континуирана сарадња,
размјена информација, праћење дјетета на путу од раног раста и развоја па до
пуног одрастања. Само заједничким активностима, интервенцијама и дјеловањем
свих субјеката могуће је остварити пуну заштиту дјетета, те препознати ситуације
које могу стајати као препреке на њиховом путу здравог одрастања. И увијек, али
баш увијек, се морамо сви запитати да ли смо довољно учинили да заштитимо
дјецу? Јер, „сви идеали овог свијета, не вриједе сузе једног дјетета”. (Достојевски)
Стварање услова за једнаке могућности, једнаку партиципацију и брига за правилан
психолошки, социјални, морални и емотивни развој дјечије личности јесте
константан процес и императив сваког друштва, па тако и нашег. Гдје се данас
налазимо с аспекта остваривања права дјетета, примјене Конвенције, да ли су нам
дјеца на већем нивоу социјалног, моралног и психолошког развоја? Да ли смо
обезбиједили услове за здраво одрастање, васпитање и образовање дјеце?
Евидентно је да је у посљедњих неколико година већи сензибилитет наше
друштвене заједнице за потребе дјеце и боље препознавање и разумијевање
основних принципа Конвенције. Али, евидентно је и да се код појединих субјеката
заштите, о одређеним питањима обухваћеним овим извјештајем, препознају
недосљедности и недостатак пуног разумијевања за потребе дјеце, а нарочито,
недовољно разумијевање остваривања њиховог најбољег интереса. Зато не
изненађује, да овакве појаве често изазивају незадовољство и дјеце и родитеља,
али и негодовање јавности и отварају питање повјерења грађана у ефикасност
система и поступање појединих субјеката заштите.
Ради стварања сигурности и јачања повјерења јавности и грађана у ефикасност
система заштите, Омбудсман за дјецу сматра да је неопходно што више истицати
примјере добрих пракси, што утиче на промоцију и заштиту права дјетета, на
9

остваривање најбољег интереса дјетета. На жалост, ови позитивни примјери се
често не препознају у потребној мјери од стручне и друге јавности, и зато би
надлежни ресори своје активности, поред осталог, требали усмјерити на
препознавање позитивних примјера добре праксе и ефикасности у раду органа,
установа и служби.
У Републици Српској постоји значајан број субјеката који улажу максималне напоре
у појединачним случајевима да правилно одговоре на потребе дјеце са добрим
резултатима, без обзира на капацитете којима располажу. Нажалост, у пракси се
препознају ситуације да поједине установе и службе своје неблаговремено и
неодговарајуће реаговање правдају недостатком потребних материјалних и/или
кадровских капацитета. Изговори ове врсте се запажају нарочито код васпитнообразовних установа које своје неблаговремено и неадекватно реаговање и
поступање у конкретним случајевима правдају недостатком одређених кадрова,
психолога, педагога, правника.
Током 2018. године, Омбудсман за дјецу је поступао у укупно 672 појединачна
предмета од којих је 551 предмет отворен по пријавама/жалбама, 49 предмета је
покренуто по службеној дужности, док су 72 предмета пренесена из ранијег
периода.
Непосредним доласком, телефоном или на други начин, Омбудсмана за дјецу је
контактирало 1850 грађана који су тражили савјете за разна питања и ситуације или
информације о томе коме и како да се обрате ради остваривања или заштите права
дјетета.
Поред обраде појединачних пријава/жалби Омбудсман за дјецу је упутио 12
препорука, сачинио два посебна извјештаја и дао два мишљена везана за
остваривање права дјетета.
Као и у ранијим извјештајима, пријаве по којима је Омбудсман за дјецу поступао у
извјештајном периоду указују на повреде права дјетета у породици по различитим
основама. Ове повреде посебно долазе до изражаја у поступку развода брака или
прекида ванбрачне заједнице, а нарочито у поступцима повјеравања дјетета,
уређења виђања дјетета и родитеља са којим не живи и остваривања права дјетета
на издржавање.
Омбудсман за дјецу препознаје да су проблеми у поступцима о уређењу личних
односа са родитељем са којим дијете не живи након развода брака, односно прекида
ванбрачне заједнице веома озбиљни, јер пракса показује да недостаје ефикасна
заштита права дјетета у овим поступцима, а пропусти у раду надлежних установа и
служби се понављају из године у годину.
Развод је сам по себи трауматична ситуација за цијелу породицу, а посебно за дјецу.
Зато је веома важно да током и након развода код родитеља постоји минимум
међусобне толерације који је потребан да се дијете и његови интереси ставе на
прво мјесто. Родитељи у процесу развода често заборављају да дјеца знају и више
него што то родитељи мисле и да сигурно имају своје властито мишљење о њиховом
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разводу. Развод брака је за дјецу још више стресан ако повлачи за собом и неке
друге промјене њиховог досадашњег живота: пресељење, промјена школе, нови
брак родитеља и слично.
Ситуацију у овим поступцима додатно усложњава неодговарајућа и/или
неблаговремена реакција надлежних центара/служби за социјални рад, која се
нарочито манифестује кроз:







Изостанак одговарајуће реакције према родитељу са којим дијете живи, а који се
намјерно не придржава одлуке о начину одржавања личних односа, односно,
који намјерно онемогућава спровођење одлуке. У ситуацији када се дјетету
ускраћује одржавање личних односа са родитељем, мјере органа старатељства
морају бити ефикасне и благовремене.
Недовољно разумљива и слободном тумачењу остављена рјешења о начину
одржавања личних односа.
Неефикасни и дуги поступци о начину одржавања личних односа, што има за
крајњи резултат ускраћивање права дјетета на оба родитеља.
Неуважавање мишљење дјетета.
И даље се у пракси препознају случајеви да поједини центри/службе за
социјални рад не одлучују по захтјеву странке у законом прописаном року и не
примјењују правилно Закон о општем управном поступку.

Када је ријеч о остваривању права дјетета на издржавање након развода брака,
односно престанка ванбрачне заједнице, треба истаћи да је избјегавање доприноса
у издржавању дјетета веома озбиљан облик занемаривања дјетета од стране
родитеља. Пријаве/жалбе Омбудсману којима се указивало на повреде права дјеце
на издржавање, показују да постојећа законска рјешења нису осигурала ефикасне
механизме за остваривање овог права од стране дјеце. Даље, недостају подаци о
броју дјеце која примају издржавање, број судских поступака ради наплате
алиментације, досуђени износи за издржавање, разлоге за често прекидање ових
поступака на суду, тачне разлоге зашто центри/службе за социјални рад не користе
своје законско овлаштење за покретање поступка извршења. Недостају и
квалитетне анализе о ефектима постојећих законских рјешења.
С обзиром на тренутно стање у пракси, за унапријеђење система заштите права
дјетета на издржавање неопходне су измјене и допуне важећих прописа, а прије
свих, Породичног закона. Омбудсман за дјецу је указивао и у ранијим извјештајима
потребу измјена поједних дијелова Породичног закона који се односе, прије свега,
на остваривање права дјетета на издржавање.
Такође, Омбудсман за дјецу је и у претходном извјештају указивао на потребу што
пријег доношења Закона о оснивању алиментационог фонда, чиме би дјеца, у
овој области, добила потребну сигурност и заштиту.
Ефикасност поступка пред органима, установама и службама када се одлучује о
неком праву или интересу дјетета, још увијек није реалност. У поступку пред
надлежним установама и/или службама и даље се не поштују законом утврђена
правила поступка; дијете веома често не учествује у поступку иако се одлучује о
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његовим правима и интересима; дијете није заступано од стране овлаштених лица
(родитеља, старатеља...); образложења појединих одлука су контрадикторна са
диспозитивима или одлуке уопште не садрже образложење, и сл. И даље се запажа
да поједине установе или службе не утврђују у сваком појединачном случају
најбољи интерес дјетета. Присутан је неједнак приступ надлежних служби у
рјешавању захтјева истог садржаја, а што је посљедица различитог тумачења
прописа. Грађани често пријавама/жалбама указују и на непрофесионалан однос
запослених и на недостатак потребних информација о начину остваривања неког
права.
Извршење одлука надлежних органа, установа и служби - Ажурност и
ефикасност надлежних органа у извршавању својих одлука цијени се на основу
благовременог предузимања мјера у периоду њиховог спровођења, тако да
непоштовање законских рокова и одуговлачење поступка извршења без обзира на
разлоге којима се то правда, није у најбољем интересу дјетета. Додатно вријеме
које се по разним основама оставља за извршење правоснажних одлука, не рјешава
проблем, већ само додатно компликује и онако тешке односе у породици и додатно
удаљава дијете од родитеља са којим не живи.
Пријаве/жалбе код Омбудсмана за дјецу везане за повреду права дјетета на
мишљење, указују да се повреде у овој области могу сврстати у неколико
категорија:
 неузимање изјаве/мишљења дјетета у поступцима у којима се одлучује о праву
дјетета када је дијете способно да изрази своје мишљење,
 неадекватан начин узимања изјаве (дјетету нису предочене потребне
информације, постављање сугестивних питања, застрашивања, пријетње и сл.),
 неузимање у обзир, односно, непосвећивање дужне пажње мишљењу дјетета у
свим питањима која га се тичу и у свим поступцима у којима се одлучује о
његовим правима,
 доношење одлуке надлежног органа искључиво на основу мишљења дјетета.
Усвојење - Стратегија за унапријеђење социјалне заштите дјеце без родитељског
старања са планом акције за период 2015-2020.године, између осталог, дефинише
специфичан циљ везан за усвојење: Унаприједити поступке спровођења усвојења и
афирмисати га у стручној пракси као најпожељнији и најефикаснији модел
збрињавања дјеце без родитељског старања.
Стратегијом се истовремено констатује да су Конвенција о правима дјетета и
Породични закон у доброј мјери међусобно некомпатибилни, те да се препреке у
примјени усвојења односе како на поједине одредбе породичног законодавства и
припадајуће подзаконске акте тако и на праксу усвојења у Републици Српској.
Посебно се, између сталог, наглашава:
 ниска горња добна граница дјетета за потпуно усвојење6;
6

Породични закон Републике Српске, „Службени гласник републике Српске”, број: 54/02, 41/08 и
63/14: Законом је утврђена горња старосна граница дјетета за усвојење од 5 година, што

онемогућава усвајање дјеце старије од 5 година, члан 157.
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недефинисана доња узрасна граница дјетета за усвојење;7
немогућност усвојења од стране лица која живе сами или су ванбрачни
партнери, с обзиром на законску одредбу да брачни супружници могу заједнички
усвојити дијете, те да дијете може усвојити само један од њих, уз пристанак
другог брачног друга8;
непостојање јединствене евиденције - базе података о лицима потенцијалним
усвојиоцима, али ни о дјеци, која у складу са Законом могу бити усвојена.

Поред наведеног, Омбудсман за дјецу овим извјештајем указује и на проблеме који
се односе на:
-

-

-

-

Недефинисана припрема и едукација лица потенцијалних усвојитеља. Закон
уопште не садржи одредбе о припремама потенцијалних усвојилаца, али ни
припремама дјетета за тако важан однос који се усвајањем дјетета успоставља.
Програм припреме за усвојење мора бити јединствено дефинисан и као такав
обавезивати и потенцијалне усвојиоце и надлежне центре за социјални рад.
Закон утврђује само као могућност пробни смјештај, у оквиру којег рока би се
процјењивала успјешност обављеног усвојења, и тај рок износи само три
мјесеца, с тим да исти, ни такав није предвиђен код усвајања дјетета од стране
страних држављана.
Закон не утврђује критерије по којима страни држављанин може бити усвојилац,
утврђује само да изузетно, усвојилац може бити и страни држављанин ако за то
постоје нарочито оправдани разлози.9 Шта су нарочито оправдани разлози Закон
не утврђује, али према Упутству, тачка 12. надлежни центар за социјални рад, у
тим поступцима је дужан затражити одобрење о дозволи усвојења од
Министарства здравља и социјалне заштите.
Закон не утврђује право дјетета да зна да је усвојено.

Стратегијом унапријеђења социјалне заштите дјеце без родитељског старања са
планом акције за период 2015-2020. године, између осталог дефинисане су обавезе
надлежних на:
 измјене и допуне Породичног закона и измјену подзаконских аката - рок 20152016. године и
 успостављање централног регистра усвојења и јединствених образаца за
усвојење - рок 2015. година.
Наведене активности још увијек нису реализоване.
Институционални смјештај дјеце без родитељског старања – Омбудсман за
дјецу нарочито истиче сљедеће проблеме и недостатке у пракси:

7

8
9

Законом није утврђена доња узрасна граница дјетета за усвојење, тако да је центрима за социјални
рад препуштена оцјена о могућности усвојења дјеце док су још бебе, с тим да, према Упутству о
поступку усвојења дјеце, на усвојење не могу дати дијете из породилишта
Породични закон, члан 153.
Породични закон, члан 147.
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-

-

-

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 нити да ли су кориштене мјере породично-правне заштите, не образлажу
се стварни разлози за смјештај, не одређује да је смјештај у дому привремен и
на које вријеме, не уређује контакт са породицом, невидљиво је да ли и по ком
основу останак дјетета у породици угрожава његово одрастање, односно да ли
су и које посљедице по дијете већ наступиле услед неповољног породичног
окружења;
У поступку збрињавања недостаје мишљење дјетета;
Посебно забрињава да су у дому и даље збринута дјеца узраста до три године
живота, иако је Законом о социјалној заштити утврђено да је збрињавање дјеце
у овом узрасту могуће само изузетно, уз сагласност ресорног министарства и да
је привремено;
Неопходно је подићи квалитет пружања стручних услуга у институцијама
увођењем стандарда, норматива и процедура стручног рада10.

У заштити дјеце од насиља у Републици Српској учињени су значајни помаци: у
примјени је Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце, ступио је на снагу нови Кривични законик 2017. године којим
се уводе одређене новине у кривично-правној заштити дјеце од насиља, урађен је
Први годишњи извјештај о насиљу над дјецом у Републици Српској за 2015. годину,
програми превенције насиља су саставни дио наставног плана и програма у
школама.
У 2018. години усвојен је Закон о посебном регистру лица правоснажно осуђених за
кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце којим се додатно
осигурава заштита дјеце од сексуалне злоупотребе, злостављања и искориштавања,
те спречавање лица правоснажно осуђених за та кривична дјела да поново изврше
исто или слично кривично дјело.
Омбудсман за дјецу запажа да се у пракси најчешће препознају само случајеви
физичког насиља који су често и веома медијски експонирани. Међутим, разни други
облици насиља са веома тешким физичким и психичким посљедицама по дијете –
жртву остају на маргинама и нису уопште препознати, нарочито ако се појављују у
неким скривенијим облицима.
Дјецу треба охрабрити да пријављују насиље, без обзира да ли су сами жртве
насиља или не. Разговарајући са дјецом, Омбудсман за дјецу је препознао да се
дјеца плаше да пријаве насиље. На питање како помоћи другу који је жртва насиља,
мишљења дјеце била су врло различита, од тога да се у те ствари не треба
мијешати до размишљања да друга треба саслушати, разговарати с њим, утјешити
га, што упућује на потребу да активности треба усмјерити на важности
пријављивања насиља и помоћ дјетету жртви. Нажалост, стиче се утисак да свијест
о потреби пријављивања насиља, неријетко има само декларативни карактер.

10

Обавеза утврђена Стратегијом унапријеђења социјалне заштите дјеце без родитељског старања, са
планом акције за период 2015-2020. године
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Вршњачко насиље се не дешава само у школи. Међутим, према нашој пракси ипак
је школа мјесто гдје је вршњачко насиље најприсутније због великог и свакодневног
протока дјеце. Веома често се поједини облици насиља настављају и ван школе, а
нарочито употребом савремених средстава комуникације.
Развој информационо-комуникацијских технологија има неспорне предности,
али је истовремено отворио и низ питања везаних за проблем безбједности њихове
употребе. Заштита дјеце од електронског насиља захтијева мултидисциплинаран
приступ и сарадњу свих надлежних огана, служби и институција. При томе родитељи
имају посебну обавезу и одговорност, да од најранијег узраста дјеце раде и на
развијању њихове свијести да на интернету могу бити изложени и непријатним
ситуацијама и како да их спријече, односно, како да се заштите када се насиље већ
деси.
Васпитање је процес формирања личности са свим физичким, интелектуалним,
моралним, естетским и радним квалитетима. Бројне су теорије о савременим
методама васпитања дјеце и јачању позитивног родитељства. Међутим, још увијек је
присутна предрасуда нашег друштва да је физичко кажњавање „најбоља
васпитна метода”, а притом заборављамо да је законом изричито забрањено
ударити одраслу особу. Ако ударимо одраслу особу то је „насиље”, а ако ударимо
дијете то је „васпитање”. Јасно се закључује да дјеца и одрасли у овом сегменту
нису изједначени пред законом.
Физичко кажњавање дјеце грубо крши низ њихових права, а прије свега право
дјеце на тјелесни интегритет и људско достојанство, право на правилан
психофизички развој, на сигурну околину, па чак и право на живот. Дјеци шаљемо
поруку да је насиље прихватљив метод рјешавања сукоба или за присиљавање
некога да уради оно што други жели. Омбудсман за дјецу је поднио иницијативу за
измјене и допуне Породичног закона које, између осталог, треба да укључе и
забрану физичког кажњавање дјеце.
Протоколом о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце,
између осталих, утврђена је и обавеза успостављања и вођења одговарајуће
службене евиденције и израду годишњег извјештаја о насиљу над дјецом.
Први извјештај о насиљу над дјецом је урађен за 2015. годину када је евидентирано
650 дјеце жртава разних облика насиља, злостављања и занемаривања.
Међутим, у вријеме писања овог годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу нису
објављени годишњи извјештаји о насиљу над дјецом за 2016, 2017. и 2018. годину.
Циљ сачињавања Годишњег извјештаја о насиљу над дјецом није само да садржи
статистичке податке о броју дјеце жртава и извршилаца насиља, врстама насиља,
мјесту извршења, и сл. Свакако су сви ови подаци веома важни с аспекта
учесталости и врсте појаве. Међутим, извјештај треба да буде и подлога за
свеобухватну анализу о томе како функционише наш систем и превенције и
интервенције у области заштите дјеце од насиља и да аргументовано препозна које
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дијелове система заштите и у којем правцу треба надоградити да би систем
правилно одговорио на потребе дјеце.
С обзиром да је 2018. година била изборна, Омбудсман за дјецу је поводом почетка
предизборне кампање, јавним саопштењем упозорио јавност, нарочито
политичке субјекте и медије да је непримјерено свако искориштавање дјеце у
политичке сврхе. Наглашено је да је недопустива било која злоупотреба дјеце у
предизборним активностима. „Тим начином се грубо повређују права дјеце чија

заштита треба да буде примарни циљ и одговорност свих нас. Веома је важно да сви
субјекти који на било који начин учествују у изборима, а нарочито током
предизборних активности покажу својим примјером властиту одговорност и према
друштву у цјелини и према појединцу, а посебно према дјеци.” Омбудсман за дјецу
је позвао све политичке странке да добробит дјеце буде у фокусу њихових програма
с циљем да се дјеци пружи подстицајно окружење како би се развијали до пуног
потенцијала и израсли у креативне и одговорне чланове друштва. УН Конвенција о
правима дјетета јасно обавезује све субјекте да морају све своје активности које се
тичу дјеце и у које су укључена дјеца спроводити искључиво у најбољем интересу
најмлађих, па тако и током одржавања избора као једног од најважнијег стуба
демократског друштва.
Нажалост, Босна и Херцеговина својим изборним правилима није препознала
потребу и важност заштите дјеце и њихових интереса у политичкој кампањи.
Омбудсман за дјецу је у својој препоруци августа 2017. године, која је поновљена и
2018. године, предложио Централној изборној комисији да се иницирају
одговарајуће измјене и допуне Изборног закона у смислу да се законом забрани
употреба дјеце у политичке сврхе и пропишу одговарајуће санкције за њихову
злоупотребу.

На основу свега изнесеног, неопходна је даља надоградња система заштите дјеце од
насиља, а нарочито система превенције. Неопходно је успостављати континуирану
сарадњу свих субјеката заштите. Потребно је уложити додатне напоре у изградњу
односа повјерења са дјецом, јер се дјеци мора вјеровати када указују на проблеме у
одрастању и правилно и потпуно провјеравати њихове наводе.
До повреде права на приватност дјетета може доћи на било којем мјесту и у
било којим околностима. Повреда права на приватност дјетета у највећем броју
случаја настаје медијским извјештавањем о дјеци. Праћењем стања у овој области,
Омбудсман за дјецу констатује већи степен осјетљивости у начину извјештавања о
дјеци него ранијих година. Ипак, у извјештајном периоду, мада у једном мањем
броју случајева, је забиљежено да је сам начин изношења информација у јавност
отварао питање повреде права дјетета на приватност. Најчешће се радило о
случајевима извјештавања о дјеци која живе у тешким животним условима, болесној
дјеци или дјеци са сметњама у развоју. У контексту наведеног, потребно је истаћи
да је у Републици Српској забиљежен велики помак у заштити дјеце на приватност
доношењем новог Кривичног законика који уводи ново кривично дјело у члану 189:
„Повреда приватности дјетета”.
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Заштита дјеце од болести овисности11 – У извјештајном периоду, Омбудсман за
дјецу спровео је истраживање о начинима и праксама превенције употребе алкохола
и дувана међу дјецом и младима. Истраживање је укључило анализу домаћег и
међународног правног оквира, интервјуе са релавантним актерима у заједници и
користило је резултате пројеката на ову тему које је раније спровео Омбудусман за
дјецу као и друге организације, установе и/или институције. На основу сазнања,
припремљен је и објављен Посебан извјештај о превенцији употребе алкохола и
дувана међу дјецом и младима.
Да би се обезбиједила адекватна заштита дјеце у овој области, активности се морају
истовремено одвијати у два правца:
 Едукација дјеце о штетним посљедицама узимања алкохола, дрога и дувана те
учешћа у играма на срећу. Ова едукација мора почети у најранијем узрасту, још
од предшколског доба, и мора бити дио образовног система;
 Правовремено и адекватно реаговање према свима који у оквиру својих
надлежности и овлаштења не предузимају мјере да заштите дјецу као и
реаговање према онима који супортно интересу дјетета не поштују постојеће
законске прописе.
Пракса нажалост показује да не постоје јасно дефинисани програми едукације у
школама и да нема континуираног дјеловања у васпитно-образовним институцијама
које би допринијело јачању превенције од болести зависности.
У пракси изостаје благовремена и ефикасна реакција надлежних инспекцијских
органа према субјектима који супротно интересима дјетета дозвољавају или не
спречавају употребу алкохола, дувана и дрога. Такође, изостаје стални надозор над
примјеном прописа. Повремени појединачни надзори остају на релацији инспекција контролисани субјект и нису доступни јавности, те немају превентивну и
упозоравајући улогу према осталим субјектима.
У пракси је евидентно да надлежни контролни органи нису посветили дужну пажњу
надзору у овој области. И поред важећих прописа усклађених са међународним
стандардима, изостају мјере које би суштински доприносиле смањењу изложености
дјеце и омладине алкохолу и дувану.
Дјеца са сметњама у развоју – Говорећи о праву на образовање дјеце са
сметњама у развоју у области основног образовања и васпитања, највећи број
жалби/пријава Омбудсману за дјецу се односио на ангажовање асистента за
подршку ученицима са сметњама у развоју због тога што је доношење одлуке од
стране Министарства просвјете и културе о ангажовању асистента било условљено
постојањем обезбијеђених финансијских средстава за финансирање асистента. С
обзиром на то да је чланом 84. став 6. Закона о основном васпитању и образовању
прописано да „Министарство може дати сагласност за ангажовање асистента
11

Народна скупштина Републике Српске усвојила је 2016. године Стратегију надзора над опојним
дрогама и сузбијања злоупотребе опојних дрога у Републици Српској од 2016. до 2021. године
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уколико постоје обезбијеђена средства за финансирање асистента”, у пракси се
дешавало да онда када средства нису била обезбијеђена није било ни сагласности
за ангажовање асистента, а то је директно утицало на право дјеце са сметњама на
редовно школовање под једнаким условима.
Уставни суд Републике Српске је својом Одлуком број: У-53/17 од 20.12.2018. године
утврдио да одредба члана 84. став 6. Закона о основном васпитању и образовању12
није у сагласности са Уставом Републике Српске.
Због уочених повреда права дјеце у пракси, законодавац и ресорно министарство
треба да детаљно уреде питање ангажовања асистента као подршке и помоћи
дјетету у школи, не ограничавајући то ангажовање на било који начин и
остављајући довољно простора у пракси да се сваки појединачни случај ријеши у
најбољем интересу дјетета.
Хранитељство - Хранитељство треба да буде примарни начин заштите дјеце у
односу на друге видове збрињавања дјеце (смјештај у установу итд.), из разлога
што се дијете збрињава у породичној атмосфери, само збрињавање је природније,
хуманије а и сами психосоцијални ефекти збрињавања су далеко бољи. Срећан
развој дјетета подразумијева топло породично окружење које на најбољи начин
подстиче позитиван физички, ментални и емоционални развој. Чак ни најусловније
институције са најпосвећенијим особљем не могу дјетету пружити љубав и бригу
коју могу да му пруже хранитељи у оквиру своје природне породице. Хранитељ
обезбеђује, колико је то могуће, природне услове за оптимални развој и одрастање
ове деце до њиховог коначног професионалног и социјалног оспособљавања за
самостални живот.
Дјеца пјешаци - Када је у питању ова категорија дјеце, учесника у саобраћају,
постоји неколико фактора који утичу на њихову безбједност, а то су између осталог:
 непостојање пјешачких стаза, односно тротоара на путу од куће до школе,
 непостојање или неадекватна сигнализација (семафори, саобраћајни знакови и
сл.),
 непостојање или неадекватни пјешачки прелази, надвожњаци и сл, али и
 неадекватно и неодговорно понашање учесника у саобраћају (прелазак улица на
непрописним мјестима, кретање дуж саобраћајница и сл.).
Подаци о демографској слици у Републици Српској су забрињавајући, јер
Република Српска још од 2002. године, биљежи негативан природни прираштај, а
овакав неповољан тренд кулминирао је 2007. године, када је забиљежена и
рекордна рецесија од -2,8 промила. Негативан природни прираштај има бројне
далекосежне посљедице: константно смањење броја ученика, смањење
радноспособног и фертилног становништва, старење становништа, и још многе
друге. Веома је забрињавајуће да је пад стопе наталитета константа већ годинама
уназад, али је забрињавајућа и актуелна регресија ових података из године у
годину.
12

„Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18
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Успјешна примјена Конвеције захтијева и вођење одговарајућих евиденција
које се односе на све фазе дјечијег живота. Пракса показује да прикупљени подаци
из постојећих евиденција (ако су уопште и успостављене) нису систематизовани у
самој установи, што онемогућава било какву анализу и праћење појаве. Нпр, иако
закон обавезује центре/службе социјалне заштите да воде евиденцију издржаваних
лица и даље не постоје подаци о броју дјеце која алиментацију уопше не примају
или подаци о дјеци која примају умањену алиментацију или периодично.
Оно што је заједничко у заштити права дјетета јесте да је пуно субјеката заштите
(родитељи, васпитнообразовне установе, центри/службе за социјални рад,
правосуђе, полиција…) који свако у домену својих овлаштења има обавезу и
одговорност препознати повреду права дјетета и благовремено реаговати у складу
са најбољим интересом дјетета. Важно је да ови субјекти заштите сарађују
континуирано и свакодневно, јер ако само један од ових субјеката заштите не
реагује благовремено, посљедице по дијете могу бити врло тешке и дуготрајне.
Остваривање права дјетета у појединим областима у којима изостају системска
рјешења или су она неадекватна и недоречена, оставља простор за различита
тумачења и различит приступ у њиховој примјени у пракси, што онемогућава или
отежава остваривање права дјеце.
Свједоци смо да дневно бар један чланак у медијима има садржаје о повреди права
дјетета. На жалост, ако само једно дијете пати, ако трпи насиље, ако се угрожава
или повријеђује неко његово право, нисмо довољно учинили у заштити права
дјетета. Одрасли морају свакодневно да се преиспитују да ли су довољно учинили
да заштите дјецу, да ли смо нека рјешења могли унаприједити, неке ситуације
предвидјети, да ли смо могли другачије и боље реаговати?
Сва су права дјеце подједнако важна на њиховом путу здравог одрастања. Ниједно
право нема приоритет у односу на друго. Неопходно је да се раном расту и
одрастању дјеце посвети посебна пажња, јер се у том најранијем узрасту откривају
многе потешкоће у развоју, али и надареност и потенцијал дјеце за многе
активности.
Приједлози за опште унапријеђење постојећег система заштите дјеце
Прихватањем Конвенције држава је преузела обавезу на усклађивање цјелокупног
законодавства са захтјевима и принципима Конвенције. Ово усклађивање је трајни
процес и захтијева анализу свих закона и других прописа. Постављена
институционална рјешења појединих питања морају бити довољно јасна да не
оставе простор за различита тумачења, али довољно флексибилна да уважавају
специфичност сваког дјетета и његовог најбољег интереса у различим животним
ситуацијама.
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Анализа система заштите права и интереса дјеце показује да је и даље потребна
надоградња, те Омбудсман за дјецу нарочито указује на сљедеће потребе:


Доношење дугорочног стратешког документа за унапријеђење друштвене
бриге о дјеци и даље је потреба и обавеза друштва, али истовремено и одговор
на захтјев Конвенције и других међународних докумената, који захтијевају да
међународни стандарди буду обезбијеђени под једнаким условима за свако
дијете без дискриминације по било ком основу. Овај документ мора да активно
укључи све субјекте заштите дјеце: породицу, васпитно-образовне установе,
ресорна министарства и све друге субјекте републичког нивоа, локалну
заједницу, невладине организације, медије, итд. Основни циљ овог документа је
дефинисање политика за постизање најбољег интереса дјеце у свим сегментима
живота. Документ мора да идентификује потребна институционална рјешења и
мјере са динамиком њихове реализације. Влада Републике Српске је 2013.
године задужила надлежна министарства за израду и доношење стратешког
планског документа за унапријеђење положаја дјеце у Републици Српској.
Међутим, досадашње активности на доношењу овог стратешког документа још
увијек нису дале резултате.



Омбудсман за дјецу и даље наглашава потребу за додатним измјенама и
допунама Породичног закона. Чињеница је да је овај закон у протеклом
периоду претрпио одређене измјене и унио значајне одредбе, нпр. право на
изражавање властитог мишљење дјетета и право на благовремену
информацију13. Међутим, и даље је потребна његова надоградња у области
дјечијих права у складу са захтјевима УН Конвенције о правима дјетета.
Неефикасност центара/служби за социјални рад у поступцима развода брака,
односно, прекида ванбрачне заједнице и остваривања права дјетета у тим
ситуацијама је једним дијелом и посљедица недоречених законских рјешења.
Такође, неадекватна и недовољно јасна постојећа законска рјешења доводе у
питање ефикасно и благовремено остваривање право дјетета на издржавање
након развода брака, односно, прекида ванбрачне заједнице, па чак и у
ситуацијама када родитељ има редовна примања.
Даље, проблеми приликом усвојења дјеце на која се указује овим извјештајем су
једним дијелом и посљедица постојећег законског оквира.
Породични закон мора да обезбиједи једнакост пред законом дјеце рођене у
браку и ван брака. У Уставу Републике Српске јасно је утврђено да дјеца рођена
ван брака имају једнака права и дужности као и дјеца рођена у браку.
Такође, закон мора додатно појачати одговорност надлежних установа и служби
приликом вођења поступака и доношењу одлука у најбољем интересу дјетета.

13

Закон о измјенама и допунама Породичног закона, „Службени гласник Републике Српске”, број: 63/14
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Најбољи интерес дјетета у сваком појединачном случају се мора учинити реално
остварљивим, а не само декларативним.


Омбудсман за дјецу и овим годишњим извјештајем указује на потребу за
доношењем новог Закона о спорту, јер свакодневна пракса показује
превазиђеност важећег закона. Нови закон треба да посебно нагласи важност
спорта за психофизички развој дјетета, а посебно спорта у школама. Потребно је
да закон обезбиједи лакши приступ дјеце овом праву и прилагоди одредбе
новонасталим приликама и потребама када су у питању разни спортски клубови.
Закон мора утврдити и јасне обавезе појединих субјеката заштите у остваривању
права дјеце по овом основу. Овај Закон је био предвиђен и програмом рада
Народне скупштине у 2016. години, али још није усвојен.



Брига за здраво одрастање и развој дјетета, захтијева, између осталог, да
Наставни план и програм у школама укључи и теме које се односе на промоцију
здравља, здравих стилова живота и усвајања здравих животних навика код
дјеце. Тако би дјеца, у образовном систему, од најранијег узраста, прилагођено
њиховом узрасту и потребама, у школи добила потребне информације и знања о
здравој исхрани, важности физичке активности, штетности алкохола, дрога,
дувана, игара на срећу. 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 слично и који ће прије
свега бити у функцији превенције.



Да би вакцинација била прихваћена као потреба дјетета неопходно је
унапријеђивати систем образовања и информисања, уважавати и јачати
повјерење у стручна мишљења и ставове. Поред тога, у примјени закона мора се
осигурати стални надзор, како би се благовременом реакцијом ублажиле могуће
посљедице.



На основу обавезе утврђене Законом, а ради подршке талентованој
дјеци,донијети Правилник о критеријумима и поступку за идентификовање и
праћење талентоване дјеце.



Дјеца са сметњама у развоју: Да се сачини обавезни Протокол о сарадњи
који утврђује обавезу и начин сталне координације и сарадње, укључујући и
размјену података између свих институција које су надлежне за пружање
подршке дјеци са сметњама у развоју (и на локалном и на ентитетском нивоу), а
нарочито између првостепене стручне комисије за процјену потреба и
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју (центра/служби за
социјални рад као координатора ових комисија) и стучних опсервационих тимова
у школама;
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Хитно израдити уџбенике за утврђене посебне програме за ученике одређене
врсте и степена ометености и омогућити њихову употребу у пракси;
Да се утврде обавезне мјере за рану идентификацију и третман за дјецу са
сметњама у развоју у циљу њиховог укључивања у предшколске установе;
Да се прошири прописани круг занимања које могу да похађају дјеца с посебним
образовим потребама;
Предузети конкретне активности да се у свим васпитно-образовним установама
што хитније отклоне архитектонске баријере;
Обавезати све субјекте заштите на вођење одговарајућих евиденција и
прикупљање података о дјеци. Обједињени извјештаји о остваривању права
дјетета у различитим областима и њихова анализа морају бити у функцији
праћења појаве и анализе проблема, а посебно се указује на:
- Годишњи извјештај о насиљу, злостављању и занемаривању дјеце;
- Годишњи извјештај о вршњачком насиљу;
- Годишњи извјештај о алтернативној бризи за дјецу без родитељског старања;
- Годишњи извјештај о остваривању права дјетета на издржавање;
- Годишњи извјештај о остваривању права малољетника у сукобу са законом,
- Као и низ других евиденција које су од значаја за праћење стања и повреде
права дјетета у разним областима заштите.
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IV

ПОСТУПАЊЕ ОМБУДСМАНА ЗА ДЈЕЦУ

Активности Омбудсмана за дјецу током 2018. године односиле су се на поступања у
укупно 672 појединачна предмета од којих је 551 предмет отворен по примљеним
пријавама/ жалбама, 49 предмета покренуто на иницијативу Омбудсмана за дјецу по
службеној дужности, док су 72 предмета пренесена из ранијег периода. Поред
обраде појединачних пријава/жалби Омбудсман за дјецу је упутио 12 препорука,
сачинио два посебна извјештаја, те доставио два мишљења у припреми правних
прописа везаних за остваривање права дјетета.
Омбудсман за дјецу је поступао и у 32 предмета који се односе на овлаштења да
континуирано сарађује са дјецом, упознаје их са начином остваривања и заштите
њихових права и интереса14 и савјетује дјецу како да остваре и/или заштите своја
права и интересе, тако да је Омбудсман за дјецу поступао у укупно 720 предмета по
разним основама.
У извјештајном периоду смањен је број поднесених пријава/жалби са 561 на 551
пријаву/жалбу, смањен је број предмета пренесених из претходне године са 92 на
72, као и број предмета по службеној дужности са 69 на 49.
Непосредним доласком у канцеларије Омбудсмана за дјецу, телефоном или на други
начин Омбудсмана за дјецу је контактирало 1850 грађана који су тражили савјете за
одређене ситуације или информације о томе коме и како да се обрате ради
остваривања права дјетета. Обраћања се односе на надлежности и овлашћења
неких од институција које брину о дјеци, информације о томе која законска
регулатива се примјењује и како су дефинисана поједина питања везана за
остваривање права дјетета. Заинтересована лица траже објашњења и тумачења
добијених одлука, могућност учешћа Омбудсмана за дјецу у поступцима који се воде
пред надлежним органима, могућност бесплатне правне помоћи, остваривање права
код органа и институција Федерације Босне и Херцеговине и заједничких органа
Босне и Херцеговине, те у земљама у окружењу и др. Грађани питају који стручњаци
могу учествовати у поступцима везаним за остваривање права дјетета првенствено
на изради процјене стања дјетета те да дјетету пруже одговарајућу помоћ и
подршку у бракоразводним парницама, поступцима када су дјеца жртве насиља и сл.
Грађани се обраћају Омбудсману за дјецу и за питања која се не односе на повреде
права дјетета, те на ситуације које се односе на остваривања права дјеце која су
пунољетна. Иако знају шта су надлежности Омбудсмана за дјецу, траже помоћ и
објашњења коме и како да се обрате за рјешавање појединих проблема које имају.
Поред грађана, Омбудсмана за дјецу је контактирао и један број институција које су
тражиле помоћ и мишљење за специфична процедурална и мериторна рјешавања
предмета које воде и који су у току рјешавања. Омбудсман за дјецу нема
14

Закон о Омбудсману за дјецу, „Службени гласник Републике Српске”, број: 103/08 и 70/12, члан 6.
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надлежности за давање мишљења у појединачним предметима у којима се указује
на повреде права дјетета, али је и у таквим околностима, заузимао став који може
допринијети да се у остваривању права дјетета донесе одлука у складу са законом и
у најбољем интересу дјетета.
Чланови појединих тијела, нарочито савјета родитеља у школама контактирали су
Омбудсмана за дјецу по разним питањима везано за заштиту дјеце у образовном
систему.
У пријавама/жалбама и другим обраћањима грађани поред конкретних повреда
права дјетета указују и на недостатке постојеће правне регулативе налазећи да
измјенама и допунама, или пак доношењем нових закона и других прописа,
одређена питања треба другачије уредити.
Поступање Омбудсмана за дјецу у 2018. години
Жалбе – примљене

551

Жалбе по службеној дужности

49

Жалбе пренесене из 2017. године

72

Препоруке

12

Мишљења

2

Посебни извјештаји

2

Сарадња са дјецом и едукација дјеце о правима
Укупно:

32
720
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A) ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА/ЖАЛБАМА
Подносилац пријаве
Подносиоци пријава/жалби Омбудсману за дјецу су прије свега родитељи, један или
оба, који су у извјештајном периоду поднијели 407 пријава. Њихове пријава се
односе највише на лична права и заштиту од насиља. Повреде личних права у
претежном дијелу се односе на уређење виђања, односно на остваривање права
дјетета на контакте са родитељем са којим дијете не живи, те на повјеравање
дјетета, а пријаве на заштиту од насиља указују на вршњачко насиље,
занемаривање дјеце, сексуално насиље и др.
На иницијативу Омбудсмана за дјецу по службеној дужности је обрађено 49
предмета, док је шира родбина дјетета (бака, дјед, тетка, стриц, ујак, стрина, ујна)
поднијела 41 пријаву којима указују на различите облике занемаривања дјетета,
насиља над дјецом или немогућност контакта са дјететом.
Различите институције и удружења (НВО, болнице, школе) иницирале су поступке у
36 предмета.
Омбудсман за дјецу је у посматраном периоду обрадио 36 анонимних пријава,
односно жалби са непотпуним подацима о подносиоцима пријаве којима се указује
на повреду права дјетета по различитом основу. Будући да су поднесене пријаве
садржавале довољно елемената који су упућивали на потребу провјере изнесених
навода, анонимност подносиоца није била сметња за поступање Омбудсмана за
дјецу да у оквиру својих овлаштења предузме одговарајуће мјере и утврди да ли су
повријеђена права дјетета на која се тим пријавама указује.
Пуномоћници, адвокати, комшије, привредна друштава и други, поднијели су 26
пријава/жалби, док је петоро дјеце, ученика поднијело пријаве Омбудсману за дјецу
због повреде њихових права.
Подносилац пријаве
Родитељи
Иницијатива Омбудсмана за дјецу
Родбина
Институције и удружења
Анонимни
Трећа лица
Дијете, ученици
Укупно:

407 67.8%
49
8.2%
41
6.8%
36
6.0%
36
6.0%
26
4.3%
5
0.8%
600 100%

Пријаве које нису садржавале довољно елемената који указују да су повријеђена
права дјетета или се нису односиле на дјецу и повреду њихових права, Омбудсман
за дјецу није провјеравао, односно није проводио посебан испитни поступак, већ је
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на основу садржаја саме пријаве и њених прилога донио одговарајућу одлуку да
нема елемената за покретање поступка.
Повреде права дјетета
Од укупног броја пријава по којима је поступао Омбудсман за дјецу у извјештајном
периоду, највише је оних које указују на повреду личних права дјетета 182, те
којима се указује на повреду права дјетета на заштиту од насиља 137 пријаве.
Повријеђена права
Лична права
Заштита од насиља
Социјално економска права
Образовна права
Права дјеце са сметњама у развоју
Правосудно заштитна права
Права дјеце - чланова друштвене заједнице
Право на здравствену заштиту
Право на културу, слободно вријеме и рекреацију
Остала права
Укупно:

182
137
75
70
49
34
18
11
5
19
600

30.3%
22.8%
12.5%
11.7%
8.2%
5.7%
3.0%
1.8%
0.8%
3.2%
100%

Пријаве/жалбе које указују на повреде осталих права дјеце нису имали значајнија
одступања у односу на претходне извјештаје, а односе се на социо-економска права
75 пријава, образовна права 70, права дјеце са сметњама у развоју 49, правосудно
заштитна права 34, права дјеце – чланова друштвене заједнице 18, право дјетета на
здравствену заштиту, право на културу, слободно вријеме игру и рекреацију 5, те
остала права 19 пријава.
Лична права
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.
Лична права
Уређење личних односа и непосредних контаката
дјетета са родитељем са којим не живи

182
102

Право дјетета на родитељску бригу

20

Повјеравање дјеце

16

Право на пријаву рођења и право на име

9

Право на контакте дјетета са сродницима

9
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Заштита дјеце без родитељског старања

9

Право на приватност, заштита приватности

7

Право на путну исправу и путовање у иностранство

6

Безбједност дјеце у саобраћају, ученика на екскурзији

2

Право дјетета на сазнање поријекла

1

Превоз ученика

1

Пријаве/жалбе на повреде личних права у претежном дијелу се односе на уређење
виђања, односно на остваривање права дјетета на контакте са родитељем са којим
дијете не живи 102 пријаве, право дјетета на родитељску бригу 20, повјеравање
дјетета 16, право на пријаву рођења и право на име 9, право дјетета на контакте са
сродницима 9, заштита дјеце без родитељског старања, односно право дјетета на
посебну заштиту и алтернативну бригу 9, право
на приватност и заштиту
приватности 7, право дјетета на путну исправу и путовање у иностранство 6,
безбједност дјеце у саобраћају ученика на екскурзији 2, те по једна пријава за право
дјетета на сазнање свог поријекла и право на превоз ученика.
Број дјеце
Број дјеце чија су права према поднесеним пријавама повријеђена није могуће у
сваком случају прецизно исказати с обзиром да пријаву/жалбу поред појединаца
подносе и групе родитеља или дјеце, или што се пријавама указује на потребу
измјена појединих нормативних рјешења, односно измјена и допуна постојеће
правне регулативе која дефинише права дјетета. Овакве пријаве/жалбе се
процесуирају као једна, па се статистички и приказује као повреда права само
једног дјетета. Предмети у којима је Омбудсман за дјецу спровео посебно
истраживање и упознавање дјеце о њиховим правима не садрже број дјеце чија су
права евентуално повријеђена, него само број дјеце која су учествовала у тим
активностима.
Из наведених разлога, статистички показатељи изнесени у овом извјештају односе
се само на предмете у којима се јасно види број, пол и узраст дјеце.
Узраст дјеце
Запримљене пријаве указују да су дјеца од 6-10 година живота и од 11-14 година,
највише изложена ситуацијама које доводе до повреде њихових права, а потом
дјеца до 5 година, те дјеца од 15-18 година.
Број пријава с обзиром на узраст дјеце одражава ситуације и ризике који доводе до
повреде права дјетета као и њихове потенцијале да препознају и разумију појаве
које могу утицати да се угрожавања права избјегну или умање.
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Из пријава запримљених у извјештајном периоду, за 112 дјеце није било могуће
одредити којег су узраста, односно доби.

Узраст дјеце
0-5 год.
138
6-10 год.
225
11-14 год.
157
15-18 год.
108
Непознат
112
Пол дјеце
Пријаве Омбудсману за дјецу према полној заступљености дјеце и у овом
извјештајном периоду показују да је 369 дјечака и 279 дјевојчица било изложено
ситуацијама које доводе до повреде њихових права, док у 92 пријаве није било
података о полу дјетета. Пол дјеце није могуће одредити ни у случајевима када су
пријаве/жалбе поднесене од стране групе родитеља, дјеце и пријава поднесених у
име разреда.
Пол дјеце
Дјечаци
369
Дјевојчице
279
Непознат
92
Одговорна страна
Највећи број пријава којима се указује на повреде права дјетета односе се на центре
за социјални рад, што је с једне стране разумљиво с обзиром на њихова врло
широка овлаштења у заштити права дјетета, а с друге неприхватљиво јер се
редовно указује на исте пропусте у њиховом раду.
Васпитно образовне установе прије свега школе, али и предшколске установе,
вртићи и играонице, као и домови у значајном броју су предмет пријава/жалби
којима се указује на повреде права дјетета на образовање.
Правосудни органи, градске управе и локалне самоуправе, министарства, центри
јавне безбједности, полиције и друге институције, јавне установе, фондови,
политичке странке, привредна друштва и други, се појављују као одговорне стране у
пријавама/жалбама којима се указује на повреду права и интереса дјетета.

Одговорна страна
Центри за социјални рад/службе социјалне заштите

313

Васпитно - образовне установе

121

Правосудни органи

60
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Градске/општинске управе

35

Министарства

23

Институције

21

Центри јавне безбједности, полиција

10

Јавне установе

9

Фондови

7

Привредна друштва

3

Политичке странке

3

Органи/службе ФБиХ и других држава

2

Удружења

1

Није наведена
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Начин пријема пријаве/жалбе
Највећи број пријава/жалби у извјештајном периоду, као и претходних година,
грађани су предали лично, доласком у канцеларије Омбудсмана за дјецу 292
пријаве, телефоном 98, путем е-маила 82, поштом 59, путем факса 1, медија 10
пријава, док је 49 предмета покренуто по службеној дужности на иницијативу
Омбудсмана за дјецу.
Начин пријема жалбе
Лично
292
Телефоном
98
Е-маил
82
Поштом
59
По службеној дужности
49
Факсом
10
Из медија
10
Укупно:
600

48.7%
16.3%
13.7%
9.8%
8.2%
1.7%
1.7%
100%

Фаза рјешавања по пријавама/жалбама
Омбудсман за дјецу ријешио је 516 пријава/жалби, а у фази рјешавања су остале 84
пријаве.
Жалбе у раду 2018.
Ријешене
516
У фази рјешавања
84

86%
14%

Од укупно 516 ријешених пријава/жалби, 40 пријава се односило на случајеве за
које Омбудсман за дјецу није имао надлежност за поступање, а 27 пријава је било
неосновано. У наведеним предметима се радило о случајевима за остварење права
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дјеце која су постала пунољетна, о остваривању права на пензију и друга примања,
на финансијске помоћи, остваривање права у вези са радом и запошљавањем,
рјешавању стамбених питања и других питања за које Омбудсман за дјецу није
надлежан.
Од 516 ријешених жалби
Ненадлежност
40
7.8%
Неосновано
27
5.2%
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B) ПОСТУПАЊЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ
Када се у раду и поступању Омбудсмана за дјецу или на било који други начин дође
до сазнања да постоје индиције и околности које упућују на повреде права и
интереса дјетета Омбудсман за дјецу на властиту иницијативу формира предмет,
покреће и проводи одговарајући поступак у циљу заштите права и интереса дјетета.
У извјештајном периоду Омбудсман за дјецу је иницирао 49 таквих поступања која
су се односила на заштиту од насиља, занемаривања и немарног односа према
дјеци, вршњачког насиља, права дјетета на безбједну игру, права на образовање,
права на здравствену заштиту, уређење виђања, социо-економска права и др.
Посебни извјештаји
Омбудсман за дјецу, у складу са Законом15, је овлаштен 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 пропусте који могу бити врло различити, а
доводе до повреде права дјетета. Ти пропусти могу бити везани за постојећа
законска рјешења која нису довољна гаранција за остваривање и заштиту права
дјетета у складу са захтјевима и принципима Конвенције и другим међународним
документима у области права дјетета, или надлежни органи неправилном примјеном
важећих закона доводе до повреде права дјетета или не проводе процедуре у
складу са законом када рјешавају по захтјеву за остваривање права дјетета.
Посебни извјештаји треба да допринесу системском рјешавању проблема како би се
остварила заштита већег броја дјеце чија су права угрожена или би због различитих
ризика могла бити угрожена по истом основу који је предмет извјештаја.
Омбудсман за дјецу је 2018. године упутио посебне извјештаје:
- Право на предшколско васпитање и образовање у Републици Српској,
- Превенција употребе дувана и алкохола међу дјецом и младима.
Препоруке
У обављању послова из своје надлежности, Омбудсман за дјецу је овлаштен да
органима државне управе, органима, односно службама јединица локалне
самоуправе, као и другим правним и физичким лицима која 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.16
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, али и ресорним министарствима ради
15
16

Закон о Омбудсману за дјецу, члан 17.
Закон о Омбудсману за дјецу, члан 9.
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предузимања потребних мјера у одређеним областима, како би се одговарајућим
системским рјешењима отклониле ситуације које доводе до повреде права и
интереса дјеце.
Препоруке дате надлежним органима ради заштите права и интереса дјеце у
појединачним случајевима, мјера је коју Омбудсман за дјецу користи у ситуацијама
када у поступку медијације са одговорном страном није нашао компромисно
рјешење.
У извјештајном периоду упућене су сљедеће препоруке:
-

Министарство здравља и социјалне заштите – Вакцинација МРП вакцином,
потреба повећања информисаности родитеља/старатеља и сензибилизација
јавности,

-

ЈУ Центар за социјални рад Бијељина – Остваривање личног контакта
малољетног дјетета са родитељем са којим не живи,

-

ЈУ Предшколства „Бели анђео” Брод - Персонални асистент за дијете у
предшколској установи,

-

Начелник општине Брод – Персонални асистент за дијете у предшколској
установи,

-

Министарству просвјете и културе – Доношење правилника о начину и условима
остваривања програма у предшколским установама за дјецу са сметњама у
развоју,

-

Централна изборна комисија БИХ – Повреда права дјеце у политичкој кампањи
(поновљена препорука),

-

Технолошка школа Бања Лука – Заштита права и интереса малољетног дјетета,

-

Министарство просвјете и културе
организовања проширеног програма,

-

Министарство просвјете и културе – Доношење правилника о дисциплинској и
материјалној одговорности ученика у основној школи,

-

ЈУ Центар за социјални рад Требиње – Заштита права и интереса малољетног
дјетета,

-

Министарство просвјете и културе - Стратегија развоја образовања - Акциони
план,

-

Републички педагошки завод - Стручно упутство о организовању такмичења и
смотри ученика основних и средњих школа.
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–

Доношење

правилника

о

начину

Мишљења
Омбудсману за дјецу је овлаштен17 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.
Поступање у складу са чланом 7. Закона, за Омбудсмана за дјецу је посебно важно,
али је врло често, због кратког временског периода у коме треба дати мишљење,
ограничено, из разлога што ресорна министарства не достављају увијек Омбудсману
за дјецу предложени текст закона.
У складу са законом утврђеним овлаштењима Омбудсман за дјецу је доставио:
- Мишљење на Приједлог Закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених
за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
- Мишљење око одређивања година дјетета у складу са чланом 8. Опште уредбе
(ЕУ) 2016/679 о заштити података – Агенција за заштиту личних података у БиХ.

17

Закон о Омбудсману за дјецу, члан 7.
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V

ПРЕГЛЕД ПРАВА ПРЕМА ОБЛАСТИМА
A) ЛИЧНА ПРАВА ДЈЕТЕТА

Право дјетета на живот у породици и на одржавање личних односа са
родитељем са којим не живи
Као и у ранијим извјештајима, пријаве по којима је Омбудсман за дјецу поступао у
извјештајном периоду указују на повреде права дјетета у породици по различитим
основама, које посебно долазе до изражаја у поступку развода брака или прекида
ванбрачне заједнице и посебно у поступцима повјеравања дјетета једном од
родитеља, уређењу виђања дјетета и родитеља са којим не живи и осигурања права
дјетета на издржавање.
Основно право сваког дјетета – право на живот у породици, гарантовано је свим
међународним документима и домаћим прописима, јер је породица основна,
природна и незамјенљива средина за развој и благостање свих њених чланова, а
посебно дјеце.18
С тим у вези је и обавеза државе да обезбједи да ниједно дијете не буде одвојено од
својих родитеља против њихове воље, осим када надлежни органи на основу
судског увида одлуче, у складу с одговарајућим законом и процедурама, да је такво
раздвајање неопходно и у најбољем интересу дјетета19.
Родитељи имају и дужност и право да штите своју малољетну дјецу и да се брину о
њиховом животу и здрављу, и не могу се одрећи родитељског права, али им оно, у
случајевима утврђеним законом, може бити и одузето.20
Нажалост, један број родитеља заборавља да разводом брака не престају бити
родитељи, да су дјетету потребна оба родитеља и послије развода брака, заборавља
да су они родитељи и послије развода брака, да је одлука о разводу њихова одлука
на коју дјеца нису могла утицати и своје незадовољство и сукобе преносе и у
бракоразводну парницу не бирајући средства и без обзира на могуће посљедице на
развој дјетета.
Статистика упозорава на чињеницу да су дјеца до 10 година живота највише
изложена ситуацијама које доводе до повреде њихових права и у поступку развода
брака, а што потврђују и пријаве Омбудсману за дјецу.
Посљедице по дијете и његов развој могу бити врло тешке и дуготрајне нарочито
ако изостаје потребна родитељска брига у најранијем узрасту дјетета, тј. у периоду
који би требао бити најинтензивнији у смислу родитељских обавеза усмјерених на
раст и развоја дјетета.
18
19
20

УН Конвенција о правима дјетета, Преамбула
УН Конвенција о правима дјетета, члан 9.
Породични закон, члан 81.
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Пријаве Омбудсману за дјецу којима се указује на повреду права дјетета, једнако се
односе на дјецу без обзира да ли се ради о разводу брака или прекиду ванбрачне
заједнице.
Иако је Уставна одредба да дјеца рођена ван брака имају једнака права и дужности
као и дјеца рођена у браку, законско рјешење довело их је у различите позиције.
Тако је Породичним законом уређено21 да у поступцима за развод брака, суд
одлучујући о разводу брака истовремено одлучује и о повјеравању дјетета једном од
родитеља и обавези другог родитеља да доприноси издржавању дјетета, а да о
праву дјетета на контакте и дружења са родитељем са којим не живи одлучује
центар за социјални рад.
Истовремено, када је у питању остваривање права дјеце усљед прекида ванбрачне
заједнице, приступ је потпуно другачији, јер о повјеравању дјетета након прекида
ванбрачне заједнице одлучује центар за социјални рад.
Дјеца из ванбрачних заједница имају право на судску заштиту, под истим
условима као и њихови вршњаци из брачних заједница. И због тога су,
између осталог потребне измјене Породичног закона, којима ће
повјеравање дјеце бити у искључивој надлежности суда без обзира да ли
је у питању брачна или ванбрачна заједница.

2014.

2015.

2016.

Закључени бракови22

5823

5895

5563

5954

Разведени бракови

1106

1143

1025

985

Трајање разведених бракова

2014.

22

2016.

2017.

Мање од годину

31

24

31

29

1 – 2 године

96

136

111

110

3 – 4 године

113

117

114

93

Укупно до 5 година

240

277

262

232

Више од 5 година

866

866

769

753

1106

1143

1025

985

Укупно:

21

2015.

2017.

Породични закон, члан 88.
Републички завод за статистику, Статистички годишњак за 2018. годину
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Право дјетета на личне односе и непосредне контакте са родитељем са
којим не живи и блиским сродницима
У извјештајном периоду Омбудсман за дјецује поступао је у 102 предмета којима се
указује на повреде права дјетета на контакте и дружења са родитељем са којим не
живи, као и на контакте са баком и дједом, те трећим лицима са којима га везује
блискост.
Право дјетета на личне односе и непосредне контакте са родитељем са којим не
живи је право дјетета и не зависи од односа међу родитељима нити статуса брачне
заједнице и најчешће се доводи у питање у случају развода брака.
Омбудсман за дјецу годинама указује на бројне проблеме због којих се ово право
дјетета доводи у питање. Нажалост, осим веће осјетљивости једног броја центара за
социјални рад у поступању у овим предметима, системски није направљен искорак,
тако да су проблеми практично исти, само се странке мијењају:
1. Центри/службе за социјални рад не одлучују по захтјеву странке у
законом прописаном року23, или по захтјеву странке не одлучују на начин
да доносе одговарајући управни акт, или не поступају по налогу
другостепеног органа у законом утврђеном року24 што ове поступке чини
неефикасним јер јако дуго трају, а за посљедицу врло често имају ускраћивање
права дјетету на оба родитеља.
Центри/службе најчешће истичу да је то посљедица неријешених и поремећених
односа и отвореног конфликта између разведених родитеља који не бирају
средства да повриједе бившег супружника. С друге стране, родитељи одговорност за
непотребно одуговлачење поступка пребацују на центре/службе најчешће истичући
њихову наводну пристрасност другом родитељу и неуважавање мишљења дјетета и
његов најбољи интерес. Пребацивање одговорности с једне на другу страну само
додатно усложњава ионако тешку ситуацију насталу разводом брака, а посљедице
увијек сносе дјеца, јер најчешће и немају контакт са родитељем са којим не живе за
све вријеме трајања поступка пред центром/службом за социјални рад.

-

Омбудсман за дјецу је дана 20.08.2018. године, запримио жалбу25 којом се
наводи да по захтјеву мајке на повјеравање и васпитање малољетног дјетета
након прекида ванбрачне заједнице, центар за социјални рад није донио одлуку
ни послије годину дана. У свом одговору Омбудсману за дјецу Центар за
социјални рад наводи између осталог: „Поступак је покренут по захтјеву мајке у

октобру 2017. године, у току поступка одржано је неколико усмених расправа,
23

24
25

Закон о општем управном поступку, „Службени гласник Републике Српске”, број: 13/02, 87/07, 50/10,
члан 206. утврђује: У осталим случајевима када се поступак покреће поводом захтјева странке,

односно по службеној дужности ако је то у интересу странке, орган је дужан донијети рјешење и
доставити га странци најкасније у року од два мјесеца, ако посебним прописом није одређен краћи
рок.
Закон о општем управном поступку, члан 227.
Предмет број: 1074-90-8-ПЖ/18
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саслушани свједоци како би се јасније сагледала слика и евентуално покушао
постићи споразум између странака, због чега се поступак прилично одужио.”
Стручно вијеће је тек дана 23.10.2018. године заузело став о повјери
малољетног дјетета послије прекида ванбрачне заједнице.
-

Омбудсман за дјецу је запримио жалбу26 којом се указује да је Министарство
здравља и социјалне заштите Рјешењем број:11/05-544-152/18 од 27.6.2018.
године поништило Закључак Центра за социјални рад Бања Лука од 07.02.2018.
године и предмет вратило првостепеном органу на поновни поступак и
одлучивање, али да Центар до новембра није донио одговарајући управни акт.
На захтјев Омбудсмана за дјецу, Управна инспекција у свом одговору од
30.11.2018. године констатује: „Центар за социјални рад извршио је повреде

одредаба члана 227. став 2. Закона о општем управном поступку, јер у
прописаном року од 30 дана од дана пријема другостепеног рјешења, а нити до
дана вршења инспекцијског надзора није поступио по другостепеном рјешењу и
није донио одговарајући управни акт. Рјешењем управног инспектора Центру за
социјални рад Бања Лука је наложено да у року од 15 дана од дана пријеме
рјешења, донесе управни акт у наведеном предмету.”
2. Недовољно прецизна рјешења о начину одржавања личних односа
остављају простор за различито тумачење и доводе у питање њихово извршење,
што родитељи користе у остваривању својих интереса:
- вријеме и/или мјесто преузимања дјетета није довољно прецизно уређено или
- препуштено је родитељима да се договоре и уреде виђање дјетета током
празника или за вријеме школског распуста и слично, што је апсолутно
неприхватљиво. Да су се родитељи могли договорити, о томе и не би одлучивао
центар, али онда кад договора између њих нема, центар мора преузети
одговорност за донесена рјешења.
3. Закључком органа старатељства се не наводи на основу чега – којих
критерија и околности су стручни радници, одлучујући о праву дјетета,
дошли до закључка, непознат је садржај појединачних мишљења стручних
радника, што доводи до поништавања првостепених рјешења по жалби
незадовољних родитеља. Сваки стручни радник треба дати мишљење са аспекта
своје струке о заштити интереса дјеце, у датој ситуацији, а службено лице које води
поступак треба да цијени тако дата мишљења посебно и заједно са осталим
доказима и на основу тога и резултата цјелокупног поступка да одлучи које ће
чињенице узети као доказане.27
4. Изостаје одговарајућа реакција центра/службе за социјални рад према
родитељу са којим дијете живи, а који се намјерно не придржава одлуке о
начину одржавања личних односа, односно, који намјерно онемогућава спровођење
одлуке и остваривање права дјетета на контакте и дружења са родитељем са којим
26
27
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не живи. У ситуацији када се дјетету ускраћује одржавање личних односа са
родитељем на начин како је то утврђено правоснажним рјешењем, мјере органа
старатељства морају бити ефикасне и благовремене.
5. Центри/службе социјалне заштите у поступку за остваривање права
дјетета не прибављају мишљење дјетета, а што су разлози за оспоравање
донесених рјешења, а то поново значи нови поступак и ново вријеме у којем дијете
своје право на контакте не остварује28.
- Рјешењем Министарства здравља и социјалне заштите поништава се Рјешење
Центра за социјални рад Бања Лука јер без прибављеног мишљења дјетета и
презентовања информација дјетету у вези са поступком који се води, нису се
стекли услови за доношење првостепене одлуке. Стручни радници органа
старатељства не само да нису прибавили мишљење дјетета него дијете нису ни
видјели, што је повреда материјалног права која мора исходити поништавање
првостепеног рјешења.
6. Омбудсману за дјецу су се, поред родитеља, обраћали и други сродници
дјетета, најчешће бака и дјед, због немогућности да остваре контакт са
унуцима, послије развода брака родитеља.
-

Омбудсману за дјецу обратио се својом жалбом дјед29 у којој наводи да је
Министарство здравља и социјалне заштите поништило рјешење Центра за
социјални рад Бања Лука, али да у новом поступку још увијек није донесен
управни акт којим се регулише контакт дједа и унука. На захтјев Омбудсмана за
дјецу управна инспекција у свом одговору констатује: „Центар за социјални рад

Бања Лука извршио је повреду одредаба члана 277. став 2. Закона о управном
поступку, те је Центру наложено да у року од 15 дана од дана пријема рјешења,
донесе одлуку у наведеном предмету“.
Право дјетета на издржавање
Право дјетета на издржавање је основно право сваког дјетета гарантовано и
међународним и домаћим прописима. Дужност је и право родитеља, према
Породичном закону, да штите своју малољетну дјецу и да се брину о њиховом
животу и здрављу, и они су првенствено одговорни да издржавају малољетну дјецу
и у извршавању те обавезе морају да искористе све своје могућности.
Право дјетета на издржавање је право дјетета и не зависи од односа медју
родитељима нити од статуса брачне заједнице, без обзира да ли су родитељи у

28

Породичним законом је уређено да дијете има право на изражавања властитог мишљења у складу са
узрастом и зрелошћу. Дијете има право да добије потребне информације и обавијештења која су му
потребна за формирање властитог мишљења. 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.
29
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браку или нису, да ли живе заједно или не, да ли је дијете рођено у брачној
заједници или није, да ли родитељ остварује контакт са дјететом. Неплаћање
алиментације је занемаривање дјетета и његовог права на издржавање.
Проблем у пракси је посљедица како недоречених законских прописа, тако и
неадекватне примјене постојећих законских рјешења и изостанка потребног надзора
над органима старатељства да одговоре својој законској обавези.
Тешко је разумјети ситуације присутне у пракси када разводом брака родитељ
доказује да нема средстава да плаћа алиментацију, а тај исти родтељ је издржавао
своје дијете док је трајала брачна заједница. Присутне су и оне ситуације када је
родитељ, који је обавезан плаћати издржавање до те мјере оптеретио своју плату да
за плаћање алиментације не преостају потребна средства30.
- Омбудсман за дјецу је запримио жалбу којом се указује на повреду права дјетета
на издржавање из разлога што је суд доставио послодавцу рјешење о извршењу
износа 30% од плате коју остварује код послодавца, али је послодавац
обавијестио суд да врши обуставу плате, али у мањем износу, јер је именовани
распоређен на друго радно мјесто са мањом платом.
Таквом приступу родитеља у прилог иде и постојеће законско рјешење које утврђује
да се издржавање дјетета одређује у проценту од сталних новчаних примања, чиме
право дјетета на издржавање зависи од могућности даваоца издржавања, а не од
потреба дјетета.
С обзиром да се издржавање одређује у проценту од сталних новчаних примања,
досуђени износи алиментације су врло различити и у одређеном броју случајева не
покривају ни минималне потребе дјетета. С обзиром да законодавац није дефинисао
доњу границу износа издржавања зависно од узраста дјетета и његових потреба,
родитељ са којим дијете живи, и када уредно прима досуђени износ алиментације,
је суочен са бројним проблемима да осигура потребна средства ради задовољења
елементарних потреба дјетета.
Иако је Породичним законом утврђена обавеза органа старатељства да води
евиденцију о издржавању дјеце и родитеља, а према упутству које прописује
руководилац републичког органа управе за послове социјалне заштите,31 нема
званичних података о броју дјеце која према правоснажној судској одлуци примају
издржавање, о броју дјеце чији родитељи не извршавају своју обавезу издржавања,
било да издржавање не плаћају уопште или уплате врше једном у два или три
мјесеца или у мањем износу од досуђеног.

30
31

Предмет број: 159-12-ПЖ/18
Породични закон, члан 257.
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Права дјеце и вишечлане породице
Стратегијом развоја породице у Републици Српској за период 2009-2014. године
дефинисан је цијели низ мјера и активности у различитим ресорима за
унапријеђење бриге за дјецу.
Први задатак дефинисан Стратегијом је измјена и допуна закона у областима које су
повезане са породицом и породичним животом, а које ће побољшати укупно стање и
перспективе породице, прије свих Породични закон и Закон о дјечијој заштити. На
жалост бројне мјере предвиђене стратешким документом нису реализоване, а нова
стратегија није донесена.
У извјештајном периоду почео је са примјеном нови Закон о дјечијој заштити, док
Породични закон није ушао у скупштинску процедуру.
Новим Законом о дјечијој заштити32 којим се утврђују права у области дјечије
заштите, у односу на претходни, уводе се мјере пронаталитетне накнаде33 коју
остварује мајка са пребивалиштем у Републици Српској за свако трећерођено и
четврторођено дијете, без обзира на материјални статус породице и мјесто рођења
дјетета. Ова накнада се исплаћује у једнократном износу од 600 КМ за трећерођено
дијете и у износу од 450 КМ за четврторођено дијете.
Новим Законом се уводи и право на матерински додатак који остварује незапослена
мајка у трајању од 12 мјесеци, а за близанце и свако треће и наредно дијете у
трајању од 18 мјесеци и признаје се у новчаном износу од 405 КМ34. Законом је, као
што је било регулисано и раније, признато право на помоћ за опрему
новорођенчета, коју остварују родитељи за свако новорођено дијете у породици, без
обзира на материјални положај породице и износ накнаде је исти за све, 250 КМ.
У Републици Српској тренутно не постоји јединствена службена база података
о броју вишечланих породица нити броју дјеце из вишечланих породица,
иако је и то била једна од активности дефинисана стратешким документом, а из које
би био видљив број вишечланих породица, број дјеце у вишечланим породицама,
њихов узраст, здравствено стање, укљученост у образовни систем, доступност
предшколских установа, запосленост родитеља, стамбена ситуација и сл.
Закон о социјалној заштити Републике Српске35 даје могућност јединицама локалне
самоуправе да својом одлуком, поред права утврђених овим законом, а у складу са
потребама становништва, могу да утврде и друга права и услуге, услове и
критеријуме за њихово остваривање. Међутим,
ниво
остваривања права
вишечланих породица на локалном нивоу зависи од финансијске могућности буџета
локалних заједница и разликује се од
општине до општине. Тако нпр.
32
33
34
35

„Службени гласник Републике Српске”, број: 114/17
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субвенционисање боравка у предшколским установама за треће дијете у породици
није реализовано у свим локалним заједницама.
Основни проблем, према подацима удружења родитеља са четворо и више дјеце је
незапосленост родитеља, усљед чега је велики број ових породица зависан од
социјалне помоћи и различитих донација. Један број породица су стални корисници
новчане помоћи центра за социјални рад, и ту помоћ усмјеравају углавном на
превладавање тренутних проблема - куповина уџбеника, набавка огријева,
лијечење.
Због немогућности да највећи број вишечланих породица одговоре на потребе дјеце
за одрастање дјетета у средини у којој ће му бити обезбијеђени услови за несметан
развој, потребне су системске мјере и активности, које између осталих
укључују:
- Прије свега, неопходно је извршити процјену досадашњих мјера и активности
усмјерених на подршку породици, посебно вишечланим породицама и ефектима
њихове примјене.
- Новом Стратегијом развоја породице, између осталог, идентификовати проблеме
породица и дјеце из вишечланих породица у различитим областима остваривања
и заштите њихових права, те на, реално заснованим потребама и могућностима,
дефинисати дугорочне политике и приоритете ради унапријеђења положаја
дјеце из вишечланих породица.
- Предузимање потребних мјера и активности на изради службене базе података о
вишечланим породицама, како би се на основу редовних анализа добили
одговори да ли су и у којој мјери реализоване предвиђене мјере и активности, те
какви су ефекти њихове примјене у побољшању положаја породице да одговори
на потребе дјеце.
- Предузму 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 ове
породице нису проблем друштва него један од најважнијих ресурса економског и
друштвеног развоја.
- Да се Одлуком о бесплатним уџбеницима обухвате 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.
Извршење одлука надлежних органа, установа и служби
Поступак извршења обухвата скуп мјера и активности с циљем да се и принудно
против воље извршеника обезбиједи правна заштита дјетета. С обзиром да је право
дјетета предмет заштите у извршном поступку, извршење се мора спроводити са
посебном пажњом и сензибилитетом тако да дијете чије се право штити, ни на који
начин не трпи посљедице принуде које се у том поступку примјењује према трећим
лицима.
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Пријаве по којима је Омбудсман за дјецу поступао у извјештајном периоду указују и
на повреду права дјетета у поступку извршења правоснажних одлука, а које се
најчешће спроводе у поступцима одржавања личних контаката дјетета са
родитељем са којим дијете не живи и поступцима принудне наплате издржавања
дјетета.
Када је у питању принудно извршење правоснажних одлука о уређењу виђања
дјетета и родитеља са којим дијете не живи, основни проблем на који се пријавама
указује је, да се такве одлуке и не извршавају, па родитељи с правом питају зашто
су уопште водили поступак, зашто су мјесецима одлазили у центар за социјални рад,
ако донесена одлука у коначном неће бити и извршена. Посебан проблем је, на који
се такође указује, када до извршења и дође да се оно извршава на начин да дијете
није припремљено, јер самом поступку извршења не предходе активности, прије
свега центра за социјални рад како би се отклониле или ублажиле посљедице и
могуће стресне ситуације које поступак извршења може имати на дијете.
-

Омбудсман за дјецу је запримио жалбу36 којом родитељ указује да је надлежни
центар за социјални рад дана 15.09.2017. године донио рјешење којим је
уређено одржавање личних контаката са малољетним дјететом, али да се
донесено рјешење не извршава и да он још увијек није остварио контакт са
малољетним дјететом.

Правоснажне и извршне одлуке надлежних служби и органа обавезују и родитеље,
али и надлежне службе и њихово извршење се не може и не смије доводити у
питање.
Извршне судске одлуке извршавају судови према правилима Закона о извршном
поступку37, а управне и друге акте извршавају органи управе према правилима
Закона о општем управном поступку. И у једном и у другом случају најбољи интерес
дјетета мора бити осигуран и у провођењу извршног поступка.
Непоштовање потписаног споразума, и/или правоснажних и извршних управних
аката, и/или одлука, од стране родитеља, као и неадекватан одговор надлежних
институција приликом примјене и спровођења тих аката и одлука, представља
повреду права дјетета, јер се тиме ускраћује право дјетета које је у одговарајућем
поступку утврђено.
Ажурност и ефикасност надлежних органа у извршавању својих одлука цијени се на
основу благовременог предузимања мјера у периоду њиховог спровођења, тако да
непоштовање законских рокова и одуговлачење поступка извршења без обзира на
разлоге којима се то правда, није у најбољем интересу дјетета. Додатно вријеме
које се по разним основама оставља за извршење правоснажних одлука, не рјешава
проблем, већ само додатно компликује и онако тешке односе у породици и додатно
удаљава дијете од родитеља са којим не живи.
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Закон о извршном поступку, „Службени гласник Републике Српске”, број: 59/03, 85/03, 64/05,118/07,
29/10, 57/12 и 67/13
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B) ДЈЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА
Породица, као основна јединица друштва, природна је и незамјенљива средина за
развој и благостање свих њених чланова, а посебно дјеце. Ту дијете стиче прва
знања, упознаје друге и другачије, ту одраста и учи. Оно што му је потребно је
брига и пажња одраслих, прије свих родитеља. Али, ако дијете нема биолошку
породицу, ако су родитељи напустили дијете или из било којих других разлога нису
у могућности одговорити својим родитељским обавезама38, дјетету је опет потребна
породица.
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.39
Смјернице за алтернативно збрињавање дјеце40 указују на потребу за релевантном
политиком и праксом у погледу два основна принципа: нужност и прикладност. У
основи нужности је потреба да се дјеца подрже како би остала са својом породицом
и како би у њој била збринута. Издвајање било којег дјетета из његове, односно,
њене породице требала би бити крајња мјера, а прије доношења такве одлуке,
потребно је провести ригорозну процјену.
Држава је обавезна да изради националне или стручне смјернице које се надовезују
на слово и дух ових Смјерница41 и да осигура стандардни процес за упућивање или
пријем дјетета у неки вид алтернативног збрињавања42.
Стратегија за унапријеђење социјалне заштите дјеце без родитељског
старања са планом акције за период 2015-2020. године43 посебан нагласак
ставља на основне принципе Конвенције, утвђујући 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.44
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Устав Републике Српске, члан 36: Малољетници о којима се родитељи не старају, имају посебну

заштиту.

УН Конвенција о правима дјетета, члан 20.
Смјернице за алтернативно збрињавање дјеце, Генерална скупштина УН 20.11.2009.године, Увод
41 Смјернице, тачка 26
42 Смјернице, тачка 73
43 Стратегија за унапријеђење 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
44 Стратегија унапријеђења социјалне заштите дјеце без родитељског старања, стр. 12.
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Према Закону о социјалној заштити, дијете без родитељског старања је дијете које
нема родитеље, које је напуштено од родитеља, чији родитељи нису у могућности
да му пруже потпуно старање зато што су ограничени у вршењу родитељског права
или су лишени тог права.45
Збрињавање дјеце без родитељског старања је врло захтјевна обавеза државе и
поред јасно дефинисаних и постављених нормативних оквира и дефинисаних
процедура, захтијева и ангажовање стручњака различитих профила, у различитим
секторима, прије свега у центрима/службама 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/службе дјеци обезбијеђена
одговарајућа алтернативна брига.
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.

У свим овим ситуацијама и сваком појединачном случају, надлежни
центар/служба 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 Конвенције најбољи интерес дјетета, право дјетета на учешће у поступку који се њега
тиче и изражавање мишљења, несметан раст и развој и заштита од било
којег облика дискриминације.
Усвојење
Стратегија за унапријеђење социјалне заштите дјеце без родитељског старања са
планом акције за период 2015-2020. године, поред тога што дефинише опште
циљеве и посебан нагласак ставља на основне принципе Конвенције, специфичан
циљ везан за усвојење утврђује на начин: Унаприједити поступке спровођења
усвојења и афирмисати га у стручној пракси као најпожељији и
најефикаснији модел збрињавања дјеце без родитељског старања.
Стратегијом се истовремено констатује да су Конвенција о правима дјетета и
Породични закон у доброј мјери међусобно некомпатибилни, те да се препреке у
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примјени усвојења односе како на поједине одредбе породичног законодавства и
припадајуће подзаконске акте тако и на праксу усвојења у Републици Српској.
Посебно се, између сталог, наглашава;
-

-

-

-

Ниска горња добна граница дјетета за потпуно усвојење.46 Законом је утврђена
горња старосна граница дјетета за усвојење од 5 година, што онемогућава
усвајање дјеце старије од 5 година;
Недефинисана доња узрасна граница дјетета за усвојење. Законом није утврђена
доња узрасна граница дјетета за усвојење, тако да је центрима за социјални рад
препуштена оцјена о могућности усвојења дјеце док су још бебе, с тим да, према
Упутству о поступку усвојења дјеце, на усвојење не могу дати дијете из
породилишта;
Немогућност усвојења од стране лица која живе сами или су ванбрачни
партнери, с обзиром на законску одредбу да брачни супружници могу заједнички
усвојити дијете, те да дијете може усвојити само један од њих, уз пристанак
другог брачног друга (члан 153. Породичног закона);
Непостојање јединствене евиденције - базе података о лицима потенцијалним
усвојиоцима, али ни о дјеци, која у складу са Законом могу бити усвојена.

На све напријед наведене проблеме који доводе у питање остваривање права дјеце
без родитељског старања и њиховов најбољи интерес, Омбудсман за дјецу је указао
још својим Годишњим извјештајем за 2012. годину.
Поред наведеног, Омбудсман за дјецу истим извјештајем је указао и на проблеме
који се односе на:
- Недефинисана припрема и едукација лица потенцијалних усвојитеља - Закон
уопште не садржи одредбе о припремама потенцијалних усвојилаца, али ни
припремама дјетета за тако важан однос који се усвајањем дјетета успоставља.
Програм припреме за усвојење мора бити јединствено дефинисан и као такав
обавезивати и потенцијалне усвојиоце и надлежне центре за социјални рад.
- Закон утврђује само као могућност пробни смјештај, у оквиру којег рока би се
процјењивала успјешност обављеног усвојења, и тај рок износи само три
мјесеца, с тим да исти, ни такав није предвиђен код усвајања дјетета од стране
страних држављана.
- Закон не утврђује критерије по којима страни држављанин може бити усвојилац,
утврђује само да изузетно, усвојилац може бити и страни држављанин ако за то
постоје нарочито оправдани разлози.47 Шта су нарочито оправдани разлози
Закон не утврђује, али према Упутству, тачка 12. надлежни центар за социјални
рад, у тим поступцима је дужан затражити одобрење о дозволи усвојења од
Министарства здравља и социјалне заштите.
- Закон не утврђује право дјетета да зна да је усвојено.
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Породични закон, члан 157: Потпуно усвојити се може само дијете узраста до 5 година.
Породични закон, члан 147.
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С обзиром да се проблеми у спровођењу усвојења не односе само на постојећи
нормативни оквир, већ и на праксу поступања центара за социјални рад, Омбудсман
за дјецу је 2016.године48 Министарству здравља и социјалне заштите упутио
препоруку да предузме потребне мјере и активности и изврши надзор у поступању
једног броја центара за социјални рад, ради откањања ситуација да надлежни
центри за социјални рад имају различит приступ у примјени истих нормативних
рјешења у поступку усвојења, посебно када је усвојилац страни држављанин.
Стратегијом унапријеђења социјалне заштите дјеце без родитељског
старања, између осталог дефинисане су обавезе надлежних на:
- измјене и допуне Породичног закона и измјену подзаконских аката рок 2015-2016. година;
- успостављање централног регистра усвојења и јединствених образаца
за усвојење - рок 2015. година.
Нажалост, наведене активности још увијек нису реализоване.
Усвојење као најкомплетнији облик породично - правне заштите дјеце без
родитељског старања, које истовремено доприноси и остваривању родитељства, у
Републици Српској још увијек није у довољној мјери ни афирмисано ни кориштено, а
што потврђују и подаци Министарства здравља и социјалне заштите уназад
неколико година.
Хранитељство
Хранитељство као најхуманији облик заштите дјеце, које је у интересу прије свега
дјетета, а онда и породице и биолошке и хранитељске, а и друштва у цјелини,
нажалост, још увијек није заступљено, као облик алтернативне бриге за дјецу, у
мјери у којој је то потребно.
Сигурно је да постоје породице које то желе, иако сама жеља није довољна - за
стицање својства хранитеља неопходно је испуњавање строгих законом
предвиђених услова, и дјеца којима су такве породице потребне, али се бројна
питања морају јасно поставити и дефинисати, како би се осигурало да хранитељска
породица, у најбољем интересу дјетета одговори на његове потребе - а то захтијева
строге процедуре за избор хранитеља, њихову едукацију и припрему за
хранитељство и посебно надзор над њиховим радом који мора бити сталан и
континуиран.
Нажалост, у случајевима када је хранитељство препознато као облик алтернативне
бриге за дјецу, пријавама се указује на повреду права дјетета.
-
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У извјештајном периоду Омбудсман за дјецу је запримио пријаву групе
хранитеља којом се наводи да од маја 2018.године хранитељима није исплаћена
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накнада за рад и трошкове издржавања корисника, те да се у неким случајевима
са подручја њихове општине приликом збрињавања дјетета у хранитељску
породицу не води рачуна о интересима дјетета, већ о могућностима
финансирања.49
Посебан проблем је и неадекватан надзор над хранитељским породицама који није
стална активност. У случајевима када се такав надзор и спроведе онда је то само
формално, што доводи у питање остваривање права дјетета без родитељског
старања на адекватну бригу.
С обзиром да Правилник о хранитељству50 није препознао стандарде који се односе
на права дјеце у хранитељству, како у поступку његовог заснивања тако и за
вријеме трајања хранитељства, Омбудсман за дјецу је 2014.године упутио препоруку
Министарству здравља и социјалне заштите да изврши измјене и допуне
Правилника. Правилник још увијек није измјењен.
Право дјеце без родитељског старања на институционални смјештај
Ни један дом није довољно добар да замјени породицу без обзира на услове које
дјеци обезбјеђује. Истраживања проведена у неким европским земљама потврђују
да је развој дјетета изван породице увијек угрожен. Прије свега, угрожен је његов
емоционални и социјални развој. Због тога је смјештај дјетета у одговарајуће
институције посљедња могућност која се примјењује само као привремено рјешење
у изузетним ситуацијама и под условима утврђеним законом. 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.51
Законом о социјалној заштити утврђено је да право на смјештај у установу има
дијете без родитељског старања до повратка у властиту породицу или збрињавања
у породицу усвојиоца или хранитељску породицу, до завршетка
редовног
школовања, најдуже до 26.године живота, а не дуже од шест мјесеци након
завршетка редовног школовања52.
Збрињавање дјеце у институцију прате проблеми који се односе на препознавање
дјеце у ризику, издвајања из породичног окружења и саму процедуру збрињавања
дјеце, боравак дјеце у дому и услови под којима напуштају дом.
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Предмет број:1376-111-8-ПЖ/18
Правилник о хранитељству, „Службени гласник Републике Српске”, број: 27/14
УН Конвенција о правима дјетета, члан 9: Стране уговорнице ће обезбиједити да дијете не буде

одвојено од својих родитеља против њихове воље, осим када надлежне власти, уз судски надзор,
одреде у складу са важећим законом и поступком, да је такво одвајање неопходно у најбољем
интересу дјетета. Таква одлука може бити неопходна у одређеном случају, као нпр. ако родитељи
злостављају или занемарују дијете или живе одвојено па се мора донијети одлука о мјесту становања
дјетета.
Закон о социјалној заштити, члан 40. став а) тачка 1.
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Проблеми који се односе на саму процедуру збрињавања односе се на:
-

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 исрпљене све друге могућности збрињавања
дјетета нити да ли су кориштене мјере породично-правне заштите, не образлажу
се стварни разлози за смјештај, не одређује да је смјештај у дому привремен и
на које вријеме, не уређује контакт са породицом итд.

-

У поступку у којем се одлучује о праву дјетета нема мишљења дјетета о тако
важном питању које се њега тиче.

-

Рјешењем се не констатује да ли и по ком основу останак дјетета у породици
угрожава његово одрастање, односно да ли су и које посљедице по дијете већ
наступиле усљед неповољног породичног окружења. Прерано издвајање дјетета
из породице може довести до тешких посљедица и повреде права дјетета по
више основа, али и повреде права родитеља. Истовремено, предуго чекање,
одлагање издвајања дјетета из породице може довести до тешких посљедица за
дијете.

Овакав приступ органа старатељства у збрињавању дјеце без родитељског старања
у институцију доводи у питање њихов најбољи интерес, јер он није примарно
разматран код избора облика алтернативне бриге.53 Истовремено доводи до повреде
права дјетета на изражавање мишљења и учешћа у поступку који се њих тиче, као и
права на контакте и дружења са родитељима и трећим лицима са којима их везује
блискост, наравно под условом да је одржавање контакта у најбољем интересу
дјетета.
Боравак дјеце у дому - Институционално збрињавање дјеце без родитељског
старања дефинисано је Законом о социјалној заштити и Породичним законом.
Дом за дјецу и омладину без родитељског старања „Рада Врањешевић” у Бањој Луци
збрињава највећи број дјеце. Један број дјеце смјештен је у Центар за дјецу и
омладину са сметњама у развоју „Будућност” Дервента, Дом за лица са
инвалидитетом Приједор, Дом за лица са инвалидитетом Вишеград, као и у установе
које су изван Републике Српске, највећи број у Федерацији БиХ, затим у Србији и
Црној Гори.
ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања „Рада Врањешевић”, Бања
Лука, је највећа установа у Републици Српској за збрињавање дјеце без
родитељског старања. Установа са својим просторним капацитетима и садржајима
који се нуде, задовољава потребе за овај вид збрињавања дјеце.
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Смјернице, тачка 56: Одлучивање о алтернативном збрињавању у најбољем интересу дјетета треба
се одвијати у оквиру правосудног, управног или другог прихваћеног поступка, уз законске заштитне
механизме, укључујући према потреби правно заступање дјетета у свим правним поступцима. Одлука
треба бити заснована на ригорозној процјени, планирању и анализи, кроз утврђене структуре и
механизме, и требају га провести појединачно за сваки случај стручњаци одговарајућих
квалификација окупљени у мултидисциплинарном тиму кад год је то могуће.
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Према подацима дома54 у Дому је закључно са даном 31.12. 2018. године, боравило
80 дјеце и младих. Дјеца која су збринута у дому су свих узраста. Посебно
забрињава да су у дому и даље збринута дјеца у узрасту до три године живота, иако
је Законом о социјалној заштити55 утврђено да је збрињавање дјеце у овом узрасту
могуће само изузетно, уз сагласност ресорног министарства и да је привремено.
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 од надлежног центра за социјални рад добити комплетну процјену стања
и потреба дјетета, да би могао дефинисати индивидуални план подршке за свако
дијете; дом мора знати ко је старалац сваког дјетета, дом мора знати здравствено
стање дјетета које се збрињава у дому, као и његово здравствено стање приликом
напуштања дома чиме би се између осталог, избјегле могућности да су дјеца
збринута у институцију, а нису вакцинисана. Дом мора знати да ли је дијете
укључено у образовни систем; прије него дијете напусти установу у дому су
обавезни размотрити могућности примјене других облика социјалне заштите.
Према рјешењу о збрињавању дјеце у установу, стараоци дјеце најчешће су
запослени у центру за социјални рад, али и један од родитеља или оба родитеља и
други ближи сродници, међутим у пракси су присутне и ситуације да је дијете
збринуто у установу, а да му није одређен старалац.
Законом је утврђена могућност56 да једно лице може бити старалац за већи број
дјеце. Иако у дому истичу да се ради о посвећеним и одговорним стараоцима дјеце,
поставља се питање оправданости и реалне могућности да једно лице преузме
одговорност и за десеторо дјеце?
Стратегијом унапријеђења социјалне заштите дјеце без родитељског старања са
планом акције за период 2015-2020.године, између осталог дефинисана је обавеза:
подићи квалитет пружања стручних услуга у институцијама увођењем
стандарда, норматива и процедура стручног рада.
Недефинисане процедуре поступања стручног рада - од препознавања дјеце у
ризику до напуштања породичног окружења, избора алтернативне бриге за дјецу и
процедуре поступања, те вријеме проведено изван породице, не само да доводи до
повреде права дјетета по различитим основама, већ доводи до пребацивања
одговорности са једног на други субјект заштите у свим појединачним ситуацијама
којима се указује на повреду права дјетета.
Напуштање дома - У Републици Српској, према подацима дома, годишње, у
просјеку дом напусти петоро или шесторо дјеце по основу завршеног средњег
школовања. Нажалост, не постоје програми и дефинисан систем подршке младима у
процесу њиховог осамостаљивања.
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Допис број: 03/30/2019 од 4.1.2019.године
Закон о социјалној заштити, члан 40.
Породични закон, члан 180.
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Један број центара за социјални рад, својим програмима рада предвиђа и подршку
становања у трајању од шест мјесеци по изласку из установе, али ако им се за то
вријеме не пружи подршка везана за запошљавање, протеком шест мјесеци су опет
на почетку.
Стратегијом унапријеђења социјалне заштите дјеце без родитељског старања,
посебна пажња посвећана је овој категорији дјеце. Стратегијом се обавезују
надлежне институције на:
- остваривање координације у дјеловању различитих институција и установа на
различитим нивоима које могу и изражавају спремност пружити подршку младима,
- обезбиједити материјалну и стручну подршку програмима осамостаљивања младих
који су одрасли без родитељског старања.
Имајући у виду да су у дому смјештена дјеца из различитих локалних заједница, у
које би се по изласку из дома требали вратити, неопходна су системска рјешења
која ће дугорочно ријешити питање ове категорије дјеце. Без обзира што из дома
излазе када су већ пунољетни И нису дјеца, неприхватљиво је да послије толико
година боравка у дому, исти напуштају без адресе на коју иду, без породице и
подршке да започну нови живот.
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C) ПРАВО НА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И

ЗАНЕМАРИВАЊА

Насиље над дјецом
У извјештајном периоду Омбудсман за дјецу је поступао у укупно 137 предмета који
се односе на насиље над дјецом, од којег броја се 50 предмета односе на вршњачко
насиље, 10 предмета на насиље у породици гдје се као жртве појављују и дјеца, те
12 предмета који се односе на сексуално насиље.
Насиље се дефинише као сваки облик понашања према дјетету које има за циљ
повређивање или наношење бола, било физичког или психичког, запостављање
и/или занемаривање дјетета, малтретирање и/или било који облик експлоатације
дјетета, укључујући и сексуалну експлоатацију57.
Нажалост, у пракси се најчешће препознају само случајеви физичког насиља који су
често и веома медијски експонирани. Међутим, разни други облици насиља са веома
тешким физичким и психичким посљедицама по дијете – жртву остају на маргинама
и нису уопште препознати, нарочито ако се појављују у неким перфиднијим
облицима. Насиље над дјецом се може извршити и нечињењем, тј. пропуштањем
одговорних да предузму одређену радњу која може на било који начин спријечити,
отклонити или умањити повреду дјетета, нпр. код занемаривања дјетета:
неадекватним и/или неблаговременим лијечењем, избјегавањем вакцинације
дјетета, нередовном исхраном, итд.
У Републици Српској је на снази Протокол о поступању у случајевима
вршњачког насиља међу дјецом и младима у образовном систему
Републике Српске, као и Протокол о поступању у случају насиља,
злостављања или занемаривања дјеце који дефинишу насиље и поједине
облике насиља и утврђују јасне обавезе свих субјеката заштите, а нарочито:
васпитно-образовних установа, центра/служби за социјални рад, полиције и
здравствених установа. Протокол утврђује правила и поступак њихове примјене и
обавезује на сталну сарадњу свих надлежних субјеката заштите дјетета.
Протоколом је утврђена и обавеза успостављања и вођења одговарајуће службене
евиденције и израда годишњег извјештаја о насиљу над дјецом. Једна од
Протоколом утврђених обавеза је и обавеза Министарства породице, омладине и
спорта сачињавања и јавног објављивања годишњег извјештаја о насиљу над
дјецом. Министарство је урадило овај извјештај за 2015. годину, али изостају
извјештаји о насиљу над дјецом за 2016, 2017. и 2018. годину.
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Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце, „Службени гласник
Републике Српске”, број: 82/13. Протокол су потписали Министарство здравља и социјалне заштите,
Министарство породице, омладине и спорта, Министарство просвјете и културе и Министарство
унутрашњих послова
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Иако је Омбудсман за дјецу Министарству породице, омладине и спорта
упутио препоруку у марту 2017. године за предузимање потребних мјера и

активности, ради отклањања ситуација које доводе до повреде права и интереса
дјеце, тако да:
- у годишњи извјештај о насиљу над дјецом у 2016. години укључи све показатеље
и свих субјеката заштите како је то Протоколом дефинисано,
- да извјештај објави на страници Министарства у првој половини 2017. године.”58
до данас препорука није испоштована.
Омбудсман за дјецу, сваким својим годишњим извјештајем указује на потребу и
важност прикупљања података, вођења одговарајућих евиденција и израду
потребних извјештаја. Циљ годишњег извјештаја о насиљу над дјецом нису
само статистички подаци о броју дјеце жртава и извршилаца насиља, врстама
насиља, мјесту извршења, и сл. Свакако да су сви ови подаци важни с аспекта
учесталости и врсте појаве. Међутим, извјештај и његова свеобухватна анализа
треба да дају одговор да ли је систем одговорио на потребе дјетета и његовог права
на заштиту и у дијелу превенције и интервенције и треба да буде подлога за нове
мјере и нове активности, да препозна добру праксу у поступању надлежних и
елиминише она поступања која нису у најбољем интересу дјетета.
У Републици Српској је 2017. године ступио на снагу нови Кривични законик59
којим се уводе значајне новине у кривично-правној заштити дјеце од насиља.
Праћењем ове области, Омбудсман за дјецу примјећује позитивне помаке, али и
даље остаје питање ефикасности тужилачких одлука у предметима у којма се као
оштећени појављују дјеца.
У 2018. години усвојен је Закон о посебном регистру лица правоснажно
осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања
дјеце60 којим се додатно осигурава заштита дјеце од сексуалне злоупотребе,
злостављања и искориштавања, те спречавање лица правоснажно осуђених за та
кривична дјела да поново изврше исто или слично кривично дјело. Законом је
прописан и начин чувања личних података и давања на кориштење, степен њихове
повјерљивости, као и посебне мјере које се проводе према правоснажно осуђенима
за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце. У регистар се
уписују лица правоснажно осуђена за кривична дјела прописана Кривичним
закоником Републике Српске, као што су трговина дјецом, обљуба над дјететом
млађим од 15 година, полна злоупотреба дјетета старијег од 15 година, навођење
дјетета на присуствовање полним радњама, искориштавање дјеце за порнографију,
искориштавање дјеце за порнографске представе.
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Препорука Омбудсмана за дјецу Министарству породице, омладине и спорта, број: 126-3-ПЖС-3/17
од 01.03.2017. године
59 „Службени гласник Републике Српске”, број: 64/17
60 „Службени гласник Републике Српске”, број: 31/18
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Према овом Закону све васпитно-образовне и друге установе које раде са дјецом
дужне су, приликом пријема у радни однос и ангажовања трећих лица, затражити
информацију о њиховом евентуалном упису у регистар.
У ЈЗУ Универзитетска болница Фоча успостављен је Центар за злостављану и
занемарену дјецу чије дјеловање је од изузетног значаја, јер дјеца- жртве насиља
добијају потребну помоћ и подршку стручњака различитих профила. Центар у
сарадњи са родитељима, центрима за социјални рад и полицијом, пружа подршку
дјеци на ублажавању трауматских посљедица изазваних насиљем. Међутим, за
дјечији опоравак и даље је отежавајућа околност неодговарајућа реакција средине у
којој дијете живи, нарочито када се ради о малим срединама, гдје се насиље често
сматра срамотом породице и/или дјетета-жртве, па и средине у којој дијете живи.
Дијете-жртва је нарочито уплашено реакцијом својих вршњака када сазнају за
насиље.
У организацији Центра и Омбудсмана за дјецу у Фочи је 10.10.2018. године одржан
округли сто на тему: „Заштита права дјеце и борба против насиља", у чијем раду су
учествовали представници центара за социјални рад, здравствених установа и
полицијских управа са подручја Херцеговине. Омбудсман за дјецу је искористио
прилику и поново подсјетио на обавезе субјеката заштите дјеце и њихових права, на
неопходност поступања у складу са одредбама Протокола о поступању у случају
насиља, злостављања или занемаривања дјеце, те на одговорност свих институција,
установа и служби да осигурају адекватну заштиту дјетета, прије свега кроз
превентивно дјеловање и препознавање проблема.
Препознавање разних облика насиља и благовремено предузимање одговарајућих
мјера подршке је веома важно за будући психофизички развој дјетета. Заједничка је
оцјена учесника округлог стола, да је потребно радити на јачању и оснаживању
Центра, да би што већи број дјеце добио што квалитетнију помоћ.
У Републици Српској, у задњих неколико година учињен је значајан напредак у
заштити дјеце од насиља како у нормативном смислу, јер су донесени потребни
закони и подзаконски акти, тако и у све већој осјетљивости надлежних субјеката
заштите.
Међутим, проблем је још увијек присутан у дијелу да се различити облици насиља
над дјецом не препознају на вријеме, усљед чега изостаје потребна реакција у
дијелу помоћи дјетету-жртви тако и према починиоцима. Али и када се насилно
понашање препозна, врло често се дешава да се одговорна страна прогласи
ненадлежном или се очекује да насилно понашање према дјетету престане протеком
времена или да проблем неко други ријеши-одговорност се тражи увијек у неком
другом (нарочито у случајевима вршњачког насиља).
Према службеним подацима Министарства унутрашњих послова Републике Српске у
току 2018. године регистрована су 52 кривична дјела против полног интегритета: 19
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кривичних дјела полно насиље над дјететом, осам кривичних дјела обљуба над
немоћним лицем, седам кривичних дјела силовање, четири кривичних дјела
задовољење полних страсти пред другима, три кривична дјела полно узнемиравање,
два кривична дјела полна злоупотреба дјетета старијег од 15 година, два кривична
дјела обљуба са дјететом млађим од 15 година, те по једно кривично дјело обљуба
злоупотребом положаја, кривично дјело производња, посједовање и приказивање
дјечје порнографије, кривично дјело искориштавање дјеце и малољетних лица за
порнографију, кривично дјело упознавње дјеце с порнографијом, кривично дјело
трговина малољетним лицима, кривично дјело полна уцјена и кривично дјело
блудне радње. Број кривичних дјела против полног интегритета већи је за 8,3% у
односу на 2016. годину. Поред тога, евидентирано је и 412 кривичних дијела насиље
у породици или породичној заједници (претходне године 403). Евидентирана су и
123 малољетника који су нарушили јавни ред и мир, од којих је 29 млађих
малољетника (узраст од 14 до 16 година).
У периоду јануар - јуни 2018. године регистровано је 26 кривичних дјела против
полног интегритета и сексуалног злостављања и искориштавања дјетета: кривично
дјело Силовање (4), кривично дјело Искориштавање дјеце за порнографију (8),
кривично дјело Обљуба са дјететом млађим од 15 година (5), кривично дјело Полно
узнемиравање (5), кривично дјело Полна злоупотреба дјетета старијег од 15 година
(2), кривично дјело Упознавање дјеце с порнографијом (1) и кривично дјело
Производња, посједовање и приказивање дјечје порнографије (1). Број кривичних
дјела против полног интегритета већи је за дупло у односу на исти период 2017.
године. Од укупног броја евидентираних кривичних дјела (26 кривичних дјела)
против полног интегритета и сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, 11
кривичних дјела су извршила непозната лица, али су накнадно откривена. Поред
тога, евидентирано је и 156 кривичних дијела насиље у породици или породичној
заједници. Евидентирано је и 68 малољетника који су нарушили јавни ред и мир, од
којих је 18 млађих малољетника (узраст од 14 до 16 година).
С обзиром да је 2018. година била изборна, Омбудсман за дјецу је поводом почетка
предизборне кампање, јавним саопштењем упозорио јавност, нарочито политичке
субјекте и медије да је непримјерено свако искориштавање дјеце у политичке сврхе.
Наглашено је да је недопустива било каква злоупотреба дјеце, па и злоупотреба у
предизборним активностима, јер се тиме грубо повређују права дјеце чија заштита
треба да буде примарни циљ и одговорност свих. Веома је важно да сви субјекти
који на било који начин учествују у изборима, а нарочито током предизборних
активности покажу својим примјером властиту одговорност и према друштву у
цјелини и према појединцу, а посебно према дјеци.
Омбудсман за дјецу је позвао све политичке странке да добробит дјеце
буде у фокусу њихових програма с циљем да се дјеци пружи подстицајно
окружење како би се развијали до пуног потенцијала и израсли у
креативне и одговорне чланове друштва. УН Конвенција о правима дјетета
јасно обавезује све субјекте да морају све своје активности које се тичу
дјеце и у које су укључена дјеца спроводити искључиво у најбољем
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интересу најмлађих, па тако и током одржавања избора као једног од
најважнијег стуба демократског друштва.
Вршњачко насиље
У 2018. години Омбудсман за дјецу је запримио 50 пријава којима се указује на
повреду права дјетета на заштиту од вршњачког насиља. Жалбе су углавном
подносили родитељи, али и дјеца и све су биле основане - констатоване су повреде
права дјетета.
Омбудсман за дјецу и овим извјештајем констатује да у случајевима вршњачког
насиља надлежни субјекти заштите у појединачним случајевима нису поступали у
складу са својим обавезама и одговорностима, прије свега изостаје благовремено
препознавање насилног и непримјереног понашања код дјеце, а онда и адекватна
реакција.
Анализом предметних случајева нарочито се запажа:







Због
недовољног
познавања
проблематике
или
једноставно
због
незаинтересованости да се проблем уопште и препозна, поједине школе не
препознају конкретне догађаје или конкретна понашања дјеце као насиље:
„дјечија посла”; „увијек је тога било”, „десило се само једном”, „проблем
вршњачког насиља није проблем школе и то треба неко други да рјешава” и сл.
Игнорисање проблема вршњачког насилног понашања није оправдано нити у
једном случају и само охрабрује дјецу да наставе са проблематичним
понашањем, а код дјеце-жртава насиља ствара осјећај неповјерења у
ефикасност система заштите.
И даље се биљеже случајеви да неке школе са великим закашњењем реагују у
случају вршњачког насиља. До реакције дође тек кад ситуација ескалира.
Један број школа идентификују само посљедице насилног понашања без
утврђивања узрока таквог понашања у сваком конкретном случају. Школа мора
идентификовати и узроке насилног понашања. Само свеобухватна слика може
довести до одговарајућег психолошко-педагошког рада (у сарадњи са
родитељима) и са дјететом–жртвом и са дјететом-извршиоцем насиља и бити
основа за одговарајуће превентивно дјеловање.
Један број школа покушава да проблем вршњачког насиља ријеши кажњавањем
и дјетета-извршиоца насиља и дјетета-жртве правдајући такав поступак „нултом
толеранцијом” школе на насиље. Међутим, у овим случајевима редовно изостаје
правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања конкретног догађаја. Оваква
реакција школе изазива потпуно супротан ефекат код ученика.

У пракси је данас присутно више облика вршњачког насиља, а најчешћи су:
физичко, психичко, електронско и социјално насиље. Иако се вршњачко насиље не
дешава само у школи, школа је мјесто гдје је вршњачко насиље најприсутније.
Веома често се поједини облици насиља настављају и ван школе, на путу до школе,
а нарочито употребом савремених средстава комуникације, нпр. када се случај
физичког насиља у школи прошири путем друштвених мрежа и разним
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непримјереним или увредљивим коментарима проузрокује и посљедице психичког
насиља.
У случајевима вршњачког у школи, школа је обавезна утврдити све чињенице и
околности у конкретном случају и поступити у складу са Протоколом. Родитељи у
томе имају изузетно важну улогу. Међутим, сарадња са родитељима врло често
изостаје. Родитељи покушавају наћи оправдање за свако понашање свога дјетета и
проблем углавном виде у неадекватној реакцији школе. Школа основни проблем
види у родитељима и у њиховој неспремности на сарадњу. Пребацивање
одговорности с једних на друге не доприноси рјешавању случајева вршњачког
насиља, напротив, додатно га компликује.
-

Омбудсман за дјецу запримио је жалбу 61 којом се указује на понашање ученика
једне основне школе који континуирано врши вршњачко насиље над дјецом у
свом окружењу, а да ни васпитно-образовна установа, а ни надлежни центар за
социјални рад нису испитивали ни утврдили узроке таквог понашања ученика.
Тек, на иницијативу Омбудсмана за дјецу, стручњаци су констатовали да је
дијете континуирано жртва породичног насиља, и да се дјечак понаша по моделу
понашања свог оца, што само указује на потребу правилног и потпуног
утврђивања узрока насилног понашања у свакој конкретној ситуацији.

Улога центара/служби за социјални рад је веома важна када конкретно понашање
дјетета излази из круга компетенција школе, а нарочито у случајевима одсуства
сарадње родитеља. Када мјере које је школа примјенила у конкретном случају не
дају позитивне резултате, школа је овлашћена и дужна да о томе обавијести
центар/службу за социјални рад, а по потреби и друге субјекте заштите дјетета.
Родитељи морају бити укључени у проблем рјешавања вршњачког насиља.
Мора се истаћи да један број школа крајње одговорно приступа овом проблему.
Правилно препознају вршњачко насиље без обзира у ком облику се појави, заузму
јасан став и мјере интервенције и према дјеци – жртвама и према дјеци –
извршиоцима насиља. Имају квалитетну сарадњу са родитељима и редовне
активности превенције. Нажалост, у свакодневном животу примјери ових школа
остају непримјећени и у потпуној сјенци случајева насиља када се нису предузеле
потребне мјере и активности, нарочито још уколико се овакав случај медијски веома
експонира. У превенцији насиља веома је важно истицање примјера добре праксе.
Поводом Међународног дана људских права у Сарајеву је одржана конференција
„Међувршњачко насиље на основу различитости - размјена искустава и разговор о
стратегијама борбе против вршњачког насиља". Циљ конференције је изношење
проблема са којима се суочавају дјеца, размјена сазнања, искустава и добрих пракси
борбе против вршњачког насиља које су развиле поједине институције и невладине
организације из БиХ.
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У панелу су учествовали представници Омбудсмана за дјецу, са посебним нагласком
да школе морају бити установе са нултом толеранцијом насиља, да је Протокол о
поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце, први веома
важан корак који би требао водити ка смањењу насиља над и међу децом, те да
превенција вршњачког насиља мора бити систематска и континуирана и од
најранијег узраста дјетета.
Насиље употребом савремених средстава информационих технологија
(електронско насиље)
Најчешћи појавни облици елекотронског насиља над дјецом односе се на
угрожавање права дјетета на његову приватност изношењем личних података и
откривање његових личних и породичних прилика, затим узнемиравање, вријеђање,
слање непримјерених, пријетећих и увредљивих порука, подстицање на мржњу и
насиље, врбовање разним друштвено-неприхватљивим групама које могу бити
штетне и опасне за дијете.
Најчешћи појавни облик насиља употребом савремених средстава информационих
технологија које одрасли чине над дјецом се односи на дјечију порнографију.
Неспорно је да, интернет и нова информационо-комуникациона средстава
омогућавају дјеци да лакше приступају разним веома корисним информацијама и
садржајима, да се едукују, да изразе своје мишљење, да изграде своју креативност,
и сл. За дјецу је посебно значајна компонента лако оствариве комуникације са
другима, али та лако остварива комуникација носи и ризике које дјеца често не
знају препознати. Развој информационо-комуникацијских технологија има неспорне
предности, али је истовремено отворио и низ питања везаних за проблем
безбједности њихове употребе.
Безбједносни аспект је нарочито значајан када су у питању дјеца. Праћењем ове
области, Омбудсман за дјецу констатује да се појам овог облика насиља над дјецом
или експлоатације дјеце различито схвата и тумачи у пракси, а да му се често и не
придаје потребан значај. Чињеница је да електронско насиље и експолатација дјеце
употребом интернета постаје све присутније.
Посебна „погодност” виртуелне комуникације је могућност анонимног остварења
контакта са другим особама, што је врло прихватљиво и погодно за дјечији и
адолесцентски узраст. Међутим, ова могућност оставља широк простор за разне
врсте злоупотреба, при чему су дјеца најрањивија категорија. Значају ове врсте
злостављања дјеце доприноси и лака доступност виртуелној комуникацији. Рачунари
и телефони и бесплатан приступ интернету су данас лако доступни. Електронско
вршњачко насиље данас је све присутније међу дјецом са сталним трендом пораста
путем друштвених мрежа и разних блогова. То је облик насиља који се редовно
појављује у стицају са психичким и социјалним насиљем и има веома дубоке и
далекосежне посљедице по дијете.
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Заштита дјеце од електронског насиља захтијева мултидисциплинаран
приступ и сарадњу свих надлежних органа, служби и институција. При
томе родитељи имају посебну обавезу и одговорност, да од најранијег
узраста дјеце раде и на развијању њихове свијести да на интернету могу
бити изложени и непријатним ситуацијама и како да их спријече, односно,
како да се заштите када се насиље већ деси.
Протокол о поступању у случају насиља, злостављања и занемаривања дјеце
обавезује све субјекте заштите на заштиту дјеце од свих облика насиља, укључујући
и електронско, како у дијелу превенције тако и у дијелу интервенције и адекватне
подршке дјеци, али и у прикупљању података о овој врсти насиља над дјецом.
Насиље у породици
Закон о заштити од насиља у породици обавезује све субјекте заштите насиља полицију, тужилаштво, центар за социјални рад и судове на хитно поступање у свим
случајевима пријаве насиља у породици. Одмах након што је насиље у породици
пријављено, полиција је дужна обавијестити центар/службу за социјални рад који је
тада без одлагања дужан пружити социјалну заштиту и психолошку подршку жртви
насиља. Мјере заштите против извршиоца насиља се могу изрећи на захтјев жртве
или по службеној дужности на захтјев полиције, тужилаштва, центра/службе за
социјални рад. Међутим, у пракси је веома честа ситуација да субјекти заштите не
препознају да је дијете жртва и када оно присуствује насиљу над неким чланом
породице, у пракси најчешће над мајком.
-

Омбудсман за дјецу запримио је жалбу којом се указује на повреде права дјетета
и могуће трауме по дијете: „Наиме, пред надлежним судом водио се кривични

поступак против супруга због насиља над супругом, а којем догађају је
присуствовало и дијете узраста седам година. У предметном случају, не само да
дијете није препознато као оштећено лице – жртва насиља, него је суд чак
позвао дијете као свједока, по захтјеву одбране, да свједочи против једног од
родитеља.”
Посебан проблем који додатно трауматизира дијете у случају насиља у породици је
напуштање родитељског дома и најчешће смјештај у „сигурну кућу” док
извршилац насиља несметано остаје да користи породичну кућу или стан.
Проблем се додатно усложњава за дијете уколико због промјене боравишта мора да
промијени и школу, напусти своје пријатеље и сл.
Иако Закон о заштити од насиља у породици изричито забрањује насиље над дјецом
и предвиђа мјере заштите и прекршајне санкције, Кривични законик прописује
кривично дјело насиља у породици, неприхватљиво је да се насиље у породици
веома често заврши само информативним разговорима извршиоца насиља у
полицији или евентуално прекршајним поступком.
Закон о заштити од насиља у породици прописује да је свака особа која је упозната
са појавом насиља у породици дужна о томе обавијести надлежне субјекте заштите.
Ова обавеза се посебно односи на особе које за вријеме обављања својих редовних
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дужности дођу у сазнање о извршеном насиљу, а нарочито ако је жртва насиља
дијете (особље у школи, здравствени радници и сл.). Такође и сваки грађанин је
дужан да пријави насиље за које има сазнања. Међутим, данас је још увијек
присутан стереотип да је насиље у породици приватан проблем те породице, а не
пробем друштва, те пријаве грађана веома често изостају. Заборавља се чињеница
да је свако насиље у породици, која има малољетну дјецу, истовремено и насиље
над дјецом.

Забрана физичког кажњавања дјеце
„Родитељи и остали чланови породице не смију дијете подвргавати понижавајућим

поступцима, душевном и тјелесном кажњавању, односно злостављању. Ако су
родитељи, односно онај родитељ код којег дијете живи злостављали дијете, или
занемарили бригу о дјетету, занемарили васпитање дјетета или је код дјетета дошло
до поремећаја у васпитању, орган старатељства може дијете одузети и повјерити га
другом родитељу, неком другом лицу или одговарајућој установи уколико не постоји
судска одлука о повјеравању дјетета.”62”
Под физичким кажњавањем, УН Комитет за права дјетета дефинише свако
кажњавање дјеце у којем се примјењује физичка сила и које има за намјеру
нанијети одређени степен боли или неугодности, ма како благи они били.63
УН Комитет за права дјетета је својим закључним разматрањима64 позвао БиХ 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 БиХ ојача и прошири подизање свијести
и образовне програме, укључујући кампање, у циљу промовисања позитивних и
алтернативних облика дисциплине и поштовања дјечијих права, уз учешће дјеце,
уједно подижући свијест о штетним посљедицама које узрокује физичко
кажњавање.
Савјет Европе је осудио физичко кажњавање и предложио његову забрану кроз
серију препорука које датирају још из 1985. године: препоруке о насиљу у породици
(1985.), о друштвеним мјерама које се односе на насиље у породици (1990.), о
медицинско-социјалним аспектима злостављања дјеце (1993.) и о политици подршке
позитивном родитељству (2006.).
Васпитање је процес формирања личности са свим физичким, интелектуалним,
моралним, естетским и радним квалитетима. Бројне су теорије о савременим
методама васпитања дјеце и јачању позитивног родитељства. Међутим, још увијек је
присутна предрасуда нашег друштва да је физичко кажњавање „најбоља васпитна
метода”, а при том заборављамо да је законом изричито забрањено ударити одраслу
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Породични закон Републике Српске, члан 97. став 1.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 8: Забрана од тјелесног кажњавања и осталих
окрутних или понижавајућих облика кажњавања.
64 УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке, 2012, тачка 4.
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особу. Ако ударимо одраслу особу то је „насиље”, а ако ударимо дијете то је
„васпитање”. Јасно се закључује да дјеца и одрасли у овом сегменту нису
изједначени пред законом. Физичко кажњавање дјеце грубо крши низ њихових
права, а прије свега право дјеце на тјелесни интегритет и људско достојанство,
право на правилан психофизички развој, на сигурну околину, па чак и право на
живот. Дјеци шаљемо поруку да је насиље прихватљив метод рјешавања сукоба.

Право дјетета на заштиту од сексуалног злостављања и искориштавања
Ни један облик насиља над дјецом не оставља тако тешке и далекосежне трауматске
посљедице као разни облици сексуалног злостављања и искориштавања дјеце.
Посљедице су посебно тешке уколико се то злостављање дешава у најранијем
узрасту дјетета, када траје годинама и/или када долази од најближих чланова
породице, што је нажалост и најчешће случај.
Само сексуално насиље се манифестује као перфидан и скривен облик и врло тешко
се открива. С једне стране, разлог је у присутном патријархалном васпитању и
вјеровању да је насиље приватан проблем породице којој дијете припада, а с друге
стране, разлог је моћ извршиоца за које је дијете везано и од кога је врло често
зависно било емоционално или економски. Посебан проблем је трговина дјецом
ради сексуалног искориштавања гдје се ради зараде дјеца наводе и подстичу на
пружање сексуалних услуга.
Истраживања показују да се насиље дешава у свим друштвеним слојевима
независно од прихода, врсте и степена образовања, културе и друштвеног статуса.
Починилац је начешће лице које жртва веома добро познаје и коме без резерве
вјерује и са којима дијете има одређени однос повјерења, то су лица за које никада
не би помислили да би то урадили, то су лица без претходно постављених
психијатријских дијагноза и без полицијског досијеа. Нажалост, поражавајућа је
спознаја да многа стручна лица која су у контакту са злостављаним дјететом нису у
стању да препознају ове показатеље, па се често дешава да дјеца изгубе повјерење
и наду да ће им неко помоћи и о злостављању ћуте и годинама након што је
злостављање престало.
Када се говори о заштити дјеце од овог облика насиља, обично се мисли на улогу
правосудних институција и кривично процесуирање починилаца таквих дијела.
Наравно да је изузетно важно да кривично законодавство препозна све облике ове
врсте насиља над дјецом и да адекватним санкцијама дјелује и према починиоцу,
али и превентивно. Међутим, законска процедура доказивања сексуалног
злостављања је увијек и дуга и стресна. Најчешће се све своди на супростављене
исказе окривљеног и оштећеног, а због непостојања свједока само мали број
сексуалних деликата се и процесуира. Чести су случајеви у пракси да оштећени у
судском процесу повуче раније дату изјаву или чак да један родитељ стане на
страну другог родитеља и оптужи дијете да је оно нешто погрешно схватило. Ни код
једног кривичног дјела, као код нпр. силовања нема толико испитивања и
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утврђивања одговорности и доприноса жртве. Присутне су и тврдње да је жртва
сама допринијела силовању својим понашањем или стилом облачења.
Заштита дјеце од различитих облика насиља, па и од сексуалног злостављања и
искориштавања захтијева много више. То захтијева да и ресор породично правне
заштите, социјалне заштите, здравствене заштите, образовања дјеце, свако у оквиру
својих надлежности и овлаштења, адекватним мјерама и дефинисаним програмима
одговори на потребе дјеце и њихово право на одговарајућу заштиту.
Ако се имају у виду све последице које почињено дјело оставља на одрастање
дјетета, онда је јасно да су психосоцијалне мјере неопходне и дјетету - жртви али и
његовој породици, да би се колико је то могуће ублажиле посљедице почињеног.
Нажалост, пракса показује да правовремена и адекватна помоћ и подршка и дјетету
и породици веома често изостаје. Дјеца – жртве су препуштена сама себи. Из
анализе случајева сексуалног насиља над дјецом, произилази да се учешће
центара/служби за социјални рад углавном своди само на присуство социјалног
радника у кривичном поступку.
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, имајући при томе у виду да се између свих субјеката заштите мора
обезбиједити и стална и координирана сарадња.
Такође, Европски дан за заштиту дјеце од сексуалног искориштавања и сексуалног
злостављања обиљежава се 18. новембра сваке године. Дан је посвећен подизању
свијести о овој пошасти, размјени добрих пракси, као и промоцији ратификације и
имплементације Конвенције из Ланзарота.
Доношење 2012. године Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце, на иницијативу Омбудсмана за дјецу, имало је за циљ да се
надлежне службе и институције учине одговорнијим за предузимање свих потребних
мјера из њихове надлежности ради заштите дјетета и његових интереса.
Непоступање на начин како је Протоколом дефинисано, потпуни изостанак
реакције надлежних служби и институција или њихова неадекватна
реакција, занемаривање је дјеце од стране институција. Занемаривање
дјеце је насиље над дјецом, тако да су дјеца жртве сексуалног
злостављања и искориштавања, поново изложена насиљу од стране
институције која не користи законом утврђена овлаштења у заштити дјеце
и њихових интереса.
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Право на приватност
Конвенција 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 напада65.
До повреде права на приватност дјетета може доћи на било којем мјесту и у било
којим околностима. Међутим, повреда права на приватност дјетета у највећем броју
случајева настаје медијским извјештавањем о дјеци. Поставља се питање, гдје је
граница између афирмације и промоције дјечијих права, с једне стране и кршења
дјечијих права, с друге стране? Гдје је граница између јавности и приватности?
Извјештавање о дјеци захтјева посебну пажњу и велики степен сензибилности.
Право дјетета на приватност треба ускладити са правом на слободу штампе и говора
и права јавности на информацију. Јавна гласила не подлијежу цензури и дужна су
да истинито, објективно и благовремено извјештавају јавност. У обављању своје
дјелатности новинари су дужни да се придржавају закона и новинарске етике. Став
је да јавна гласила требају омогућити дјеци да јавно износе своја мишљења, али на
начин да се заштити њихова добробит, јер је она важнија од интереса јавности. На
средствима јавног информисања стоји тежак задатак да у свакој конкретној
ситуацији повуку границу између јавности и приватности у циљу најбољег интереса
дјетета. Приоритетно је право на приватност и достојанство дјетета.
Кривичним закоником из 2017. године уводи се ново кривично дјело – „Повреда
приватности дјетета”66, којим се инкриминише изношење из личног или
породичног живота дјетета или супротно прописима објављивање дјететове
фотографије или откривање идентитета дјетета и тиме код дјетета створи стање
узнемирености или га изложи порузи вршњака или других лица или на неки други
начин угрози сигурност дјетета. Тежи облик овог дјела је уколико се изврши путем
средстава масовне комуникације, компјутерског система или мреже, на јавном скупу
или на други начин, због чега је оно постало приступачно већем броју лица или
уколико ово дјело изврши службено лице или лице у обављању професионалне
дјелатности.
И овим извјештајем, Омбудсман за дјецу констатује већи степен осјетљивости
приликом извјештавања о дјеци, посебно када се ради о малољетницима у сукобу са
законом. Ипак, у једном броју случајева, извјештавање о дјеци која живе у тешким
животним условима, у стању социјалне потребе, болесној дјеци или дјеци са
сметњама у развоју, доводи у питање њихов најбољи интерес.
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 16
Кривични законик, група кривичних дјела против брака и породице, члан 189.
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D) ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Здравствена заштита
Обезбјеђивање највишег стандарда здравствене заштите дјеце је обавеза која је
преузета прихватањем Конвенције о правима дјетета и других међународних
докумената у области дјечијих права. Омбудсман за дјецу указује на неопходност
једнаког приступа у остваривању права на здравствену заштиту за свако дијете без
изузетка, јер је највиши ниво здравствене и медицинске заштите и рехабилитације
основно право сваког дјетета.
Конвенција остваривање права дјетета на здравствену заштиту поставља широко:
 Стране уговорнице ће обезбиједити, у највећој могућој мјери, опстанак и развој
дјетета (члан 6. Конвенције)67,
 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).
УН Комитет за права дјетета68 посебно указује да стране уговорнице нису поклониле
довољно пажње посебним потребама адолесцената као имаоцима права и
унапријеђивању 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. Конвенције.
Важећим прописима69 дијете осигураника има права из здравственог осигурања до
навршених 15 година, односно до навршене 26 године живота, ако је на редовном
школовању, односно до навршених 27 година живота ако је за вријеме редовног
школовања био на одслужењу војног рока. Такво законско рјешење доводи 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), нити је
Омбудсман за дјецу запримио жалбе по том основу, неопходно је измјенама Закона
о здравственом осигурању осигурати здравствену заштиту за сву дјецу до 18 година
живота, под истим условима.
Политика унапријеђења здравља становништва Републике Српске до
2020. године, као основни плански документ у области здравља предвиђа и
67
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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

коцепт, 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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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.
Република Српска је усвојила политику за унапријеђење раног раста и развоја
дјеце70, а 2016.године је усвојила Програм за рани раст и развој дјеце у РС-у 20162020.
С циљем унапријеђења здравствене заштите лица обољелих од ријетких болести
усвојен је Програм за ријетке болести у Републици Српској 2015-2020.71 Циљеви
програма односе се на: превенцију, рано препознавање и дијагностику ријетких
болести, унапријеђење евидентирања, унапријеђење информисаности здравствених
радника и опште јавности о ријетким болестима, координацију с референтним
медицинским и научноистраживачким институцијама и удружењима пацијената с
ријетким болестима.
У 2018.години донесен је и Правилник о начину, поступку, облику, обиму и роковима
коришћења средстава ЈУ Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења,
стања и повреда дјеце у иностранству72.
Омбудсман за дјецу је запримио жалбу73 за преиспитивање начина додјеле
средстава за лијечење дјетета с ријетком болести изван Републике Српске.
Рјешењем ЈУ Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и
повреда дјеце у иностранству одбијен је захтјев странке из разлога што, како је то
законом прописано, нису исцрпљене све могућности лијечења у здравственим
установама са којима Фонд има потписан уговор о сарадњи, а Рјешењем је и дат
приједлог лијечења у референтној клиници.
Квалитет и доступност адекватне здравствене заштите значајно утиче на квалитет
живота сваког дјетета и на остваривање других права. Квалитетна превенција може
предуприједити многе медицинске проблеме и напредовање већ стечених обољења
код дјеце. У циљу остваривања највећег степена развоја у складу са индивидуалним
могућностима неопходно је обезбиједити сваком дјетету правовремену дијагностику,
препоручену његу и неопходну рехабилитацију. Систем здравствене заштите се мора
унапријеђивати како би услуге биле доступне свој дјеци, а у циљу остваривања
најбољег интереса дјетета и обезбјеђивања раста и развоја дјеце у складу са
индивидуалним капацитетима и могућностима.
Рано дјетињство као и доба адолесценције представљају важан тренутак за
превенцију менталних поремећаја, за промоцију здравог начина живота, због
чињенице да велики број менталних поремећаја, укључујући и поремећаје
70
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„Службени гласник Републике Српске”, број: 115/14
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понашања и злоупотребу опојних супстанци које изазивају зависност почиње управо
у том периоду.
Брига за здраво одрастање и развој дјетета, захтијева, између осталог, да Наставни
план и програм у школама укључи теме које би се односиле на промоцију здравља,
здравих стилова живота и усвајање здравих животних навика код дјеце. На тај
начин би дјеца, прилагођено њиховом узрасту и потребама, у школи добила
потребне информације и знања о здравој исхрани, важности физичке активности,
штетности дроге, алкохола, дувана, игара на срећу, репородуктивном здрављу.
Омбудсман за дјецу и у овом извјештају указује на недостатак системских мјера и
превентивних програма и потребу њихових дефинисања, а који се између осталог,
односе на: доступност основних здравствених услуга, заштиту дјеце од употребе
алкохола, дувана, дрога, игре на срећу, на заштиту здравља дјеце и посебно
репродуктивног здравља, на подршку дјеци са сметњама у развоју, са проблемима у
понашању, тежину школске торбе, правилну исхране дјеце, важност физичке
активности и сл.

Исхрана дјеце
Исхрана, поред физичке активности, представља основни вањски фактор правилног
раста и развоја дјеце. Навике у исхрани се стичу у најранијем узрасту, а примарно
моделом понашања родитеља, а потом и окружења. Одговарајућа исхрана и њега
потребни су за дјететов оптималан физички и ментални развој.
Правилна и уравнотежена исхрана спада међу најважније позитивне чиниоце
здравља. Важно је успоставити равнотежу између уноса енергије и храњивих
материја, а при том испунити специфичне потребе дјеце и адолесцената у фази
раста и развоја. Начела правилне исхране се, према препорукама
Свјетске
здравствене организације, заснивају на усклађивању избора и количине хране у
складу са узрастом, полом и енергетским и нутритивним захтјевима.
Политика унапријеђивања здравља становништва Републике Српске до 2020. године
у области здравља, предвиђа развијање специфичних планских докумената
усмјерених на социјалне одреднице здравља усредсређених на кључна подручја, као
што је рани раст и развој. Такође, предвиђа инвестирање у здравље посредством
осигуравања здравог почетка живота, заштите од лоших искустава у току одрастања
и промовисања сигурности и благостања у дјетињству.
Исхрана дјеце у васпитно-образовним институцијама дефинисана је само у
предшколској области Законом о предшколском васпитању и образовању74, односно
Правилником о условима и начину остваривања исхране, његе, превентивноздравствене заштите дјеце у предшколској установи,75 док је питање исхране
дјеце основношколског узраста потпуно запостављено.
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Закон о предшколском васпитању и образовању, члан 42
Правилник о условима и начину остваривања исхране, његе, превентивно-здравствене заштите дјеце
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Систематски прегледи
Рано дјетињство је најважнија фаза цјелокупног животног развоја. Као важна
полазна тачка за дјецу и њихове породице, здравствени сектор игра кључну улогу у
примјени дјелотворног приступа раног раста и развоја дјеце и омогућава позитивне
промјене у животима дјеце, доприноси и промоцији здравља и здравих стилова
живота. Ради осигурања правилног раста и развоја дјетета, систематским
прегледима дјеце, које би требало организовати једном годишње, мора се посветити
дужна пажња.
Према важећим прописима, сваком дјетету до навршених годину дана живота
обезбјеђена су три систематска прегледа. Сваком дјетету предшколског узраста
такође се обезбјеђују три систематкса прегледа, и то у другој, четвртој и шестој
години. Сваком дјетету школског узраста обезбјеђују се систаматски прегледи и то у
трећем, петом и шестом разреду.
Резултати систематских прегледа већ годинама најчешће указују на лоше тјелесно
држање, криву кичму и равна стопала, али и на 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.
Нажалост, дјеца све мање бораве на отвореном и баве се физичком активношћу.
Најчешће вријеме проводе пред екранима у затвореним просторима. Резултати
систематских прегледа су посљедица пропуштеног у одрастању дјетета и позив су
на предузимање одговарајућих мјера ради заштите здравља дјеце дугорочно.
Иако резултати систематских прегледа годинама указују на присутан
проблем, изостаје реакција надлежних служби у дефинисању системских
мјера, прије свих, превентивних програма у заштити здравља дјеце.
Мултидисциплинарним приступом, уз активно учешће стручњака из ове
области, одговорност морају преузети ресори и просвјете и културе,
здравља и социјалне заштите, породице, омладине и спорта, али и
локалне заједнице.
Подршка родитеља дјетету на болничком лијечењу
Омбудсман за дјецу је предходним извјештајима указивао на проблеме у пракси који
доводе до повреде права дјетета неадекватном примјеном Правилника о садржају,
обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту76. Правилником је у
члану 46. утврђено да право на смјештај уз дијете које се налази на болничком
лијечењу остварује мајка дјетета под условом да је једина прехрана дјетета мајчино
млијеко и један од родитеља или стараоца дјетета са сметњама у развоју које о томе
76

Правилник о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту, „Службени
гласник Републике Српске”, број: 102/11,117/11,128/11,101/12, 28/16, 83/16, 109/17, 115/17
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има одговарајуће рјешење надлежног органа. Изузетно, право на смјештај уз дијете
које се налази на болничком лијечењу остварује један од родитеља или стараоца
дјетета млађег од шест година живота уколико за исто постоје медицинске
индикације.77 Права по наведеном основу, тј.постојање медицинске индикације да
пратилац буде смјештен уз дијете на болничком лијечењу, остварују се на основу
упутнице за пратиоца, која се издаје на основу упутнице за болничко лијечење
дјетета, на којој доктор означава потребу смјештаја пратиоца. Правилником, чланом
53, утврђено је и да су осигурана лица ослобођена партиципације, поред осталог и
за пратиоца осигураног лица у случају из члана 46. Међутим, у пракси, пратиоци
плаћају партиципацију и поред упутнице којом се доказује постојање медицинске
индикације за то.
Везано за боравак родитеља у пратњи дјетета на болничком лијечењу у
здравственим установама наводе да партиципацију не плаћају родитељи дјеце до
годину дана старости, мајке дојиље, као и родитељи дјеце са сметњама у развоју.
Поред права на смјештај уз дијете које се налази на болничком лијечењу,
Правилником је утврђено и право на дневни смјештај уз дијете, које остварује један
од родитеља или стараоца дјетета за дијете млађе од 6 година, за дијете са
сметњама у развоју и за дијете млађе од 18 година обољело од малигне болести.
Фонд здравственог осигурања је измјеном Правилника о остваривању права на
накнаду плата за вријеме привремене неспособности за рад78, поједноставио
процедуру на начин да родитељи дјетета које се налази на болничком лијечењу
имају право на боловање у трајању болничког лијечења дјетета, што раније није
био случај, а да за одобравање није потребно комисијско одлучивање, већ само
отпусно писмо из болнице за осигураника чије се дијете налази на болничком
лијечењу. Иначе, право на боловање има један од родитеља или старатеља дјетета
који у болници борави на препоруку љекара који је дијете упутио у болницу.
За дјецу која су дуготрајно хоспитализована важно је омогућити и континуитет
образовања. На жалост, законска рјешења и за основну79 и средњу школу,80
образовање дјеце на дужем кућном или болничком лијечењу, не утврђују као
обавезу школа, већ истима остављају избор, да у складу са својим могућностима
организују васпитно-образовни рад.

77

78

Правилник, члан 53: Здравствена заштита која се обезбјеђује из средстава обавезног здравственог

осигурања у цијелости и за коју су осигурана лица ослобођена партиципације обухвата е) пратиоце
осигураног лица у случају из члана 46 овог правилника, шифра основа ослобађања-20.

Правилник о остваривању права на накнаду плата за вријеме привремене неспособности за рад,
„Службени гласник Републике Српске", број: 63/2008, 38/2010, 61/2011, 87/2012, 100/2014, 4/2015,
8/2016. и 112/2018
79 Закон о основном образовању и васпитању, члан 51.
80 Закон о средњем образовању и васпитању, члан 57. став 4.
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Здравствена заштита дјеце са сметњама у развоју
Дјеца са сметњама у развоју, као најрањивија категорија дјеце, врло често су
изложена препрекама у остваривању њихових права приликом кориштења услуга
здравствене заштите.
Конвенција о правима дјетета (члан 24. став 1.) и Конвенција о правима особа с
инвалидитетом (члан 25, тачке ц) и д)) гарантују дјеци са сметњама у развоју
уживање највећег степена заштите менталног и физичког здравља.
Законом о социјалној заштити уведено је право на дневно збрињавање дјеце са
сметњама у развоју, као својеврсна подршка останку дјеце са сметњама у развоју у
породичном
окружењу/мјесту
живљења
дјетета
и
спријечавању
институционализације дјеце и њихове стигматизације. Захвљујући мјешовитом
систему социјалне заштите који се огледа у активном учешћу корисничких удружења
у обезбјеђивању социјалне заштите дјеце с инвалидитетом организују се дневни
центри.
Омбудсман за дјецу је подржао отварање УСЗ Центра за специјалистичке, социјалне
услуге „За мајку и дјете”, као јединствене установе такве врсте у региону, који је
намијењен за помоћ дјеци са потешкоћама у развоју и њиховим родитељима.
Центар ради на принципу дневног збрињавања дјеце са потешкоћама и ране
интервенције већ од узраста беба.
Као и код сваке болести најважнија је рана дијагностика, како би се благовременом
терапијом и рехабилитацијом омогућило дјетету, да у највећој могућој мјери оствари
своје потенцијале. Нажалост рана дијагностика врло често изостаје, а када се
дијагноза и постави, проблем представља недостатак стручњака за континуирану
подршку дјеци.
Родитељи најчешће указују на недостатак потребне стручне подршке дјетету,
посебно логопеда и дефектолога, али и на 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.
Под покровитељством предсједнице Републике, одржано је девето донаторско вече
„С љубављу храбрим срцима”, који је значајна подршка и помоћ дјеци са сметњама у
развоју и тешким обољењима. Средства прикупљена у извјештајном периоду
усмјерена су за помоћ у набавци роботике за опоравак дјеце са поремећајима
кретања. У Републици Српској годишње од 150 до 200 дјеце има потребу за
интензивним физикалним третманом уз коришћење роботике. Директан ефекат
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примјене савремене роботике је знатно бољи исход рехабилитације и побољшање
квалитета живота дјеце с дијагнозама церебралне парализе, спине бифиде, као и
повредама главе и кичме.
Заштита репродуктивног здравља дјеце
Истраживање које је Омбудсман за дјецу провео још 2010. године81 указало је на
потребу системских мјера различитих ресора: образовање, социјална, здравствена и
породична заштита, ради заштите репродуктивног здравља младих. Истраживањем
је указано да је ћутање и породице и школе о темама репродуктивног здравља
основни проблем и према мишљењу дјеце и ставовима стручњака. Посљедице
неинформисаности су врло тешке и дугорочне, јер рани бракови дјеце и рађање
дјеце док су и сами још дјеца, доводе до повреде њихових основних права, прије
свега права на несметан психофизички развој, права на заштиту здравља и права на
образовање. Присутан проблем је, и да је број намјерних прекида трудноће код
малољетница непознат, јер 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.82
УН Комитет за права дјетета је изразио забринутост чињеницом да рано склапање
брака и рађање представљају значајне факторе у здравственим проблемима
везаним за сексуално и репродуктивно здравље, као и чињеницом да дјеца која
ступају у брак често напуштају школовање и бивају друштвено маргинализована.83
Брига о репродуктивном здрављу одговорност је појединца, породице, али свакако и
заједнице. Едукација младих кроз примарну и секундарну превенцију нужна је за
очување репродуктивног здравља и подизање свијести о здравом полном понашању
као и његовим ризицима. Због посебно осјетљивог подручја, о коме се нерадо
говори, заштита репродуктивног здравља
младих
захтијева сензитивност и
одговарајућу и правовремену заштиту, нарочито када се ради о додатно рањивим
категоријама (нпр. особе које су доживјеле сексуално насиље или насиље у вези,
младе особе с инвалидитетом).
Један од стратешких циљева, дефинисан Стратегијом развоја породице
2009-2014. године - Промоција репродуктивног здравља младих институционализовати едукацију из области репродуктивног здравља,
учинити је обавезном за школе и локалне заједнице, није реализован, а
нова стратегија није донесена.

81
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www.djeca.rs.ba, Публикације, Проблеми и ризици малољетничких бракова
Закон о условима и поступку за прекид трудноће, „Службени гласник Републике Српске”, број: 34/08,
члан 14: Прекид трудноће обавља се у здравственој установи која има болничку службу из

гинекологије и акушерства, анестезиологије и реанимације, операциону салу и службу трансфузије
крви, или у клиници и клиничком центру; члан 17. Здравствена установа у којој се врши прекид
трудноће дужна је водити евиденцију и медицинску документацију и о томе доставити извјештај
Институту за заштиту здравља.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 4. Здравље адолесцената, тачка 21.
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Заштита дјеце од болести овисности
Заштита дјеце од употребе алкохола, дрога и дувана и њиховог учешћа у играма на
срећу и других врста овисности подразумијева бригу о дјетету у смислу права на
здравствену заштиту из члана 24. Конвенције о правима дјетета. Ова брига
захтијева ангажовање бројних субјеката заштите на свим нивоима уз
мултисекторални приступ који мора бити планиран и координисан.
Да би се обезбиједила заштита, активности се морају истовремено одвијати у два
правца:
- Едукација дјеце о штетним посљедицама узимања алкохола, дрога и дувана те
учешћа у играма на срећу. Ова едукација мора почети у најранијем узрасту, још
од предшколског доба, и мора бити дио образовног система;
- Правовремено и адекватно реаговање према свима који у оквиру својих
надлежности и овлаштења не предузимају мјере да заштите дјецу као и
реаговање према онима који супротно интересу дјетета не поштују постојеће
законске прописе.
Пракса нажалост показује да не постоје јасно дефинисани програми едукације у
школама и да нема континуираног дјеловања у васпитно-образовним институцијама
које би допринијело јачању превенције од болести зависности. Активности у
школама се одвијају кроз сарадњу са полицијским управама и локалним домовима
здравља и своде се на повремено организовање едукативних предавања о
штетности алкохола, дуванских производа и употребе дроге, док се учешћу у играма
на срећу не посвећује адекватна пажња иако је овај проблем једнако заступљен у
животу дјеце и омладине у Републици Српској. Поред тога, изостаје истовремено
дјеловање према дјеци и родитељима, односно родитељи нису укључени у
активности везане за превенцију болести овисности које спроводе школе.
Такође, у пракси изостаје реакција према оним који супротно интересима дјетета
дозвољавају, или не спријечавају употребу алкохола, дувана и дрога те учешће
дјеце у играма на срећу. Изостаје стални надозор над примјенама законских прописа
а када се надзор и изврши налази остају на релацији инспекција-контролисани
субјект, односно нису доступни јавности те немају превентивну и упозоравајући
улогу према осталим субјектима.
У извјештајном периоду, Омбудсман за дјецу спровео је истраживање о начинима и
праксама превенције употребе алкохола и дувана међу младима. Истраживање је
укључило анализу домаћег и међународног законског оквира, интервјуе са
релевантним актерима у заједници и користило је резултате активности које је
раније спровео Омбудусман за дјецу као и друге организације и институције.84
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Посебан извјештај о превенцији употребе дувана и алкохола међу дјецом и младим, децембар 2018.
године
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Овим Посебним извјештајем указује се да се повећава број дјеце корисника
алкохола и дувана, да се старосна граница помјера на све млађу дјецу и да су и
алкохол и дуван дјеци лако доступни, те да се без ефикасних превентивних мјера и
активности не може осигурати ефикасна заштита дјеце.
Родитељи и породица у цјелини имају посебну одговорност. Занемаривање дјеце од
стране родитеља укључује и све поступке којима се подржава употреба алкохола,
али и свако друго немарно поступање, односно, пропуштање које доводи до
угрожавања дјететовог здравља, физичког, менталног, духовног, моралног и
друштвеног развоја.
Иако Закон о забрани продаје и употребе дуванских производа лицима млађим од 18
година85 успоставља потребан нормативни оквир: забрањује продају и поклањање
дувана и дуванских производа лицима млађим од 18 година, малољетним лицима
забрањује и конзумирање дувана и дуванских производа, употребу дуванских
производа на мјестима дефинисаним законом као и санкције према онима који дјеци
то дозвољавају, те с тим у вези прописује обавезе васпитно-образовних институција,
пракса показује да надлежни органи нису посветили дужну пажњу надзору у
примјени закона у овој области.
Ситуација је иста и код употребе алкохола међу дјецом и малољетницима. Уредба о
забрани продаје и употребе алкохолних пића на јавним мјестима лицима млађим од
18 година86 забрањује правним и физичким лицима, угоститељским и трговинским
радњама да продају и поклањају алкохол и алкохолна пића лицима млађим од 18
година, а малољетним лицима да конзумирају алкохол, те обавезу васпитнообразовних установа да посвете дужну пажњу превенцији кроз информације
доступне ученицима и едукативне програме. Међутим, и у овој области изостаје
адекватан надзор, те је питање да ли се и зашто Уредба не примјењује.
Подаци истраживања потреба и ставова младих у Републици Српској које је рађено
2015.87 показују да скоро 37% анкетираних младих признаје да користи дуван.
Дјелимично више градске омладине конзумира цигарете, док су ученици и студенти
већински конзументи. Око 35% анкетираних младих људи у Републици Српској
конзумира алкохол.
Имајући у виду постојећи нормативни оквир те обавезе и одговорности свих
субјеката заштите, Омбудсман за дјецу је Посебан извјештај са препорукама упутио
свим надлежним субјектима заштите, да свако у оквиру својих надлежности
предузме неопходне мјере да би се обезбиједила заштита здравља дјеце.88
Народна скупштина Републике Српске усвојила је Стратегију надзора над опојним
дрогама и сузбијања злоупотребе опојних дрога у Републици Српској од 2016. до
85
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2021. године89. Реализација Стратегије врши се путем годишњих оперативних
планова које предлаже Комисија за сузбијање злоупотребе опојних дрога Републике
Српске и планова реализације које усваја Влада Републике Српске на годишњем
нивоу. Носиоци активности предвиђени оперативним планом су бројне институције и
организације задужене за област здравља, социјалне заштите, полиције, правосуђа,
образовања, породице, спорта, пољопривреде.
Стратегија и оперативни планови, између осталог, су усмјерени и на праћење,
истраживање и евалуације у области злоупотребе опојних дрога, што треба да
допринесе ефикаснијем дјеловању надлежних у пољу превенције, али и
спријечавања дистрибуције и конзумирања опојних дрога међу становништвом, а
нарочито међу младима, али и развој информационих технологија које се могу
користити у области праћења злоупотребе опојних супстанци и мултисекторски
приступ овом проблему, односно повезивање институција на локалном нивоу те
бољу међуентитетску сарадњу.
Сваке године Министарство унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са
осталим релевантним актерима организује мјесец борбе против болести зависности.
У 2018. години тај мјесец је обиљежен под мотом „Игра у којој увијек губиш”, а
централна манифестација је одржана у Основној школи „Десанка Максимовић” у
Приједору. Подаци Комисије за сузбијање злоупотребе опојних дрога Републике
Српске представљени током ове манифестације указују да шест одсто
петнаестогодишњака у Републици Српској користи опојне дроге што је релативно
мањи проценат у односу на окружење, али ипак указује на потребу континуираног
праћења и дјеловања у овој области.
Учешће дјеце и омладине у играма на срећу је проблем коме још увијек није
поклоњена довољна пажња у смислу едукације грађанства и дјеце о штетним
посљедицама који учешће у овим играма са собом носи. Кладионице, као врста
игара на срећу, су неизоставан дио колорита свих мјеста у Републици Српској, а
неријетко се налазе близу школских објеката те су видљиве и лако доступне
ученицима. Одредбе Закона о играма на срећу Републике Српске90 су јасне у смислу
да је лицима млађим од осамнаест година забрањено учешће у играма на срећу те
забрањен улазак у просторе у којима се организују такве игре. Закон регулише да се
провјера података о узрасту врши увидом у лична документа. Међутим, нема јасних
показатеља доступних јавности да ли се врши инспекцијска контрола спровођења
ових одредби, колико контрола се врши годишње те какви су ефекти инспекцијског
надзора. Такође, не постоје налази да ли су инспекцијска дјеловања била
превентивна односно да ли утичу на смањење броја млађих од 18 година који
учествују у играма на срећу.
Прописи и дјеловање надлежних инспекција само су једна од мјера која се може као
превентивна користити у овој области. Њих требају пратити едукативни програми
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намјењени и дјеци, а прије свега родитељима о томе колико је штетно учешће дјеце
у играма на срећу. У напорима да то приближе родитељима а и дјеци, заједнички
морају да дјелују педагози, психолози и здравствени радници јер, учешће у овим
играма, од најранијег дјетињства креира поремећен систем вриједности, нездрав
однос према обавезама и новцу и ствара зависност која прераста у хронично
обољење. Поред тога, дјеца бораве у неадекватним
просторијама изложена
дуванском диму, у окружењу које није подстицајно за њихов писхофизички развој.
Стручњаци упозоравају да коцкање никада не долази као изолован проблем, њега
прате бројни други проблеми, између осталог, дјеца губе занимања за друге
активности, занемарују обавезе у породици и школи, посуђују новац и сл.
Заштита дјеце са проблемима у понашању
Нормалним понашањем дјеце сматра се понашање које испољава већина дјеце исте
добне групе. За разлику од тог понашања, у сваком узрасту постоји и група дјеце
која испољавају одређене проблеме у понашању. Ти проблеми се манифестују од
најранијег доба и у том добу се могу и кориговати односно на њих реаговати.
Постоје различити облици поремећаја у понашању дјеце, а најчешће су у раном
добу изражени агресивност, непослух и пркос, лагање и поремећаји пажње. У
школској доби ови проблеми у понашању се могу манифестовати кроз избјегавање
школских обавеза, напуштање школовања, проблеми у комуникацији и
функционисању породице, бјежање од куће, злоупотреба алкохола и опојних дрога,
немогућност развијања правилних односа са вршњацима. Облици испољавања
оваквих понашања су различити по сложености, трајању и интензитету.
Да би било могуће кориговати оваква понашање, неопходна је стручна помоћ која
ће у сарадњи са родитељима и старатељима у најранијој доби дјетета открити
узроке оваквог понашања и адекватно реаговати. Нажалост, најчешће дјеца са овим
проблемом бивају етикетирана као проблематична, неваспитана, „тешка”. Реакције
се искључиво своде на дисциплиновање односно санкционисање понашања и од
стране родитељиа и васпитача и учитеља без да се пружи стручна помоћ у
откривању узрока.
Најчешће се на проблеме у понашању код дјеце указује када дјеца постану ученици
средњих школа, када су постали насилни у породици, у разреду, према наставнику.
Овакво стање додатно потврђује да је изостала правовремена реакција у
препознавању таквог понашања и узрока који су до тога довели.
Узроци поремећајима у понашању могу бити врло различити и тичу се и породице и
школе и саме дјеце. Најчешће су ситуације да истовремено више фактора доприноси
таквом понашању. Оно што показује и пракса, а и бројни стручни радови везани за
ову област, је да је за развој нормалног и друштвеног прихватљивог понашања код
дјеце најважнија стабилност и сигурност коју дијете осјећа у породици ,а касније у
вртићу, школи, вршњачкој групи. Из тих разлога је за реакцију на испољавање
проблематичног понашања неопходна искрена и континуирана сарадња родитеља,
љекара (педијатра и породичног љекара), вртића и школе, који могу и требају да
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препознају факторе ризика који до таквих понашања доводе и одговарајућим
мјерама заштите дијете и дјелују у његовом најбољем интересу.
Републички педагошки завод и Друштво психолога Републике Српске, уз помоћ
УНИЦЕФ-а БиХ, спроводе активности на „Успостављању рефералног механизма
подршке дјеци у ризику у школама Републике Српске”. Овај пројекат је произашао
из програма Републичког педагошког завода „Брига о дјеци-заједничка одговорност
и обавеза”.
Циљ пројекта је благовремено препознавање дјеце у ризику, по различитим
основама, те увезивање свих релевантних субјеката у рјешавање овог проблема. У
оквиру пројекта формирани су тимови сачињени од професионалаца који раде са
дјецом и који су на располагању наставном особљу и школама за савјетодавне и
интервентне активности у препознавању и реаговању на уочене поремећаје у
понашању код дјеце.
Вакцинација дјеце
Програм обавезне имунизације дјеце и омладине у Републици Српској се спроводи у
складу са календаром имунизације који се, за сваку календарску годину објављује у
Службеном гласнику Републике Српске. У извјештајном периоду, а нарочито у првом
кварталу 2018. године, појавио се већи број обољелих у Републици Српској и
региону од болести које су посљедица невакцинисања вакцином против малих
богиња, заушњака и рубеоле МРП. Према поменутом Програму и Календару,
вакцинација МРП вакцином (малих богиња, заушњака и рубеоле) је обавезна у
другој години живота, а ревакцинација пред полазак у школу.
Публикација „Здравствено стање становништва РС за 2016” коју је објавио Институт
за јавно здравство РС91,
садржи податке о вакцинацији и ревакцинацији
становништва МРП вакцином за 2016. спецификујући да је обухват вакцином за
подручје регије Источно Сарајево 44,3%, Бијељина 58,4%, Бањалука 71,9% , Фоча
88,6%, Требиње 91,4%, Зворник 88,2%, Добој 91,1% што је укупно 74,3%
вакцинисане дјеце у другој години током 2016. Постотак ре-вакцинисаних у 6.
години живота је нешто већи и износи 84,2%.
Поредећи са подацима Института за јавно здравство која се односи на 2015. годину
видљиво је да постотак вакцинисане дјеце МРП вакцином опада (у 2015. 85% дјеце
је вакцинисано у другој години живота док је 87,6% ревакцинисано у шестој
години). У неким регионалним центрима, Источно Сарајево нпр. постотак
вакцинисаних је опао драстично и то са 73,7% у 2015. на 44,3% у 2016. години.
Наведени подаци упозоравају на озбиљност проблема, јер постотак вакцинисаног
становништва мора бити 93% - 95% да би покривеност имунизацијом била потпуна.
Поред упозорења надлежних домаћих институција и Програм за имунизацију и
болести које се могу спријечити вакцинама Свјетске здравствене организације/СЗО
(World Health Organisation/WHO) за Европу упозорио је да пад имунизације у Босни и
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Херцеговини може довести до нежељених сценарија у којој се епидемије морбила
завршавају и смртним исходом те позвао на активније ангажовање свих релевантних
актера.
Препознајући овај проблем, УНИЦЕФ Босне и Херцеговине покренуо је
информативну страницу www.vakcina.ba92 намијењену јавности, а прије свега
родитељима, која пружа најважније информације везане за имунизацију, на којој
заинтересовани могу да поставе питања везана за ову област здравствене заштите.
Медијски текстови и информације о штетности вакцинације који су непровјерени и
неутемељени, стварају забуну и неповјерење у постојећи систем вакцинације код
родитеља и старатеља. Такве информације, научно неутемељене, а лако доступне,
изазивају забуну, те родитељи доносе одлуке о вакцинацији или невакцинацији
располажући непотпуним информацијима.
Узимајући у обзир да је право на здравствену заштиту једно од основних права
дјетета регулисано чланом 24. Конвенције о правима дјетета и домаћом
легислативом, те да је вакцинација дјеце обавеза родитеља, а не питање избора,
Омбудсман за дјецу је предложио Министарству здравља и социјалне заштите93 да
покрене активну информативну кампању у сарадњи са Институтом за јавно
здравство и Удружењем педијатара која треба да допринесе бољој информисаности
родитеља и старатеља о штетним посљедицама невакцинисања дјеце.
У свом одговору број: 11/08-500-266/18 од 30.04.2018. године Министарство
здравља и социјалне заштите наводи планиране активности током Свјетске недеље
имунизације „Заштићени заједно, вакцине дјелују!” која је обиљежена од 24. до 30.
априла 2018., а које су усмјерене на обавјештавање јавности о штетним
посљедицама невакцинисања и медијске иступе стручњака из ове области у сврху
информисања јавности.
Поред континуираног рада на едукацији и информисању јавности,
неопходно је као и у примјени других законских прописа осигурати стални
надзор и правовременом реакцијом ублажити евентуалне посљедице
невакцинисања, а све у циљу задравствене заштите у најбољем интересу и
дјетета и становништва.
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E) ДЈЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Захтјев Конвенције о правима дјетета94 а и домаћих прописа, прије свега је
равноправно учешће у друштву дјеце са сметњама у развоју, у којем треба да
уживају пун и достојан живот, у условима у којима се обезбјеђује њихова
самосталност, достојанство и олакшава активно учешће у заједници.
Инклузија је процес рјешавања и реаговања на различитост и разноврсност потреба
свих ученика и обухвата промјене и измјене садржаја, приступа, стратегија; са
заједничком визијом која обухвата сву дјецу одговарајуће старосне доби и са
убјеђењем да је редовни образовни систем одговоран за образовање све дјеце.95
Нажалост, пракса показује да овај приступ није досљедно примјењен, јер дјеца са
сметњама у развоју свакодневно наилазе на бројне препреке у друштву које доводе
у питање остваривање њихових права. Иако њихове потребе нису посебне, исте су
као и потребе њихових вршњака, а да би остварили све своје потенцијале, друштво
мора створити услове у којима ће препреке на које наилазе бити отклоњене или
барем смањене на најмању могућу мјеру.
Иако је напредак у положају и образовању ове дјеце у Републици Српској у задњих
неколико година видљив, пријаве по којима је Омбудсман за дјецу поступао и у
извјештајном периоду указују на повреде њихових права по различитом основу, а
најчешће се односе на образовање.
Законом о предшколском васпитању и образовању96 којим је уређено
предшколско васпитање и образовање дјеце од шест мјесеци до поласка у основну
школу, утврђено је између осталог да дјеца са сметњама у развоју не подлијежу
поступку бодовања на основу дефинисаних критеријума за пријем у предшколску
установу, а да се васпитно-образовни рад остварује
према индивидуалном
васпитно-образовном програму, зависно од потреба и могућности дјеце. Васпитна
група коју похађа дијете са сметњама у развоју може да има сарадника за
васпитача. Сарадник за васпитача пружа техничку помоћ васпитачу и дјетету са
сметњама у развоју, а на чије посебности указује родитељ или старатељ.
Родитељи дјеце са сметњама у развоју пријавама Омбудсману за дјецу, између
осталог, указују на проблеме у остваривању права њихове дјеце на приступ-пријем у
предшколске установе.
-
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Омбудсман за дјецу је запримио жалбу97 родитеља којом се указује на повреду
права дјетета због немогућности пријема у предшколску установу, јер је дјетету
због вишеструких сметњи које има потребан асистент. Разлози због којих је
УН Конвенција о правима дјетета, члан 23.
УНЕСКО – Конференција 1994.године
„Службени гласник Републике Српске”, број: 79/15
Предмет број: 226-154-ПЖ/18
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одбијен захтјев за пријем у вртић је да општина нема средстава за те намјене, а
да предшколска установа, чији је оснивач управо та општина „нема услова”.
Послије интервенције Омбудсмана за дјецу и обављеног разговора са
представницима локалне заједнице и предшколске установе постигнут је договор
и дијете је уписано у вртић.
Проблеми и препреке у поступку остваривања права на предшколско васпитање и
образовање дјеце са сметњама у развоју, а на основу запримљених пријава
Омбудсману за дјецу указују и на: недовољну припремљеност и
оспособљеност васпитно-образовног особља за рад са дјецом са сметњама у
развоју, односно установа нема запослена лица која су посебно обучена и
оспособљена за рад са таквом дјецом или да је установа већ попуњена и да више
нема мјеста. Овакви ставови су често посљедица и стигматизације којом су додатно
оптерећена дјеца са сметњама у развоју.
Поред тога, иако је потреба инклузивног предшколског васпитања и образовања као
дугорочно опредјељење уграђена у стратешка документа и законе, у пракси нема у
потребној мјери развијених пратећих аката ни друге помоћи у јачању инклузије
(адекватно иницијално образовање и цјеложивотно учење васпитача, савремена
парадигма о процјени и третману дјеце са посебним потребама, стандарди и
нормативи за рад установа итд).
У вријеме писања овог извјештаја, министар просвјете и културе Републике Српске
је донио Правилник о начину и условима остваривања програма у предшколским
установама за дјецу са сметњама у развоју98.
Правилником су прописани начин и услови остваривања програма у предшколским
установама за дјецу са сметњама у развоју, према којем се васпитање и образовање
може проводити у предшколским установама и у специјалним установама за дјецу са
сметњама у развоју које остварују програме предшколског васпитања и образовања.
Правилник о начину и условима остваривања програма у предшколским установама
за дјецу са сметњама у развоју, између осталог, предшколску установу обавезује да
континуирано ради на промовисању инклузивне праксе и стварању оптималних
услова за укључивање дјеце са сметњама у развоју.
Ради остваривања утврђених циљева активности се морају усмјерити и на:
-

98

упознавање шире јавности са потребама дјеце која имају сметње у развоју, на
дестигматизацију те дјеце;
на укључивање васпитача, стручних сарадника и директора у обуке о
инклузивном образовању;
на остваривање индивидуалног и групног рада са родитељима ради подизања
њиховог самопоуздања и
на пружање информација родитељима о расположивим и доступним програмима
за укључивање њихове дјеце.
„Службени гласник Републике Српске”, број: 5/19
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Законом о основном васпитању и образовању прописано је да ученици с
посебним потребама стичу основно васпитање и образовање у редовним школама
укључивањем у редовни наставни процес (инклузија) или у основним школама за
дјецу са сметњама у развоју, а на основу препоруке стручног тима.
У редовним школама, ученици с посебним потребама се школују у редовним,
комбинованим или посебним одјељењима, а васпитно-образовни рад се реализује
на основу прилагођеног наставног плана и програма.
Правилником о васпитању и образовању дјеце с посебним образовним потребама у
основним и средњим школама99 уређена је инклузија ученика с посебним
образовним потребама њиховим укључивањем у одјељења редовне основне и
средње школе на основу препорука стручног тима. Стручни тим у редовној основној
школи чине: педагог/психолог или педагог, психолог, дефектолог, логопед и
наставник и улога стручног тима у овом процесу је изузетно важна. По потреби,
родитељ дјетета може да присуствује раду стручног тима. Између осталог, стручни
тим у школи има задатак да изради индивидуално прилагођени план и програм за
свако дијете с посебним образовним потребама појединачно и да редовно врши
његову евалуацију.
Прилагођени план и програм треба да буде примјерен основним карактеристикама
потешкоћа код дјетета, а у правилу представља смањивање интензитета и
екстензитета при избору наставних садржаја, обогаћен специфичним методама,
средствима и помагалима.
Дјеца с посебним образовним потребама се укључују у редовно школовање на
основу налаза и мишљења првостепене стручне комисије о процјени потреба и
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а на основу мишљења
стручног тима након периода опсервације која се обавља у редовној школи. Период
опсервације започиње на приједлог наставника разредне или предметне наставе
или родитеља (стараоца) дјетета и траје најмање три мјесеца, а за ученике првог
разреда најмање прво полугодиште. У процес опсервације активно су укључени
родитељ (старалац), наставник и чланови стручног тима који на основу стечених
сазнања о дјетету дају препоруке и предлажу третман уколико је неопходан. Дјеца
са већим и комбинованим потешкоћама у развоју образују се у специјализованим
установама опремљеним за образовање дјеце с озбиљним и комбинованим
потешкоћама у развоју, или у посебним одјељењима за дјецу с посебним
образовним потребама у редовним школама.
Правилником о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у
развоју100 прописани су услови за процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине
са сметњама у развоју, састав, услови и начин рада првостепене и другостепене
стручне комисије. Процјена способности или неспособности за самосталан живот
врши се искључиво у циљу одлучивања о праву на подршку у изједначавању
могућности дјеце са сметњама у развоју. Процјену потреба и усмјеравање лица са
сметњама врше стручне комисије, које се формирају као првостепене и
99

„Службени гласник Републике Српске”, број: 85/04
„Службени гласник Републике Српске”, број: 117/12
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другостепене. Поступак процјене потреба и усмјеравање лица са сметњама у развоју
врши се:
по захтјеву лица, родитеља, односно, стараоца,
по службеној дужности центра/службе за социјални рад, а на основу
непосредног сазнања или обавјештења доктора породичне медицине, образовне,
здравствене или установе социјалне заштите, као и других пружалаца услуга
социјалне заштите.

-

Налаз и мишљење стручне комисије служи као основ и доказ за остваривање права
и услуга из различитих области ускладу са потребама лица са сметњама, а код дјеце
са сметњама у развоју која похађају школу често се у налазу предлаже школовање
по индивидуално прилагођеном плану и програму или школовање уз подршку
асистента.
Законом о основном васпитању и образовању прописано је да у случају да је
налазом и мишљењем стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и
омладине са сметњама у развоју предложено ангажовање лица за подршку ученику
са сметњама у развоју (асистент), школа ће затражити сагласност Министарства за
ангажовање асистента. Асистент може бити лице које има најмање средњу стручну
спрему. Асистент пружа техничку помоћ у: кретању и обављању хигијенских
потреба, комуникацији и социјалној укључености и другој врсти помоћи.
И у извјештајном периоду највећи број жалби се односио управо на ангажовање
асистента у настави. С обзиром да је давање сагласности на ангажовање
асистента Законом условљено обезбијеђеним финансијским средствима,101 то за
посљедицу има да нема агажовања асистента ако средства нису обезбијеђена, што
доводи у питање остваривање права дјеце са сметњама у развоју на образовање
под једнаким условима.
С обзиром да је Уставни суд Републике Српске својом Одлуком број: У-53/17 од
20.12.2018. године утврдио „да одредба члана 84. став 6. Закона о основном

васпитању и образовању није у сагласности са Уставом Републике Српске”102
обавеза је ресорног министарства да предузме потребне мјере и активности ради
усклађивања наведене одредбе са Уставом, а у циљу осигурања једнаког приступа
образовању, остављајући довољно простора да се сваки појединачан случај ријеши
у најбољем интересу дјетета и без ограничења.
Проблем у пракси представља и чињеница да и поред препоруке првостепене
стручне комисије, Министарство није дало сагласност за ангажовање
асистента јер „На основу закључка Владе Републике Српске Министарство даје

сагласности и финансира асистенте за ученике са аутизмом/комбинованим

Закон о основном васпитању и образовању, члан 84. став 6.: Министарство може дати сагласност за
ангажовање асистента уколико постоје обезбјеђена средства за финансирање асистента

101
102

Одлука Уставног суда Републике Српске број: У-53/17 објављена у „Службеном гласнику РС”, број:
123/18
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сметњама са елементима аутизма и ученике са тјелесним оштећењима (тешко
покретне и непокретне ученике), а који похађају наставу у редовним школама.”
Нажалост, у пракси су чести случајеви дјеце са потешкоћама у развоју који нису у
групи сметњи аутистичног спектра или тјелесних оштећења, а који, с обзиром на
своју комплексност, сложеност и специфичност конкретног случаја такође захтјевају
помоћ асистента, а што изостаје због наведеног ограничења.
Неприхватљиво је да дјеца са потешкоћама у развоју буду
административним актом подијељена на оне који могу да остваре право на
подршку асистента у настави и на оне који то право не могу да остваре.
Проблем у пракси представља и закључивање одговарајућег уговора о раду са
ангажованим асистентима након дате сагласности од стране Министарства, с
обзиром на одредбу да асистент пружа техничку помоћ у кретању и обављању
хигијенских потреба, комуникацији и социјалној укључености и другој врсти помоћи,
зависно од потреба ученика, те став Министарства да је асистент техничка помоћ
ученику и са њим је док траје настава и не може се мијешати у рад наставника и
реметити рад наставника.
Рана идентификација потешкоћа код дјеце и правилно одређен третман је од
кључне и вишеструке важности за постизање оптималних резултата код дјетета са
сметњама у развоју. Веома је важно да се сваки појединачни случај процјењује на
основу свих елемената и специфичних околности како би се у коначном одредио
најбољи интерес дјетета у конкретној ситуацији.
Ради ефикасније подршке дјеци са сметњама у развоју, неопходно је:
-

-

-

Организовати и подстицати обавезне и континуиране едукације наставног
особља и то како о изради, тако и о практичној реализацији наставних планова и
програма, и то кроз редовне и обавезне програме, али и кроз тематске семинаре
и тренинге;
Покренути активности ради израде обавезног Протокола о сарадњи који утврђује
обавезу и начин сталне координације и сарадње, укључујући и размјену
података између свих институција које су надлежне за пружање подршке дјеци
са сметњама у развоју (и на локалном и на ентитетском нивоу), а нарочито
између првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце и
омладине са сметњама у развоју (центра/служби за социјални рад као
координатора ових комисија) и стучних опсервационих тимова у школама;
Предузети конкретне активности да се у свим васпитним-образовним установама
што хитније отклоне архитектонске баријере;
Ради дестигматизације дјеце са потешкоћама у развоју потребно је стално
радити и на едукацији ученика у основним и средњим школама.

80

F) ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско васпитање и образовање
Право на образовање је основно људско право и његово остваривање директно
утиче на могућност приступа и остваривање бројних других права. У систему
образовања посебан значај има предшколско васпитање и образовање, а многа
научна
истраживања
потврђују
дугорочне
позитивне
ефекте
раног
институционалног обухвата дјеце системом предшколског васпитања и образовања,
укључујући и повећање образовних резултата у школи, мање напуштања школе и
процеса образовања, значајно смањење социоекономске неједнакости, побољшање
говора, писмености, понашања, емотивних вјештина и сл., с нагласком да је највећи
ефекат предшколских програма за дјецу од 3-5 година у когнитивном домену.
У периоду од априла до септембра 2018. године, Омбудсман за дјецу спровео је
истраживање о стању предшколског васпитања и образовања у Републици Српској,
с циљем да се изврши анализа домаћег законодавста и усклађеност са
међународним стандардима у области предшколског васпитања и образовања,
утврди примјена прописа који се односе на предшколско васпитање и образовање,
те представи реално стање у предшколском васпитању и образовању у Републици
Српској.
У сврху добијања релевантних података сачињен је упитник који је достављен свим
предшколским установама у Републици Српској, а подаци тражени упитником су се
односили на лица запослена у предшколској установи, на дјецу која похађају
предшколску установу, на васпитне групе у предшколској установи и на листу
чекања на упис дјеце у предшколску установу, на дан 30.04.2018. године.
Резултати истраживања презентовани су на Округлом столу, који је организован 3.
октобра 2018. године под називом „Право на предшколско васпитање и образовање
у Републици Српској”.
Оснивање предшколских установа - Према члану 12. Закона о предшколском
васпитању и образовању, предшколска установа може бити основана као јавна или
приватна установа. И јавне и приватне установе оснивају се под једнаким
условима.103
Предшколску установу могу основати: Република, јединица локалне самоуправе,
вјерска заједница и друго правно и физичко лице, у складу са законом, а уколико је
оснивач предшколске установе физичко лице, то лице не може бити лице против
кога се води кривични поступак, нити лице које је правоснажно осуђено на казну
прописану прописима којима се регулише кривично законодавство, а које га чини
недостојним за рад у предшколским установама.

103Закон

о предшколском васпитању и образовању, члан 12.
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Облик организовања предшколске установе - Предшколска установа се може
организовати као дјечији вртић или клуб за дјецу.104
Дјечији вртић као организациона јединица предшколске установе оснива се у
простору одговарајуће намјене. Клуб за дјецу може се основати у прилагођеном
породичном простору или другом одговарајућем простору.
Такође, предшколске установе могу да имају једну или више организационих
јединица, и оне немају својство самосталног правног лица. Организационе јединице
у оквиру предшколске установе могу имати називе.
Према добијеним подацима, већина јавних предшколских установа организоване су
као вртићи (30 јавних и само 2 приватна), док су приватне предшколске установе
организоване као клубови за дјецу (13 приватних и 1 јавна). 36 предшколских
установа има само једну организациону јединицу, 6 предшколских установа има
двије организационе јединице и 4 предшколске установе у свом саставу имају 4 и
више организационих јединица.
Већина предшколских установа налази се у градским срединама, док је у руралним
срединама овај вид образовања мање заступљен; у појединим јединицама локалне
самоуправе (Рудо, Оштра Лука, Рибник…) не постоје предшколске установе, што је
забрињавајуће и отежавајућа околност за систем предшколског васпитања и
образовања Републике Српске.
Услови за оснивање предшколске установе - За оснивање предшколске
установе105 потребно је обезбиједити законом прописане услове у погледу објекта,
опреме, материјала за учење, програма рада те лица запослених у предшколској
установи.
Након достављања потпуне документације, министар именује комисију која утврђује
испуњеност услова за оснивање предшколске установе, на основу чијег записника
министар рјешењем утврђује испуњеност услова за оснивање предшколске
установе. На основу рјешења министра о испуњености услова врши се упис у судски
регистар, чиме предшколска установа стиче својство правног лица.
По достављању доказа о упису у судски регистар, министар доноси рјешење о
одобрењу за рад предшколске установе, те се предшколска установа уписује у
Регистар предшколских установа коју води Министарство.
Према подацима Министарства просвјете и културе, са даном 31.12.2017. године, од
укупно 106 предшколских установа, 95 установа добило је одобрење за рад, од чега
34 јавне и 61 приватна установа, док је на дан 31.12.2018. године, укупно 101
предшколска установа добила рјешење о одобрењу за рад, од чега 34 јавне и 67
приватних предшколских установа. На наведеном списку, као што је Омбудсман за
дјецу указао у претходном годишњем извјештају, се и даље не налазе јавне
104

Закон о предшколском васпитању и образовању, члан 18. став 2.
Правилник о поступку за оснивање и престанак рада предшколске установе,„Службени гласник
Републике Српске”, број:32/16, члан 10.
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установе за предшколско васпитање и образовање Бања Луке, Бијељине и
Приједора.
Омбудсман за дјецу је у оквиру Посебног извјештаја о праву на предшколско
васпитање и образовање, Министарству просвјете и културе предложио
предузимање потребних мјера и активности ради отклањања ситуација које доводе
до повреде права и интереса дјетета на начин да, између осталог, поступи по
Препоруци Омбудсмана за дјецу број: 1158-21-ПЖС-22/17 од 20.09.2017. године
везано за испуњеност услова за рад предшколске установе.106
Лица запослена у предшколским установама - Дјелатност предшколског
васпитања и образовања, у смислу васпитно-образовног рада, његе, превентивноздравствене и социјалне заштите, остварују васпитачи, стручни сарадници и
медицински техничари. Васпитно-образовни рад у јасличким, односно вртићким
групама обављају васпитачи.
Број потребних радника у јавној предшколској установи дефинише се актом
предшколске установе, којим се детаљније утврђују услови за рад и обављање
дјелатности, према коме број радника зависи од облика рада и броја васпитних
група у установи, начина организовања исхране, величине и броја објеката, као и
грађевинско-техничких особина и локација објеката.107
Програм предшколског васпитања и образовања у једној васпитној групи обавезно
реализује тим васпитно-образовних радника, односно најмање два васпитача.108 У
предшколској установи која има више од пет васпитних група може се ангажовати
један стручни сарадник, у зависности од потребе предшколске установе.
С обзиром да важећим прописима нису дефинисани критеријуми, односно стандарди
и нормативи који уређују ово питање, Омбудсман за дјецу је још у марту
2017.године дао препоруку да се изврше измјене и допуне Правилника о
педагошким стандардима и нормативима за област предшколског васпитања и
образовања тако што ће дефинисати стандарде који се односе на запослена лица у
предшколским установама, односно број потребних радника (васпитача, стручних
сарадника и сарадника), зависно од броја васпитних група, трајању и врсти
програма те стварних услова рада.109
Посебним извјештајем, Омбудсман за дјецу подсјећа министарство на обавезу да у
складу са чланом 106. Закона о предшколском васпитању и образовању донесе
подзаконске акте из области предшколског васпитања и образовања.
106

Препоруком се предлаже ресорном министарству да за све јавне установе – центре за предшколско
васпитање и образовање донесе рјешење о одобрењу за рад у складу са законом, што значи да ЈУ
Центар за предшколско васпитање и образовање добија одобрење за рад за оне организационе
дијелове-вртиће који испуњавају законом утврђене услове, те да поступи у складу са законом за оне
организационе дијелове који те услове не испуњавају.
107 Закон о предшколском васпитању и образовању, члан 61.
108 Правилник о радном времену васпитача, стручних сарадника и медицинских техничара у
предшколској установи, „Службени гласник Републике Српске”, број: 66/16
109 Препорука - Педагошки стандарди и нормативи за област предшколског васпитања и образовања,
број: 145-1-УП-4/17 од 1.3.2017. године
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Подаци о дјеци која похађају предшколску установу - Обухват
институционалним предшколским васпитањем и образовањем је у вријеме усвајања
претходне стратегије развоја предшколског васпитања и образовања (2005.)
износио 8% укупне предшколске популације. Скоро деценију касније свега 9,8%
популације је уписано у предшколске установе. Том проценту треба додати 4,46%
популације петогодишњака који похађају програме пред полазак у школу. Дакле,
укупан обухват у свим видовима предшколског васпитања и образовања у Босни и
Херцеговини износи 14,26% популације од 0-6 година (у чему дјеца испод 3 године
старости учествују са 9,5% од укупног броја обухваћене дјеце).
У погледу социјалне структуре, установе предшколског васпитања и образовања у
Босни и Херцеговини углавном похађају дјеца из урбаних средина, најчешће са оба
запослена родитеља. Та дјеца чине 75,5% укупног броја дјеце у предшколским
установама, док су дјеца незапослених родитеља заступљена са мање од 2%.110
Укупан број дјеце која су према добијеним подацима, на дан 30.04.2018. године,
укључена у предшколско васпитање и образовање је 7264.

Број
група

Група

Број
дјеце

Дјеце по
групи
0

Јасличка 6 – 12 мјесеци

0

0

Јасличка 1 – 2 год.

18

266

14.7

Јасличка 2 - 3 год.

23

449

19.5

Мјешовита јасличка

47

772

16.4

Вртићка група 3 – 4 год.

53

1254

23.6

Вртићка група 4 – 5 год.

48

1285

26.7

Вртићка група 5 – 6 год.

54

1473

27.2

Мјешовита вртићка

71

1765

24.8

Укупно

7264

Дјеца са сметњама у развоју - Васпитно-образовни рад са дјецом са сметњама у
развоју остварује се према индивидуализованом васпитно-образовном програму,
зависно од потреба и могућности дјеце.
Министар доноси Правилник о начину и условима остваривања програма у
предшколским установама за дјецу са сметњама у развоју.
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Платформа за развој предшколског васпитања и образовања у Босни и Херцеговини за период
2017-2022.године, „Службени гласник БиХ”, број: 2/18
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Васпитно-образовни рад за дјецу са сметњама у развоју укључену у редовне узрасне
групе у предшколској установи обављају васпитачи уз стручну подршку
дефектолога, у зависности од врсте сметње.111
Васпитна група коју похађа дијете са сметњама у развоју може да има сарадника за
васпитача. Сарадник за васпитача пружа техничку помоћ васпитачу и дјетету са
сметњама у развоју,а на чије посебности указује родитељ или старатељ. Техничка
помоћ подразумијева пружање подршке дјетету при обављању личне хигијене,
асистенцију дјетету при коришћењу тоалета, подршку у кретању дјетета и подршку
приликом ручавања и одијевања. Послове сарадника за васпитача могу да обављају
лица са најмање завршеном средњом школом у четверогодишњем трајању или
студенти факултета за образовање педагошког кадра и медицинских факултета, у
оквиру студентске праксе или волонтерски.
Према добијеним подацима, у 19 установа (14 јавних и 5 приватних) укључена су и
дјеца са сметњама у развоју, док у 27 предшколских установа нису укључена дјеца
са сметњама у развоју. У свега девет случајева та дјеца имају стручну/техничку
помоћ.
Такође, када је у питању број дјеце укључен у васпитно-образовни рад у
предшколским установама, потребно је напоменути да поједине предшколске
установе не врше упис дјеце са сметњама у развоју, чак и у случају када је таквој
дјеци препоручен боравак у вршњачкој групи у циљу социјализације, уз
образложење да немају одговарајући стручни кадар за рад са овом категоријом
дјеце.112
Критеријуми за упис дјеце, цијена боравка и колективно осигурање дјеце Резултати истраживања до којих је дошао Омбудсман за дјецу указују да
предшколске установе у Републици Српској немају уједначене критеријуме за упис
односно пријем дјеце у предшколску установу.
Законом је прописано да се начин и поступак уписа дјеце у предшколску установу
уређује статутом и општим актом предшколске установе.
Додатни проблем представљају и такозване „листе чекања”, што је посебно
изражено у градским срединама гдје велики број дјеце чека на упис и по годину
дана и више.
Нема усаглашености ни када су у питању одређене повластице које се односе на
боравак дјеце у предшколским установама, а које се углавном односе на смањену
цијену или бесплатан боравак уколико предшколску установу похађа двоје или више
дјеце из исте породице.
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Правилник о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи, „Службени гласник
Републике Српске”, број:36/16, члан 2. став 3.
112Предмет број: 883-82-2-ПЖ/18
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Значајне разлике постоје и у самој цијени боравка, па тако имамо ситуацију да је у
појединим предшколским установама цијена боравка дјетета различита у
различитим организационим јединицама исте предшколске установе.
Такође, подаци показују да је цијена нижа у руралним и приградским поодручјима,
као и у јавним предшколским установама у односу на приватне, што је с обзиром на
начин финансирања овог типа установа и очекивано.
Оно што је посебно забрињавајуће јесте да, иако је законом прописано да је током
боравка у установи, предшколска установа дужна колективно осигурати сву дјецу од
повреда и несретног случаја (трошкови осигурања дјеце падају на терет родитеља,
и не улазе у цијену мјесечног боравка дјетета у предшколској установи), према
добијеним резултатима, поједине предшколске установе нису колективно осигурале
дјецу.
Неједнаки услови за пријем и боравак дјеце у предшколској установи директно
утиче на остваривање права дјетета на предшколско васпитање и образовање, због
чега је Омбудсман за дјецу дао препоруке ресорном министарству да:
-

-

у складу са чланом 37. Закона осигура да законом утврђени обавезни
критеријуми за упис, односно пријем дјеце у предшколску установу буду
досљедно испоштовани;
утврди економску цијену боравка дјетета у предшколској установи.

Усаглашеност општих аката са законом - Предшколске установе основане у
складу са раније важећим законом дужне су да рад, организацију и опште акте
ускладе са Законом о предшколском васпитању и образовању у року од годину дана
од дана ступања на снагу овог закона.
Такође, предшколске установе основане у складу са раније важећим законом дужне
су да ускладе број дјеце у васпитним групама прописан овим законом у року од
двије године од дана ступања на снагу овог закона.
Према добијеним подацима 40 предшколских установа је ускладило акте
предшколске установе са законом, што указује на чињеницу да још увијек има
предшколских установа које нису ускладиле своје акте са законом иако је прошао
законом прописани рок. С обзиром да се неке од тих установа налазе на списку
установа које имају одобрење за рад, Омбудсман за дјецу је ресорном министарству
упутио препоруку да у складу са чланом 107. Закона изврши надзор у предшколским
установама о усклађености општих аката предшколских установа са Законом.
Основно васпитање и образовање
Када је у питању основно образовање, пријавама/жалбама које је Омбудсман за
дјецу запримио у извјештајном периоду, углавном се као и у претходним периодима
указује на повреде права дјеце у погледу изрицања васпитно дисциплинских мјера,
прилагођености наставног плана и програма, организацију наставе те превозу
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ученика, односно суфинансирању трошкова превоза ученика од стране ресорног
министарства.
Дисциплинска одговорност ученика - Запримљене пријаве/жалбе у
извјештајном периоду указују да су у пракси и даље присутни пропусти у вези са
изрицањем васпитно-дисциплинских мјера, а најчешће се ради о:
- Изрицању васпитно-дисциплинских мјера иако школа нема правилник о
дисциплинској одговорности ученика, правилници нису донесени по законској
процедури, или нису јавно објављени,
- Правилници не дефинишу начин и процедуру вођења дисциплинског поступка,
нити поступак утврђивања одговорности ученика и учешће дјетета у поступку,
- Правилницима су дефинисане нове дисциплинске мјере које закон не познаје,
- У поступку утврђивања дисциплинске одговорности не учествују родитељи,
- Школе не доносе одлуке о изреченим мјерама у писаној форми,
- Одлуке о изреченој мјери не достављају се родитељима или стараоцима ученика.
Иако је, ресорно министарство прихватило препоруку Омбудсмана за дјецу113, те је
Законом о основном васпитању и образовању утврђено да ће питање дисциплинске
одговорности ученика у образовном систему бити уређено јединственим
правилником, наведени правилник још увијек није донесен иако је рок за доношење
био мај 2018. године.
Питање школске дисциплине изузетно је важно за образовни систем и претпоставка
је за квалитетно функционисање истог, јер само уз одговарајућу дисциплину могуће
је несметано извођење процеса наставе, а самим тим и остваривање свих циљева
образовања.
Из тог разлога веома је важно јасно дефинисати питање дисциплинске одговорности
ученика, будући да изречена мјера треба да има не само корективни него и
превентивни карактер, стога она прије свега треба да буде васпитна, па тек онда
дисциплинска. Основна сврха дисциплинске мјере јесте, између осталог, да дјелује
превентивно, да спријечи ученика да врши нове повреде његових обавеза, али и да
код ученика развија свијест да правила школске дисциплине треба да се поштују.
У изрицању васпитно-дисциплинске мјере веома је важна и улога родитеља, који
треба да буду упознати како са правима, обавезама и одговорностима у школи, тако
и са посљедицама пропуштања одговорности, што укључује и обавезну сарадњу са
школом.
С друге стране школа је обавезна да о свакој повреди обавеза ученика и покретању
дисциплинског поступка обавијести родитеље, као и да одлуке о изреченим
дисциплинским мјерама достави родитељима.
Наставни план и програм - Извјештајима из предходних година, Омбудсман за
дјецу је указивао на преоптерећене наставне планове и програме, велики број
предмета и пуно наставних садржаја, уз слабију заступљеност тема и проблема који
су више животни и саставни су дио дјечијег одрастања.
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Препорука бр: 1129-20-ПЖС/12 од 24.12.2012. године
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У извјештајном периоду, пријавама Омбудсману за дјецу углавном се постављало
питање да ли су одређене теме које су обрађиване у оквиру појединих предмета
прилагођене узрасту дјеце.
Дакле, од изузетног је значаја да наставни планови и програми буду прилагођени
узрасту дјетета и њиховим могућностима, да дијете разумије градиво које усваја, да
рјешава проблеме и самостално закључује, јер је то једини начин остваривања
циљева образовања дефинисаних законом.
Организација наставе - Када је питању организација наставе, пријаве-жалбе
упућене Омбудсману за дјецу односиле су се на организацију наставе у основним и
средњим школама.
-

Омбудсман за дјецу је запримио жалбу родитеља114 ученика једне основне школе
који између осталог наводе да је настава у тој школи организована у три смјене,
што ремети ваннаставне и остале активности дјеце, јер родитељи нису у
могућности да организују одвођење и довођење дјеце у школу, одласке код
логопеда и уопште слободно вријеме дјеце.
Проблеми везани за организацију наставе су били техничке природе, односно
недостатак простора, а рјешавање овог проблема најављено је за наредни
период с обзиром да је у току изградња нових и адаптација постојећих објеката
школе.

-

Омбудсман за дјецу је запримио жалбу115 ученика средње школе којом се наводи
да су теоретска и практична настава организоване тако „да практична настава

завршава у 11, а теоретска почиње у 14 часова, те да за то вријеме ученици
немају гдје бити јер су многи од њих „путници” па се не могу вратити кући, те да
им таква организација наставе не оставља вријеме за учење нити за неке друге
активности због чега су ученици под великим притиском...”
Надлежни органи су уважили наводе ученика, те су посебно организовали дане
за извођење практичне наставе и дане за извођење тероетске наставе.
Превоз ученика - Омбудсман за дјецу поднио је иницијативу116 Уставном суду за
покретање поступка за оцјену уставности Закона о основном васпитању и
образовању и то члана 168, став 2. тачка 6. која гласи: „Влада обезбјеђује трошкове

финансирања превоза ученика који до школе путују са удаљености веће од четири
километра, изузев ученика из члана 32. став 5. и члана 90. став 3. овог закона”.
Чланом 32. утврђено је да надлежна служба јединица локалне самоуправе у
сарадњи са школама може, на захтјев родитеља, у оправданим случајевима, дати
сагласност да дијете буде уписано у школу којој не припада по уписном подручју.

114
115
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Предмет број: 1031-88-ПЖ/18
Предмет број: 291-27-ПЖ/18
Предмет број: 515-2-УП/18
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Чланом 90. став 3. утврђено је да јединица локалне самоуправе на чијој територији
родитељ ученика из става 1. овог члана има пребивалиште сноси трошкове
сервисних услуга, што укључује и превоз ученика.
Нормативно уређење права на превоз ученика који од школе путују више од четири
километра, по мишљењу Омбудсмана за дјецу није у складу са чланом 38, 48. и 49.
Устава Републике Српске, противно је циљевима образовања дефинисаним законом,
одредбама закона којима се забрањује сваки вид дискриминације ученика и
основном праву дјетета-праву на најбољи интерес.
Постојећом законском одредбом доводи се у питање остваривања права на превоз
за ученике који путују више од четири километра до школе чијем уписном подручју
не припадају, јер према члану 168. Влада не обезбјеђује финансирање трошкова
превоза за ове ученике.
Истовремено Законом није уређено ко обезбјеђује финансирање трошкова превоза
за ученике из члана 32. став 5. Закона, за разлику од ученика из члана 90. став 3.
Закона (за које Влада не обезбјеђује средства) у којем је јасно речено да јединица
локалне самоуправе на чијој територији родитељ ученика из става 1. овог члана има
пребивалиште сноси трошкове превоза ученика.
Влада не сноси трошкове превоза ученика из члана 32. став 5. Закона изричита је
законска одредба. Међутим, Закон не утврђује да је, надлежна служба јединица
локалне самоуправе, која у оправданим случајевима може дати сагласност да дијете
буде уписано у школу којој не припада по уписном подручју, дужна осигурати и
превоз за ученике који су такву сагласност добили, из чега произилази да трошкове
превоза за ове ученике не сноси ни Влада ни јединица локалне самоуправе.
Доводећи у питање права на превоз једног броја ученика, који неспорно до школе
путују четири или више километара, и који због оправданих разлога, у сваком
појединачном случају имају сагласност надлежног органа да похађају школу чијем
уписном подручју не припадају (дјеца са потешкоћама у развоју због потребе за
сталним третманима, због тога што школа има психолога чији је третман дјетету
неопходан, или школа има могућност дневног збрињавања, због тога што старија
дјеца већ иду у ту школу), доводи их у неравноправан положај у односу на њихове
вршњаке који се налазе у истој или сличној ситуацији, који до школе путују четири
километра, само зато што припадају другом уписном подручју; доводи у питање
уставну одредбу да је основно образовање обавезно и бесплатно, члан 38, те
уставну одредбу, члан 48. и 49. јер Закон није утврдио начин остваривања права на
превоз, чиме је онемогућио остваривање права за превоз за ученике који припадају
другом уписном подручју.
С обзиром да је Законом утврђено да је похађање школе другог уписног подручја
могуће, али само изузетно и у оправданим случајевима, то их ове изузетне и
оправдане ситуације, на које нису могли утицати, нити су истима допринијели, не би
смјеле доводити у друге теже ситуације по различитом основу, између осталог и у
дијелу права на превоз до школе.
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G) ПРАВО НА ИГРУ И СЛОБОДНО ВРИЈЕМЕ
Право дјетета на одмор и слободно вријеме, учешће у игри и рекреативним
активностима које одговарају његовој доби, могућностима и способностима је
дефинисано чланом 31. Конвенције о правима дјетета, а државе потписнице се
обавезују да осигурају сваком дјетету остваривање овог права без дискриминације
по било којем основу. Игра и рекреација су неопходне за здравље дјеце и
унапријеђују развој креативности, имагинације, самопоуздања, личне ефикасности,
као и физичке, друштвене, когнитивне и емотивне снаге и вјештина117.
Досљедна примјена Конвенције захтијева укључивање дјеце свих узраста, и дјеце са
сметњама у развоју и талентоване дјеце.
Нажалост, дјеца са потешкоћама у развоју су врло често ускраћена у остваривању
овог права, јер немају могућност приступа садржајима у срединама гдје они и
постоје, и немају могућност избора. Питање доступности је проблематично и за
талентовану дјецу, јер кад се њихови таленти и препознају на вријеме они немају
могућност приступа одређеним садржајима или је то зависно од финансијске
могућности родитеља.
Физичкој активности дјеце предшколског узраста, због изузетног значаја коју игра,
рекреативне активности и спорт имају на правилан раст и развој дјетета у овој
узрасној доби, мора се посветити посебна пажња.
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. Уз бројне предности које доприносе развоју и одрастању дјетета,
остваривање права дјетета на игру и слободно вријеме истовремено има и
превентивно дјеловање у смањењу ризика којима су дјеца изложена у времену када
не знају шта да раде.
Дјеца школског узраста своје слободне вријеме, нажалост, најчешће проводе на
интернету, разним друштвеним мрежама и евентуално у гледању телевизије. Овакав
начин кориштења слободног времена смањује ниво физичке активности међу дјецом
у развоју, ствара лоше животне навике у исхрани, спавању, угрожава њихову кичму,
вид, смањује квалитет директних социјалних контаката са вршњацима... Поред тога
дјеца се и у сопственој породици све мање социјализују, отуђују од осталих чланова
породице, јер су затворени у свијет виртуелних пријатеља.
Омбудсман за дјецу указује у свим својим извјештајима на неопходност системских
мјера и активности којима ће се спорт и физичке активности учинити доступним за
свако дијете, независно од могућности родитеља да те активности финансирају.
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УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 17: О праву дјетета на одмор, слободно вријеме,
игру, рекреативне активности, културни живот, члан 9.
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Омбудсман за дјецу је 2017.године Министарству породице, омладине и спорта
доставио препоруку118 о потреби доношења Новог закона о спорту и Правилника о
организовању школског спорта. Нажалост, још увијек није дошло до реализације
препорука Омбудсмана за дјецу.

118

Препорука број 312-2-УП-5/17 од 7.3.2017. године
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H) ДЈЕЦА У САОБРАЋАЈУ
Број дјеце која сваке године страдају у саобраћају је забрињавајући, зато се питању
безбједности дјеце у саобраћају мора посветити посебна пажња.
Сви учесници у саобраћају морају се придржавати законом одређених правила, без
обзира да ли у саобраћају учествују као пјешаци, путници или бициклисти, јер је
само на тај начин могуће осигурати одређени ниво безбједности учесника у
саобраћају.
Дјеца путници - Истраживања показују да највећи број дјеце страда превозећи се
као путник у возилу, а до тога долази из сљедећих разлога разлога:
-

непостојање, односно некоришћење одговарајућих средстава заштите (дјечије
ауто-сједалице, заштитини појасеви и сл.);

-

неадекватно коришћење одговарајућих средстава заштите
постављање ауто-сједалица, неадекватно везивање појаса и сл.);

-

превоз дјеце на неадекватан начин (на предњем сједишту, у наручју возача,
сувозача и сл.).

(неправилно

У циљу мјерења индикатора перформанси безбједности саобраћаја у Републици
Српској је извршено теренско истраживање: „Методологија за мјерење и праћење
индикатора безбједности саобраћаја у Републици Српској и њихов значај за
стратешко управљање безбједношћу саобраћаја”.119
Резултати наведеног истраживања показују да су у Републици Српској дјеца до 3
године користила заштитне системе у 76% случајева, док је ван насеља тај
проценат још мањи и износи 66%. Највећи број возила у којима дјеца до 3 године
нису била превожена на правилан начин није ни имао сједиште за дјецу у возилу
што указује на чињеницу да у Републици Српској постоји и проблем броја возила
опремљених дјечијим сједиштима.
Укупан проценат дјеце која се исправно превозе износи свега 12%, што указује на
веома низак ниво безбједности дјеце у саобраћају у Републици Српској.
Резултати употребе заштитних система за дјецу путнике у возилу од 0-12 година,
показују такође висок проценат неправилно превожене дјеце, и то 65% у насељу и
73% ван насеља.
Наведена истраживања указују на веома низак ниво безбједности дјеце у
саобраћају, а један од разлога је непостојање одговарајуће свијести родитеља о
опасностима којима су дјеца изложена када се превозе на неадекватан начин. Из тог
разлога неопходно је предузети додатне мјере за заштиту дјеце путника, а као
приједлог мјера наводи се спровођење кампања с циљем едукације свих учесника у
саобраћају с акцентом на употребу заштитних система за дјецу, спонзорисање
куповине дјечијих сједалица и сл.
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VII Међународна конференција – Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Зборник радова,
Министарство саобраћаја и веза, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Бања Лука,
25-26. октобар, 2018. године, стр. 85-93
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Дјеца пјешаци - Када је у питању ова категорија дјеце, учесника у саобраћају,
постоји неколико фактора који утичу на њихову безбједност, а то су између осталог:
-

непостојање пјешачких стаза, односно тротоара на путу од куће до школе,

-

непостојање или неадекватна сигнализација (семафори, саобраћајни знакови и
сл.),

-

непостојање или неадекватни пјешачки прелази, надвожњаци и сл., али и

-

неадекватно и неодговорно понашање учесника у саобраћају (прелазак улица на
непрописним мјестима, кретање дуж саобраћајница и сл.).

Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске120 прописује да су
учесници у саобраћају дужни да обрате нарочиту пажњу на дјецу у саобраћају.
Чланом 84. и 85. Закона прописано је да дијете до 6 година старости може да
учествује у саобраћају као пјешак на коловозу само ако има као непосредног
пратиоца лице старије од 6 година, док ноћу као и приликом смањене видљивости
током кретања по коловозу неосвијетљеног или слабо освијетљеног пута дијете
мора имати на видном мјесту обиљежје са ретрорефлективним карактеристикама.
Такође, школа је обавезна да организује и спроводи додатне мјере безбједности на
мјесту и у вријеме на коме се очекује већи број дјеце која самостално учествују у
саобраћају.
Коначно, Законом је истакнута и одговорност органа за саобраћај за унапријеђење
саобраћајног окружења у зонама школа и у зонама повећаног присуства рањивих
учесника у саобраћају (прилагођавање околине дјеци и рањивим учесницима у
саобраћају), као и организовање школских саобраћајних патрола.
Дјеца бициклисти - За заштиту ове категорије учесника у саобраћају потребно је
такође предузети одговарајуће мјере заштите, али и придржавати се одређених
правила како би се обезбиједио одговарајући ниво безбједности.
Прије свега неопходно је:
-

Повећати видљивост дјеце у саобраћају што подразумијева ношење
одговарајуће (рефлектујуће) одјеће или обиљежја, обавезна употреба свјетала
на бициклима, те адекватно освјетљење саобраћајница.

-

Осигурати одговарајућу цестовну инфраструктуру што подразумијева
постављање одговарајућих саобраћајних знакова, свјетала, сигнализације,
пјешачких пријелаза, изградњу тротоара, бициклистичких стаза и сл.

Саобраћајно образовање и васпитање је схваћено као цјеложивотни процес чији су
најважнији циљеви стицање знања, вјештина и навика неопходних за безбједно
учешће у саобраћају, унапријеђење и учвршћивање позитивних ставова и понашања
у саобраћају. Овај процес треба да се одвија у породици, предшколским установама,
основним и средњим школама, аутошколама итд. Системски приступ ствара реалну
основу за унапријеђење саобраћајног образовања и васпитања, и то је дугорочно

120

„Службени гласник Републике Српске”, број: 63/11
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једна од најзначајнијих мјера безбједности саобраћаја која би требало да омогући
трајно унапријеђење понашања у саобраћају.121
У извјештајном периоду, Омбудсман за дјецу је по службеној дужности, а након
сазнања да на подручју Добоја у близини једне основне школе не постоји пјешачки
прелаз због чега су дјеца приморана да прелазе магистрални пут на необиљеженим
мјестима, о наведеном обавијестио надлежне органе са циљем да се предузму
одговарајуће мјере како би се повећала безбједност дјеце на путу од куће до
школе.122
Надлежни орган у одговору Омбудсману за дјецу наводи да су свјесни наведеног
проблема, да тренутно нема расположивих новчаних средстава за реализацију
изградње пјешачког прелаза и одговарајуће сигнализације, те да ће настојати да у
што скоријем периоду обезбиједе потребна средства.

121
122

Зборник, стр. 56
Предмет број: 62-35-2-ПЖ/18
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I) СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКА ПРАВА
Иако су законом утврђена права корисника социјалне заштите, у њиховом
остваривању, у пракси су присутни проблеми по различитим основама, а на шта се
указује пријавама по којима је Омбудсман за дјецу поступао и у извјештајном
периоду.
У извјештајном периоду Омбудсман за дјецу запримио је 75 пријава којима се
указује на повреде социјално-економских права дјеце.
Запримљеним пријавама указује се између осталог:
-

-

на тешку материјалну ситуацију и стамбено збрињавање самохране мајке дјетета
са посебним потребама123,
на недовољну информисаност о правима које имају вишечлане породице које су
социјално угрожене,124
на проблеме у обезбјеђењу средстава за школске уџбенике,125
на тешку материјалну ситуацију вишечлане породице,126
којим се тражи информација на који начин родитељи дјеце и омладине са
инвалидитетом могу остварити право на личну инвалиднину у складу са Одлуком
Владе Републике Српске о одобрењу пласмана средстава за унапријеђење
положаја лица са инвалидитетом накнадом за личну инвалиднину,127
на позив грађанима за прикупљање новчаних средстава за помоћ матурантима
основних и средњих школа а који су штићеници ЈУ Дом „Рада Врањешевић"128.

За остваривање права дјетета из области социјалне заштите држава уважава право
сваког дјетета да користи социјалну заштиту, укључујући социјално осигурање и
предузимање свих мјера неопходних за пуно остваривање овог права у складу са
националним законима. Ове мјере треба да се спроводе узимајући у обзир средства
и положај дјетета и особа које су одговорне за издржавање дјетета, као и све друге
битне околности везане за такве захтјеве које је дијете или неко у његово име
поднијело.129
Државе чланице признају право сваког дијетета на животни стандард примерен
физичком, менталном, духовном, моралном и друштвеном развоју дијетета.
Родитељ(и) или друга лица која су одговорна за дијете имају првенствено
одговорност да, у оквиру својих способности и финансијских могућности, обезбиједе
животне услове потребне за развој дјетета.

123
124
125
126
127
128
129

Предмет број: 1091-93-2-ПЖ/18
Предмет број: 1215-107-2-ПЖ/18
Предмет број: 1223-109-2-ПЖ/18
Предмет број: 1219-108-2-ПЖ/18
Предмет број: 831-78-ПЖ/18
Предмет број: 394-4-ПЖС/18
УН Конвенција о правима дјетета, члан 26.
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Државе чланице, у складу с националним условима и својим могућностима,
предузимају одговарајуће мјере за помоћ родитељима и другим лицима одговорним
за дијете, ради остваривања овог права и, у случају потребе, обезбјеђују
материјалну помоћ и програме подршке, посебно у погледу исхране, одјеће и
становања.
Државе чланице предузимају све одговарајуће мјере како би обезбиједиле да дијете
добија издржавање од родитеља или других лица која су финансијски одговорна за
дијете, како у оквиру државе чланице тако и из иностранства. Посебно, ако лице
које је финансијски одговорно за дијете не живи у истој држави у којој и дијете,
државе чланице подстичу приступање међународним споразумима, односно
закључење таквих споразума, као и других одговарајућих аранжмана.130
Законом о социјалној заштити уређен је систем социјалне заштите, права у систему
социјалне заштите и кориснике тих права, поступак и услове за остваривање права,
дјелатност установа социјалне заштите, самостално обављање послова у области
социјалне заштите, финансирање, надзор и друга питања значајна за
функционисање и остваривање социјалне заштите грађана.
Законом су уређене категорије лица која се налазе у стању социјалне потребе, а
када је ријеч о малољетним лицима то су 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, дјеца
изложена социјално ризичним понашањем и дјеца коме је због посебних околности
потребна посебна заштита.131
Пружање социјалне заштите дјеци захтијева адекватно ангажовање социјалних
служби и одговарајуће мјере и активности првенствено надлежних служби социјалне
заштите, зависно од узраста дјетета и његових потреба и разлога који су дијете
довели у стање социјалне потребе. Поред служби социјалне заштите, адекватна
реакција захтијева цијели низ активности различитих сектора и њихово
координисано дјеловање, како би се утврдило стварно стање и адекватним
рјешењима заштитила дјеца и њихови интереси. Неприхватљиво је да и један
родитељ због немогућности набавке уџбеника дјетету обилази институције и да
сваки пут пролази ту мучну ситуацију објашњавајући зашто је то тако, а да школа то
није видјела и није препознала потребу да се ангажује.
Социјална заштита није само финансијска помоћ, већ цијели низ мјера и активностиуслуга социјалне заштите које имају превентивну улогу, и које треба да умање или
отклоне зависност појединца и породице од социјалних служби. Нажалост, програми
превенције у социјалним службама нису заступљени у мјери у којој то потребе у
локалним заједницама захтијевају. Истовремено, службе социјалне заштите не воде
одговарајуће евиденције о корисницима, а за то нису потребна финансијска
130
131

УН Конвенција о правима дјетета, члан 27.
Закон о социјалној заштити, члан 17, ст. а)
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средства, а тамо гдје се евиденције и воде оне не укључују све елементе који су
врло важни да би се појава могла пратити, да би се анализом тих података тражила
рјешења за оне дијелове у систему који су се показали недовољно ефикасним.
Експлоатације дјеце – просјачење
УН Конвенција о правима дјетета обавезује државе да признају право дјетета да
буде заштићено од економске експлоатације и од било каквог рада који је
вјероватно опасан, који може ометати дјечије образовање, или нашкодити дјечијем
здрављу или физичком, менталном или друштвеном развоју. Државе уговорнице ће
подузети законске, управне, друштвене и образовне мјере да би се обезбједило
провођење овог члана.
Истовремено, Конвенција обавезује државе да предузму све потребне законодавне,
образовне и друге мјере ради заштите дјетета од сваког облика насиља,
злостављања, експлоатације и занемаривања.
Протокол о поступању у случају насиља, злостављања и занемаривања обавезује
све субјекте заштите, да по пријави или сазнању да је дијете изложено било ком
облику насиља предузму потребне мјере ради његове заштите.
Дјеца која „раде” на улици су најчешће жртве и насиља и занемаривања и
експлоатације, што озбиљно угрожава њихова основна права, прије свега право на
заштиту здравља, на адекватну родитељску бригу, право на образовање.
Угрожавање њихових права данас оставља дугорочне посљедице, зато се
активности морају усмјерити на отклањање узрока који дјецу доводе на улицу, али и
адекватну реакцију према онима који организовано раде на дјечијем просјачењу,
било да су то сами родитељи или трећа лица, што, нажалост, најчешће изостаје.
У извјештајном периоду Градска управа Бијељина, Полицијска управа Бијељина,
Центар за социјални рад Бијељина и Удружење грађана за промоцију права
образовања Рома „Отахарин” Бијељина, промовишући принцип кординисаног
дјеловања и сарадање свих субјеката на локалном нивоу, потиписали су Протокол о
поступању и сарадњи надлежних субјеката на заштити и збрињавању дјеце
затечене у просјачењу на подручју Града Бијељина.
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VI

САРАДЊА СА ДЈЕЦОМ

У складу са Законом утврђеним овлаштењима да 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 и кроз
различите видове сарађује са дјецом, упознаје их са њиховим правима и подстиче
их на изношење мишљења и ставова у вези са питањима или проблемима са којима
се сусрећу.
Овакав начин рада и сарадња са дјецом различитих узраста, истовремено
представља и примјену једне од Препорука УН Комитета за права дјетета из 2012.
године којом се препоручује држави да предузима мјере и проводи активности ради
подизања друштвене свијести о Конвенцији на начин који је прилагођен дјеци, са
нагласком на већу употребу штампе, радија, телевизије, интернета и других медија,
као и кроз активно учешће дјеце у јавним теренским активностима.
У извјештајном периоду настављена је пракса директне сарадње са дјецом, али и
сарадња са другим институцијама и организацијама ради њиховог ангажовања у
упознавању и образовању дјеце о њиховим правима али и о дужностима.
Сарадња са дјецом најчешће је реализована кроз одржавање редовних радионица о
правима дјеце, радионица по позиву, кроз организовање округлих столова на којима
су учествовала и дјеца, посјете манифестацијама које су организовала дјеце.
Радионице за дјецу - Редовне радионице Омбудсмана за дјецу „О твојим правима
у твојој школи“ назив је циклуса радионица који Омбудсман за дјецу реализује већ
девет година за ученике основних и средњих школа, које проводи по унапријед
утврђеном плану и уз сагласност Министарства просвјете и културе. Радионице се
сваке године одржавају у другој школи те се на тај начин покушава доћи до што
већег броја дјеце, а с циљем њиховог образовања о њиховим правима.
Теме радионица биле су различите, а циљ им је био упознавање дјеце с правима,
обавезама и одговорностима, Конвенцијом о правима дјетета и њеним принципима,
Протоколом о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце,
врстама насиља и његовој превенцији, правом на заштиту здравља,
партиципацијом, предностима и ризицима интернета, а све радионице и обрађиване
теме су биле прилагођене дјеци, њиховом узрасту и њиховим потребама.
У протеклих девет година, у основним у средњим школама широм Републике Српске
организовано је и реализовано укупно 235 редовних радионица, којима је, према
процјени, присуствовало око 5800 ђака, с обзиром да је у просјеку на радионицама
било између 25 и 30 ђака.
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Сваке године Омбудсман за дјецу организује и додатне радионице по позиву
заинтересованих школа, институција, невладиних организација или групе дјеце
заинтересованих за одређену тему. Од потписивања Протокола о поступању у
случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце, који обавезује и на
едукацију и превенцију насиља, Омбудсман за дјецу је редовне радионице из
програма „О твојим правима у твојој школи” организовао и проводио под називом
„Да ли знамо шта је насиље?”.
Иако је на иницијативу Омбудсмана за дјецу, од школске 2013/2014. године
превенција насиља над дјецом и међу дјецом, саставни дио школског програма и
обавезно се обрађује на часовима одјељењске заједнице у свим разредима,
Омбудсман за дјецу сваке године даје свој допринос превенцији насиља
реализацијом наведених радионица.
У раду са дјецом на радионицама се посебно инсистира да дјеца не буду пасивни
посматрачи него да активно учествују у раду и да изнесу своје ставове и мишљење о
појави и проблему насиља. Подстицање и мотивисање дјеце да активно учествују
на радионицама је основни принцип којим се руководи Институција приликом рада
са дјецом.
У извјештајном периоду радионице „Да ли знамо шта је насиље” реализоване су од
септембра до 20. новембра – Међународног дана права дјетета. Радионице су
реализоване у 28 школа, и то у 21 основној и у 7 средњих школа, у 18 општина,
чиме су едукацијом о насиљу обухваћена дјеца из свих дијелова Републике Српске.
У 2018. години одржане су радионице у школама:
- 24.09.2018. године - ОШ „Јован Дучић”,
Бијељина
- 25.09.2018. године - ОШ „Петар Кочић”,Мркоњић Град
- 26.09.2018. године - ОШ „Вук Караџић”, Требиње
- 27.09.2018. године - ОШ „Свети Сава”, Модрича
- 01.10.2018. године - ОШ „Ћирило и Методије” Главичице, Бијељина
- 02.10.2018. године - ОШ „Војислав Илић”, Крупа на Врбасу
- 04.10.2018. године - ОШ „Шамац”, Шамац
- 08.10.2018. године - ОШ „Меша Селимовић” Јања, Бијељина
- 09.10.2018. године - ОШ „Иво Андрић”, Прњавор
- 11.10.2018. године - Средња школа „Никола Тесла”, Брод
- 15.10.2018. године - Економска школа, Бијељина
- 16.10.2018. године - Гимназија, Градишка
- 18.10.2018. године - ОШ „Вук Караџић”, Теслић
- 22.10.2018. године - ОШ „Свети Сава”, Бијељина
- 23.10.2018. године - Средња школа, Челинац
- 24.10.2018. године - ОШ „Свети Сава”, Фоча
- 25.10.2018. године - ОШ „Сутјеска”, Модрича
- 29.10.2018. године - ОШ „Стеван Немања”, Драгаљевац, Бијељина
- 30.10.2018. године - Медицинска школа, Бања Лука
- 01.11.2018. године - ОШ „Иво Андрић”, Ђулићи, Теслић
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-

05.11.2018.
06.11.2018.
07.11.2018.
08.11.2018.
12.11.2018.
13.11.2018.
14.11.2018.
15.11.2018.

године
године
године
године
године
године
године
године

-

Гимназија, Бијељина
ОШ „Јован Дучић”, Залужани, Бања Лука
ОШ „Веселин Маслеша”, Фоча
Стручна школа за радничка занимања, Дервента
ОШ „Вук Караџић”, Бијељина
ОШ „Вук Караџић”, Бања Лука
ОШ „Петар Петровић Његош”, Источно Сарајево, Илиџа
ОШ „Обудовац”, Обудовац

Посјете наведеним школама и одржане радионице унапријед су биле договорене,
водећи рачуна да се њиховим одвијањем не ремети наставни план у школама и да
дјеца не одсуствују са редовне наставе. У свакој школи прије одржавања радионице
одржан је и састанак са руководством школе које је упознато са улогом и
надлежностима Омбудсмана за дјецу те је разговарано и о текућим проблемима у
школи. Радионице су најчешће одржаване на часовима одјељенске заједнице и у
трајању од 45 минута, а заинтересованост ученика за тему и њихово активно
учествовање у раду овакве радионице показују да то вријеме није довољно.
Ставови дјеце о насиљу - Радионице које су реализоване показале су да се у
школама ради на образовању дјеце о препознавању различитих врста насиља,
препознавању понашања код дјеце која су жртве насиља, могућој превенцији и о
потреби пријављивања насиља. Ученици су током радионица, на којима су
симулиране неке ситуације у којима се дјеца могу наћи, потврдили да о насиљу
разговарају углавном на часовима одјељењске заједнице, часовима демократије, а у
неким школама су кроз сарадњу са полицијом имали и додатне радионице. Ученици
су успјешно одређивали све врсте насиља и њихове манифестације, посљедице и
проблеме са којима се сусрећу жртве насиља, а и ове године су, и у основним и у
средњим школама, означили вербално насиље као најприсутнији облик насиља са
којим се сусрећу.
Вербално насиље, према мишљењу ученика је најчешћи облик насиља, а примјећују
га и у свакодневним међусобним односима и у комуникацији путем интернета, гдје
се број порука увредљивог или омаловажавајућег садржаја умножава сваким
дијељењем и лајковањем истих. Забрињава чињеница да, иако свјесни да и
вербално насиље оставља посљедице на развој и одрастање, дјеца га често
приказују као свакодневно, уобичајено и прихватљиво понашање.
Ученици су посебно нагласили присутност насиља путем друштвених мрежа и
интернета. Износили су своја искуства о томе да су имали провале у профил, да
њихови вршњаци постављају фотографије непримјереног садржаја, да веома често
не познају особе које прихватају за пријатеље путем друштвених мрежа и слично.
Примијетно је да све већи број дјеце има мобилне телефоне са могућношћу
коришћења интернета те да им савремена технологија омогућава несметан приступ
информацијама различитог садржаја, па и оним које нису примјерене њиховом
узрасту.

100

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 нерадо говоре због чега насиље ипак и не пријављују. Као разлоге
због којих се тако понашају наводе страх, несигурност и неповјерење да ће након
пријаве доћи до неке промјене у позитивном смислу, мада и те разлоге нерадо
додатно објашњавају. Мишљења су, врло често да би пријавили насиље, али да
остану анонимни.
Разговори са управама школа - Из разговора са представницима из управа
школа, јасно је да запослени у школама, са сваком годином имају све јаснији став о
обавези школе да адекватно интервенише у случају насиља над дјететом у складу са
својим овлаштењима и процедуром дефинисаном Протоколом.
У највећем броју школа, посебно основних, управе и стручне службе отворено
износе проблеме које су имали, мјере које су они предузели, истраживања која су у
школи обављали, о сарадњи са родитељима, о подршци других институција, посебно
центра за социјални рад. Педагози и психолози једног броја школа, углавном
основних, износили су податке о радионицама које су реализовали у одјељенским
заједницама или о проведеним истраживањима након којих су циљано одабирали
теме везано за насиље које су обрађивали у појединим одјељењима или цијелој
школи.
У школама наводе да воде уредну евиденцију о свим случајевима насиља над дјецом
и међу дјецом, и да, сходно одредбама из Протокола извјештаје о томе достављају у
предвиђеном року.
Протокол обавезује и на едукацију, која поред ученика и запослених у образовном
систему треба да укључи и родитеље. Руководиоци школа су често наглашавали
проблем недовољне сарадње са родитељима, наводећи да није ријетка појава да се
родитељи презаштитнички односе према дјеци, некритички или да веома мало свог
времена посвећују дјеци у њиховој најосјетљивијој животној доби. Едукација
наставног особља, проводи се чешће у основним школама, нажалост, још увијек није
присутна једнака посвећеност овим питањима у свим школама.
Након одржаних радионица, на основу ставова и изнесеног мишљења дјеце која су
присуствовала радионицама, као и ставова које су изнијели представници школа у
вези са темом насиља, јасно је да присутност вршњачког насиља упозорава, посебно
што су актери све чешће дјеца у млађој животној доби, да институције морају
користити све своје могућности и сваки дан, да осигурају безбједну средину за
развој и одрастање дјеце.
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Радионице по позиву - И у извјештајном периоду, из неколико школа, по
завршетку редовних радионица из програма „Да ли знамо шта је насиље”
Омбудсману за дјецу су упутили позив да одржи додатне радионице, јер су школе
процијениле да је ова тема ученицима интересантна и да им недостаје више
информација из ове области.
Заинтересованост и активно учествовање дјеце у радионицама из програма „О
твојим правима у твојој школи”, али и позиви које је Омбудсман за дјецу примио од
школа да одржи додатне радионице, најбољи су показатељ да је корист од оваквог
начина рада са дјецом вишеструка. Оваквим радионицама, у једном броју школа
поред дјеце присуствовали су и педагози, психолози или неко од наставног особља.
Позиви школа за одржавање додатних радионица углавном су се односили на
проблеме у вези са насиљем путем интернета те на потребу додатне промоције
сигурног и одговорног кориштења интернета и мобилних телефона. У сарадњи са
младим савјетницима, а у складу са темом „Стварај, поштуј и повежи се: Бољи
интернет почиње са тобом” одржане радионице имале су за циљ промоцију
безбједне и одговорне употребе интернета и мобилних телефона, предности
интернета, али и упозорења на опасности, те како да се дјеца носе са изазовима са
којима се свакодневно сусрећу и зашто је важно да о томе морају разговарати са
одраслима.
Програм социјализације дјеце - У оквиру пројекта Социјализација дјеце
Републике Српске, који се у организацији Министарства здравља и социјалне
заштите и Јавног фонда за дјечију заштиту успјешно реализује још од 2002. године,
у одмаралишту у Бечићима организован је боравак за 1800 дјеце у 14 смјена у
периоду од 20. маја до 21. септембра. У одмаралишту су боравила дјеца из свих
крајева Републике Српске, првенствено из социјално угрожених породица корисника права из социјалне и дјечије заштите, дјеца из вишечланих породица,
дјеца из популације породица бораца, дјеца са посебним потребама као и посебно
надарена дјеца, талентовани спортисти, која се друже десет дана, уз богат програм
едукације, забаве, спортских активности.
Боравак дјеце у одмаралишту је организован кроз смјене у трајању од десет дана, о
дјеци су бринули стручни тимови, а свака смјена има координатора и стручног
сарадника који имају велику обавезу и одговорност да боравак дјеце буде безбједан
и испуњен бројним активностима. О здрављу дјеце брине медицински тим, а за
спортске активности анагажовани су спортски стручњаци, док су васпитачи и
студенти волонтери били задужени да заједно са дјецом планирају креативне
радионице и друге забавно-рекреативне активности како би дјеца на најбољи начин
испољила све своје потенцијале. До сада је, у оквиру Пројекта у протеклих 17
година реализације, било обухваћено преко 30.200 лица, од чега готово 25.000
дјеце најосјетљивијих категорија из свих градова и општина Српске132.
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Омбудсман за дјецу је организовао једнодневну посјету дјеци у другој половини
мјесеца августа током једанаесте смјене. У тој смјени је боравило 126 дјеце
различитих категорија из Зворника, Калиновика, Козарске Дубице, Новог Града,
Станара и Петрова. Током посјете, у друштву координатора смјене и управника
одмаралишта, извршен је обилазак одмаралишта, смјештајног простора, спортских
терена, кухиње, ресторана и плаже коју користе дјеца. Уочено је и констатовано да
су услови у одмаралишту веома добри, да одмаралиште и простор у којем дјеца
бораве омогућава реализацију пројектних циљева, на задовољство свих учесника, а
посебно дјеце која су ту боравила.
Током ове посјете одмаралишту, са дјецом су у поподневним часовима организоване
и одржане двије радионице. Том приликом са дјецом је разговарано о разним
темама, о дјечијим правима у школи и у породици, са посебним нагласком на њихов
утисак о боравку у одмаралишту. У интерактивној комуникацији, дјеца су била врло
отворена и изражавали су велико задовољство учешћем у пројекту и наду да ће
опет доћи.
Поред радионице са дјецом, одржана је радионица са родитељима, пратиоцима
дјеце са сметњама у развоју. Они су навели да је овај пројекат и програм
социјализације вишеструко користан за њихову дјецу у подстицајно-развојном
сегменту, али и за њих као родитеље ради јачања њихових родитељских
капацитета. Истакли су и посебно нагласили за њих веома значајну чињеницу да је
то њиховим породицама велика помоћ и подршка, с обзиром на то Фонд обезбјеђује
сва неопходна финансијска средства.
У оквиру ове посјете обављен је разговор са пратећим, стручним особљем, а сви
саговорници су исказали велико задовољство учествовањем у пројекту, нагласили
значај истог за дјецу и њихове породице и исказали наду да ће се овај пројекат
реализовати и у сљедећим годинама.
С обзиром да овај пројекат има развојни карактер и да се сваке године од стране
Фонда и ресорног Министарства чине напори у његовом даљем побољшању,
Омбудсман за дјецу је након посјете одмаралишту у 2018. години сачинио Посебан
извјештај у коме су, између осталог, дате и препоруке у циљу даљег, континуираног
развоја и унапређење овог пројекта.
Досадашњи резултати и остварени циљеви овог програма су огромно задовољство и
срећа дјеце корисника пројекта, али и њихових родитеља. Такође чињеница да
дјеца и њихови родитељи, ангажовано особље, волонтери и локалне заједнице из
којих дјеца долазе немају примједбе ни на један сегмент у реализацији пројекта, од
пријевоза дјеце, њиховог смјештаја и исхране, боравка у одмаралишту, је за сваку
похвалу и поштовање.
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Дјечија недјеља - Омбудсман за дјецу од оснивања сваке године у „Дјечијој
недјељи” реализује низ активности на подручју цијеле Републике ради промоције
права дјетета и указивања на потребу широке пажње јавности на потребе и
проблеме који се тичу дјеце и њиховог одрастања. Обиљежавање дјечије недјеље је
прилика да се кроз додатне активности свих институција и служби укаже на важност
препознавања потреба сваког дјетета и адекватног реаговања у свим ситуацијама у
којима се у друштвеној заједници дјеца нађу - у кући, школи, локалној заједници,
медијима.
Обиљежавање Дјечије недјеље се одвија према Програму који доноси министар
здравља и социјалне заштите, а на чијој реализацији заједнички раде све
институције које се баве бригом о дјеци.
У оквиру обиљежавања Дјечије недјеље, у организацији Омбудсмана за дјецу, у
Бањалуци је одржан округли сто под називом „Право на предшколско образовање и
васпитање у Републици Српској”, с циљем да се кроз преглед резултата
истраживања којим су обухваћене предшколске установе у Републици Српској из
приватног и јавног сектора, утврди реално стање у предшколском васпитању и
образовању. У раду округлог стола учествовали су представници ресорних
министарстава,
Републичког
педагошког
завода,
просвјетне
инспекције,
представници предшколских установа из приватног и јавног сектора, представници
градске управе Града Бања Лука, Дома Рада Врањешевић, Центра за образовање,
васпитање и рехабилитацију слуха и говора. Анализирано је домаће законодавство и
усклађеност са међународним стандардима у области предшколског васпитања и
образовања, као и примјена прописа који се односе на предшколско васпитање и
образовање.
Такође, у оквиру манифестације Дјечија недјеља, Омбудсман за дјецу је у сарадњи
са Музејом Републике Српске и Основном школом „Иво Андрић” Бања Лука,
организовао едукативну радионицу „Комуникацијске вјештине”, за ђаке четвртих
разреда Основне школе „Иво Андрић”. Кроз рад и разговор са дјецом указано им је
на њихова права, али и њихове обавезе и одговорности, са посебним нагласком да
свака недјеља треба да буде у знаку заштите дјечијих права. Радионица је била
едукативна и указала на значај сарадње, те имала за циљ да упозна ђаке да им је
стално на располагању неколико начина и могућности комуникације. Ученици су
били креативни и кроз игру улога показали да је вјежбу било немогуће извести без
њихове сарадње.
Обиљежавајући Дјечију недјељу Омбудсман за дјецу је на позив Градског менаџера,
посјетио Градску управу града Бијељина и том приликом је разговарано са Градским
менаџером и његовим сарадницима о могућим правцима међусобне сарадње на
унапријеђењу положаја дјеце у Бијељини. Посебно је наглашена потреба подршке
талентованој дјеци. Истим поводом на Тргу у Бијељини организована је продајна
изложба дјечијих радова малишана из вртића „Чика Јова Змај”, а прикупљена
средства су намијењена за помоћ дјеци са сметњама у развоју, те је обављена
посјета Дневном центру за дјецу у ризику.
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Представници Омбудсмана за дјецу, у оквиру обиљежавања Дјечије недјеље
посјетили су и Центар за социјални рад и Дневни центар за дјецу са сметњама у
развоју у Модричи и са руководством установа разговарали о манифестацији,
значају обиљежавања Дјечије недјеље и могућностима унапријеђења положаја
дјеце у социјално угроженим породицама.
Међународни дан права дјетета - Генерална скупштина УН-а је 20. новембра
1959. године усвојила „Декларацију о правима дјетета”, а тридесет година послије,
20.новембра 1989.године, усвојила је „Конвенцију о правима дјетета” као
универзални међународни документ, и тај дан је проглашен Међународним даном
права дјетета и обиљежава се широм свијета.
У Републици Српској бројне институције и организације, а сваке године их је све
више, обиљежавају овај дан, а то је повод и да одрасли који раде с дјецом додатно
покажу разумијевање права дјетета и њихово дословно поштовање.
Већ традиционално, на иницијативу Омбудсмана за дјецу, Централна манифестација
обиљежавања Међународног дана права дјетета се реализује у школи у којој ђаци
према подацима Министарства просвјете и културе и Републичког педагошког
завода остваре најбоље резултате у учењу и владању. Циљ избора школе домаћина
је, дакле, да се школе додатно мотивишу у унапријеђењу васпитно-образовног рада
и постизања што бољих резултата. Ове године Централна манифестација одржана је
у Основој школи „Вук Стефановић Караџић” у Бањој Луци. Бројне госте, поздравила
је директорица школе, а потом су ученици извели богат културно умјетнички
програм. Чланови драмске секције, на шаљив и интересантан начин показали су да
насиље у школи није примјерено нити дозвољено. Наступио је и школски хор,
чланови фолклорне секције, те плесне и умјетничке групе, који су показали своје
таленте и умијећа, а њихове наступе присутни су поздравили и наградили аплаузом.
Манифестација је завршена пјесмом, којој су се придружили и најмлађи, ученици из
нижих разреда.
Поводом обиљежавања Међународног дана права дјетета обављена је посјета
Основној школи „Вук Караџић” у Бијељини, која је једина школа у регији Бијељина и
Семберија, која има одјељење за дјецу са сметњама у развоју, које похађа укупно 25
ученика. Директор школе је истакао високу сензибилност школе за потребе ових
ученика, у смислу сталног прилагођавања објекта, а нарочито додатне едукације
запослених. У школи су двије учионице намјенски опремљене за потребе наставе
ових ученика.
Удружење за помоћ дјеци са посебним потребама из Добоја, као и много пута до
сада, обиљежило је Међународни дан права дјетета, којој су присуствовали и
представници Омбудсмана за дјецу. Овогодишња прослава протекла је у веселој и
разигрананој атмосфери. Малишанима су се у „Кутку за дјецу” придружили и ђаци
прваци из Основне школе „Вук Стефановић Караџић”.
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Међународни дан права дјетета, прилика је да се подсјетимо на обавезе одраслих да
дјеци омогуће услове за несметан и правилан психофизички развој, за срећно и
безбрижно дјетињство у окружењу, у којем могу да остваре све своје потенцијале.
Међународни дан превенције вршњачког насиља - обиљежава се посљедње
сриједе у мјесецу фебруару с циљем да се укаже на присутност проблема
вршњачког насиља и његове посљедице на развој и одрастање дјетета, те потребу
неопходне сарадње школа и родитеља у препознавању насилног понашања код
дјеце и благовремене реакције у сваком појединачном случају. Ове године
Међународни дан превенције вршњачког насиља обиљежен је у Средњошколском
центру „Перо Слијепчевић” у Гацку. Ученици су, у сарадњи са професорима,
припремили богат програм манифестације, а придружили су им се и другари из
Основне школе „Свети Сава” Гацко, као и најмлађи из Дјечијег вртића Гацко, како
би свако на свој начин показао како препознаје вршњачко насиље, како се бори
против њега и како би на тај начин скренули пажњу на овај све присутнији проблем.
Манифестација је била пуна емоција и послала је снажну поруку да се игром,
пјесмом и плесом, у доброј пријатељској атмосфери у школи, може борити против
сваке врсте насиља. Манифестацији су, поред Омбудсмана за дјецу, присуствовали
бројни гости, представници општине, центра за социјални рад, просвјетни радници,
родитељи и ђаци.
Међународни дан људских права - сваке године је прилика да се подсјетимо да
су и права дјетета људска права. УН Конвенција о правима дјетета је, промовишући
идеју да и дјеца имају своја људска права, поставила темеље новог односа према
дјеци. Улажући у дјецу данас, друштво заиста улаже у своју будућност, у којој ће
данашња дјеца преузети одговорности у оној мјери и на онај начин како смо их томе
данас научили.
Међународни дан безбједног интернета - Тема овогодишњег обиљежавања
Међународног дана безбједног интернета била је „Стварај, поштуј и повежи се:
Бољи интернет почиње са тобом". У Републици Српској, на иницијативу Омбудсмана
за дјецу, овај дан се обиљежавао у протеклих седам година. И ове године
Омбудсман за дјецу је, у сарадњи са младим савјетницима, одржао радионице у
школама с циљем промовисања безбједне и одговорне употребе интернета и
мобилних уређаја међу дјецом и упозорења на опасности које вребају на интернету,
и скретањем пажње на то да интернет може бити корисно средство за размјену
информација и садржаја, уколико се сигурно и паметно користи. Међународни дан
безбједног интернета је прилика да заједно укажемо на присутност модерних
технологија у одрастању наше дјеце, али и да дјеци помогнемо да се у овом свијету
правилно оријентишу, да избјегну опасности и ризике којима могу бити изложени,
да заштите своја права и интересе и да уживају у реалном свијету. Међународни дан
безбједног интернета истовремено је још један апел да се тема предности, али и
опасности интернета држи стално актуелном.
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Омбудсман на манифестацијама дјечијег знања и стваралаштва Омбудсман за дјецу, свјестан значаја дјечијег знања и стваралаштва с посебном
пажњом стално прати и подржава све друштвене манифестације на којима се
представља и подржава дјечије знање и стваралаштво. С тим у вези потребно је
нагласити да већ традиционално Влада Републике Српске организује пријем за
ученике основних и средњих школа који су остварили најбоље резултате на
такмичењима које организује Републички педагошки завод, Малим олимпијским
играма Републике Српске и такмичењима музичких школа. Ова манифестација
окупља велики број основаца и средњошколаца којима се шаље јасна порука да
њихов рад и постигнути резултати морају бити запажени и награђени јер су они
будући успјешни научници, олимпијци, академски грађани.
Републички педагошки завод, већ традиционално, организује манифестацију у
оквиру које ученици основних и средњих школа, својим стваралаштвом, ликовним и
литерарним радовима, дарују својој Републици најљепше честитке за рођендан. На
овим манифестацијама важно је и мотивисати дјецу и наградити их, али и одрасле,
прије свих њихове наставнике који са њима раде, како би им то био додатни
подстицај у ангажовању, усмјеравању и помагању дјеци којима је потребна додатна
стручна помоћ у развијању њихових талената.
Традиционално сваке године поводом школске славе Свети Сава Град Бања Лука
награђује најбоље ученике основних и средњих школа, који су учењем и владањем,
али и ваннаставним активностима, препознати од стране наставничких вијећа у
њиховим школама као најбољи. Свечаности, која је организована у Банском двору,
присуствовали су ученици, наставници и професори из 29 основних и 17 средњих
школа, који су пригодним програмом представили своје знање, вјештине и таленат.
Награђеним ученицима уручене су и награде као признање за њихов рад, труд и
залагање. Одјељење за образовно педагошки рад Музеја Републике Српске већ
дванаесту годину, у сарадњи са основним школама из Републике Српске организује
ликовне радионице на тему „Музејски експонат као инспирација”.
У Музеју Републике Српске је у периоду од 10-27. априла 2018. године одржано 30
ликовних радионица у чијем раду је учествовало 150 ученика основних школа
Републике Српске. Манифестација „Прољеће у Музеју” омогућила је великом броју
ученика да цртајући у Музеју искажу свој таленат, а у исто вријеме упознају веома
богату културну баштину Музеја. У Музеју су били изложени најуспјешнији ученички
радови, а најталентованијој дјеци су уручене захвалнице. Циљ оваквих
манифестација и дружења с дјецом је поклањање дужне пажње дјечијим успјесима
у разним областима умјетности, науке, спорта и указивање на посебну важност
развијања и мотивисања креативности код дјеце.
Развијање и стално мотивисање креативности код дјеце, благовремено помагање и
подстицање развоја дјечијег талента у различитим областима културе, умјетности,
спорта, истраживања, проналазаштва, треба да буде подржано од надлежних
установа, али и појединаца у друштвеној заједници.
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VII САРАДЊА СА НЕВЛАДИНИМ И МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Улога невладиног сектора усмјерена је, прије свега, на подизање свијести грађана о
људским правима уопште и посебно права дјетета, њиховом остваривању и заштити.
За Омбудсмана за дјецу активности ових организација су врло важан извор
информација о повреди права дјетета, посебно маргинализованих група и уопште о
степену функционисања система заштите права дјеце.
Партнерство јавног сектора са невладиним организацијама је веома користан
инструмент за препознавање функционисања система заштите, потреба измјена
постојећих законских рјешења или давања заједничих иницијатива за доношење
нових закона и других прописа којима се регулише област заштите права дјеце и
уопште унапријеђења система заштите права дјеце.
Омбудсман за дјецу подсјећа и да је једна од препорука УН Комитета за права
дјетета да се повећа степен сарадње са невладиним сектором.
Омбудсман за дјецу је и током 2018. године учествовао на бројним догађајима
(радионицама, јавним трибинама, округлим столовима, конференцијама,
манифестацијама, и сл.) које су организовала разна удружења с циљем усмјеравања
пажње јавности на проблеме с којима се сусрећу дјеца.
У извјештајном периоду настављена је сарадња са:

-

УНИЦЕФ је фондација Уједињених нација која у Републици Српској и Босни и
Херцеговини сарађује са бројним институцијама и невладиним организацијама, с
циљем унапријеђења бриге и подршке за дјецу у различитим ресорима.
Омбудсман за дјецу и УНИЦЕФ, директно или путем сарадње с невладиним
организацијама, активно сарађују већ годинама, о бројним темама. Омбудсман за
дјецу посебно истиче да је извјештајном периоду, Канцеларија УНИЦЕФ-а у
Босни и Херцеговини покренула „У-Репорт БиХ”, онлајн платформу која се
користи у четрдесет земаља свијета, како би подржали ангажовање и
учествовање младих у процесима доношења одлука и тиме унаприједили право
дјеце на мишљење и партиципацију загарантовано Конвенцијом о правима
дјетета. Званична презентација онлајн платформе одржана је у Сарајеву,
3.12.2018. године. Такође, у Сарајеву је 13. и 14.09.2018. године одржана
регионална конференција: „Дјеца у медијском простору” с циљем размјене знања
и искустава у стварању медијских садржаја у најбољем интересу дјетета.

-

УГ „Отахарин”, Бијељина - Сарадња која је започела
истраживањем о
просјачењу дјеце у Републици Српској, настављена је и током 2018. године кроз
размјену мишљења са представницима удружења и добијања додатних
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информација о мјерама које предузимају у заштити ове посебно осјетљиве
категорије дјеце. У току 2018. године, за родитеље који су чланови овог
удружења Омбудсман за дјецу је организовао посебну радионицу на којој се
разговарало о најзначајнијим проблемима који се тичу њихове дјеце. Прије свега
тема је била нередовно похађање наставе, тј. разлози изостајања из школе или
уопште неуписивање у школу. Присутним родитељима указано је на важност
образовања и њихову одговорност, као и о проблемима и посљедицама
просјачења којој су изложена њихова дјеца.
-

WORLD VISION - У 2018. години настављена је сарадња са овом међународном
невладином организацијом. World Vision је у извјештајном периоду извршио
истраживање „Занемаривање дјеце, као облик насиља над дјецом, знање
ставови и понашања у БиХ” чији резултати су презентовани на конференцији у
Сарајеву 21.10.2018. године. У циљу мобилизације свих субјеката заштите у
заштити дјеце од различитих облика занемаривања, на конференцији је
покренута и кампања „Вриједни пажње” којој су свој допринос дали и
представници Омбудсмана за дјецу.

У извјештајном периоду Омбудсман за дјецу је имао сталне и повремене активности
и контакте са бројним другим невладиним организацијама које дјелују у разним
областима заштите људских права и слобода, укључујући и омладинске
организације, као нпр:
-

Удружење грађана „Будућност”, Модрича,
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 „Дјеца свјетлости˝, Бања Лука,
Удружење „Здраво да сте”, Бања Лука,
Хуманитарна организација „Савез за дјецу, младе и породицу РС”, Бијељина,
Удружење „Искра”, Бања Лука,
„Удружене жене˝, Бања Лука,
Фондација „Лара”, Бијељина,
Ин Фондација, Бања Лука
Удружење за помоћ дјеци и женама жртвама породичног насиља „Женски
центар”, Требиње,
Удружење „Нова Генерација”, Бања Лука,
Фондација центар за помоћ дјеци са сметњама у развоју Добој и др.
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VIII САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА
Пријаве по којима је Омбудсман за дјецу поступао у извјештајном периоду указују на
повреде права дјетета по различитим основама и односе се на готово све области
одрастања дјетета. Реакција Омбудсмана за дјецу по запримљеној пријави добрим
дијелом је условљена препознавањем проблема и адекватним реаговањем
одговорне стране - службе или институције на коју се пријавом указује. Ако се
тражени одговор не достави уопште или се не достави у остављеном року или, што
је врло често присутно, достављени одговор није одговор на наводе о повреди
права дјетета, поступање Омбудсмана за дјецу се пролонгира, а тиме и
незадовољство подносиоца пријаве појачава.
С обзиром да највећи број жалби по којима је Омбудсман за дјецу поступао у
извјештајном периоду указују на повреде права дјетета које су у надлежности
центара за социјални рад, то Министарство здравља и социјалне заштите спада у
ред оних министарстава којем се Омбудсман за дјецу врло често обраћа, по
различитим основама.
Иако највећи број центара/служби за социјални рад достављају Омбудсману за дјецу
тражене одговоре у остављеном року, проблем је када ти одговори нису потпуни и
када јасно не дефинишу које мјере и радње су предузели у заштити права дјетета, а
што се од њих и најчешће тражи. У таквим ситуацијама Омбудсман за дјецу се
поново обраћа центру за социјални рад са истим захтјевом, а све то додатно
успорава поступке који су у току. Центри врло често у својим одговорима истичу
бројне проблеме у примјени Породичног закона, али и проблем недефинисаних
процедура поступања у различитим сегментима, што доводи до различитог приступа
у истим ситуацијама. Различит приступ доводи до повреде права дјетета и ресорно
министарство мора предузети додатне мјере и активности како би се обезбиједио
једнак приступ у остваривању права дјеце, посебно дјеце без родитељског старања
и њиховог збрињавања.
Поред Министарства здравља и социјалне заштите, све већи број пријава којима се
указује на повреде права дјетета у образовном систему, довео је и до већег броја
обраћања Омбудсмана за дјецу Министарству просвјете и културе, по различитим
основама, најчешће везано за системско дефинисање одређених питања.
Један од проблема на који се указује су и честе измјене закона, а које не прате и
потребни подзаконски акти. Тако нпр. у 2017.години донесен је Закон о основном
васпитању и образовању, који обавезује на доношење Правилника о дисциплинској
одговорности ученика, али тај правилник није донесен ни до краја 2018.године.
Поред тога изостаје потребан надзор у обавези васпитнообразовних установа на
доношењу одговарајућих општих аката и посебно њихово усклађивање са измјенама
закона.
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У заштити права и интереса дјеце, у складу са законом утврђеним овлаштењима,
Омбудсман за дјецу се и у извјештајном периоду обраћао инспекцијским службама,
најчешће Просвјетној инспекцији. И овим извјештајем, као и предходним, посебно
се указује да благовремено дјеловање инспекцијских служби у појединачним
случајевима, треба да превентивно дјелује не само на контролисани орган, већ и на
све друге. Зато се активности у јачању инспекцијских служби морају усмјерити на
њихово превентивно дјеловање, на начин да су њихови налази, који не укључују
податке о школи и посебно не о ученику, већ о присутности проблема, о појави,
доступни не само школи у којој су вршили надзор већ и свим другим школама. Такви
показатељи нису садржани ни у њиховим годишњим извјештајима, јер се истима
указује само на број извршених надзора, али не и на присутан проблем и однос
инспекције према утврђеним пропустима.
Омбудсман за дјецу је и у извјештајном периоду остварио сарадњу са једним бројем
предшколских установа, основних и средњих школа које су биле обухваћене
планираним активностима Омбудсмана за дјецу везано за едукацију дјеце о
њиховим правима и промоцију дјечијег знања и стваралаштва, али и по пријавама
којима се указује на повреде права дјетета у васпитно образовним установама.
Сарадња са васпитно образовним установама може се оцијенити као задовољавајућа
- школе достављају тражене одговоре, спремне су на сарадњу, међутим и саме врло
често указују на проблеме постојећег нормативног оквира и недостатак
дефинисаних јасних правила и процедура у многим областима, а што за последицу
има повреду права и интереса дјетета.
Сарадња са школама за Омбудсмана за дјецу је посебно важна јер доприноси бољем
разумијевању улоге Омбудсмана за дјецу и побољшава не само комуникацију
Омбудсмана за дјецу са дјецом у школама, већ и комуникацију ученика и
наставника, стручних служби и управа школе и доприноси бољој сарадњи родитеља
и наставника, која, нажалост, није на потребном нивоу.
Омбудсман за дјецу је као и свих претходних година остварио посебно добру
сарадњу са Министарством унутрашњих послова по различитим питањима заштите
права дјеце.
Сарадњу са Јавним фондом дјечије заштите Омбудсман за дјецу је остварио од
самог почетка свога рада. Та сарадња није везана за пријаве о повреди права
дјетета -Омбудсман за дјецу није примио пријаве о повреди права дјетета које се
односе на Јавни фонд за
дјечију заштиту, већ на реализацију
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.
Сарадња Омбудсмана за дјецу је настављена и са Музејем Републике Српске, који је
ове године био иницијатор заједничког дјеловања у промоцији права дјетета на
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чему његова Педагошка служба ради већ десет година и сваке је године све
видљивија.
Законом о омбудсману за дјецу, члан 7. утврђено је да је Омбудсман за дјецу
овлаштен да у поступку припреме прописа даје мишљење на приједлоге не само
закона већ и других прописа, ако се њима уређују питања која су од значаја за
заштиту права дјетета. Нажалост, ова овлаштења Омбудсман за дјецу у
извјештајном периоду није користио, из простог разлога што у поступку припреме
прописа и доношењу подзаконских аката није ни обавјештен ни позван за
достављање мишљења.
С обзиром да је у мају 2018.године отворена канцеларије Омбудсмана за дјецу у
Бијељини, то је у извјештајном периоду интензивирана сарадња са локалним
заједницама Бијељина, Зворник и Угљевик са циљем приближавања Омбудсмана за
дјецу и њених овлаштења како надлежним општинским службама, васпитно
образовним установама и установама социјалног старања, тако и дјеци, њиховим
родитељима и невладиним организацијама. Начелници ових локалних заједница
изразили су пуну спремност на сарадњу и подршку Омбудсману за дјецу у његовом
раду.
У извјештајном периоду, послије дугогодишње и успјешне сарадње са општином
Модрича, Омбудсман за дјецу организује и уредовне дане у Модричи, једном
мјесечно у просторијама Центра за социјални рад.
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Медији су, и током извјештајног периода, показали велико занимање за активности
Омбудсмана за дјецу који је, с циљем да своје дјеловање учини што видљивијим и
ближим онима због којих је и успостављен, на првом мјесту дјеца и заштита
њихових права, био отворен за медије и наставио са праксом добре сарадње.
Омбудсман за дјецу има законом утврђену надлежност да обавјештава јавност о
стању права дјетета, 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.
Медији доприносе подизању свијести о важности препознавања права дјетета и
неопходности адекватног реаговања у датим ситуацијама. Примјетна је све већа
присутност дјеце у средствима јавног информисања, као и напредак у извјештавању,
посебно када се ради о дјеци жртвама насиља и злостављања.
Врло је важно извјештавати о свим темама и проблемима који се тичу дјеце, али на
начин да дијете не буде додатно повријеђено.
Извјештавање на начин који није у најбољем интересу дјетета: описивање
појединачних догађаја са подацима из којих се дијете може лако препознати
(иницијали дјетета, име родитеља, објављивање фотографије, школа коју иде,
података о породичним приликама), додатно угрожава дијете - прије свега његово
право на заштиту приватности.
То истовремено може обесхрабрити пријављивање различитих облика насиља над
дјецом, јер и родитељи и дјеца поучени неким искуствима, желе се заштитити од
ситуације да су повјерљиви подаци из њиховог живота сада јавно објављени.
Да су медији препознали улогу и важност Омбудсмана за дјецу у промоцији права
дјетета и његовој заштити показују и захтјеви упућени Омбудсману за дјецу и теме
које су обрађивали. У извјештајном периоду остварена су учешћа Омбудсмана за
дјецу у радио и телевизијским емисијама, штампаним медијима, а за информисање
јавности кориштена су различита средства, интервјуи по позиву медија кроз
одговоре на разне теме, саопштења за јавност, округли столови и остали начини
комуникације.
Према евиденцији, у извјештајном периоду Омбудсман за дјецу је запримио 84
захтјева новинара којима се тражи став Омбудсмана за дјецу о различитим
питањима дјечијег одрастања.
Најчешће је интересовање медија било усмјерено на проблеме у области
образовања, насиље у породици над малољетном дјецом, вршњачко насиље,
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забрану физичког кажњавања дјеце, случајеве сексуалног злостављања и
искоришћавања дјеце, злоупотребе дјеце на интернету. Омбудсман за дјецу је путем
медија упозорио и на могуће злоупотребе дјеце у политичке сврхе у предизборној
кампањи и малољетницкој делинквенцији.
Медији су били заинтересовани за случај забране похађања наставе дјечаку са
посебним потребама којем није дозвољено да настави школовање у
Средњошколском центру Рудо. Новинари су постављали и питања везана за скуп
„Правда за Давида” у Бањалуци о чему се Омбудсман за дјецу огласио и посебним
саопштењем за јавност.
Новинаре је занимало и зашто дјеца са потешкоцама у развоју немају уџбенике у
инклузивној настави у школском систему, уводјење вјеронауке у средње школе,
предшколском васпитању и коришћењу камера у вртићима у безбедносне сврхе и да
ли то нарушава право на приватност малишана, обављање друштвено - корисног
рада малољетничких деликвената, као и питања хранитељских породица и
проблема са којима се сусрећу. Интерес медија био је усмјерен и на регистар
педофила, усвајање дјеце, дјечији додатак, јавне кухиње, малољетничке бракове,
сиромаштво дјеце и шта предузети да се поправи њихов положај, алиментацији и
оснивању Алиментационог фонда.
Извјештавање медија о повреди права дјетета је био основ и за поступање
Омбудсмана за дјецу и тражење одговора од одговорне стране о мјерама које су
предузели или морају предузети у заштити права и интереса дјетета. Истовремено,
извјештавања медија о повреди права дјетета у појединачним случајевима, били су
разлог за обраћање Омбудсману за дјецу од стране надлежних служби и трећих
лица.
За информисање јавности Омбудсман за дјецу је користио и личне контакте са
различитим циљним групама (савјети ученика, посјете школама, вртићима,
родитељски састанци, савјети родитеља, сарадња са институцијама...), али и
контакте са невладиним организацијама које раде у области заштите права
дјетета, што је за Омбудсмана за дјецу посебно важно.
Омбудсман за дјецу је и у извјештајном периоду наставио контакт 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.
Омбудсман за дјецу ће и у наредном периоду наставити добру сарадњу са медијима
због јачања система дјечије заштите, а што између осталог захтијева и
извјештавање о свим питањима дјечијег одрастања. Али подстицаће и друге
субјекте заштите да свој рад са дјецом учине доступним јавности, те додатним
активностима подстицати већу улогу струке и стручњака различитих профила који
се баве бројним питањима дјечијег одрастања.
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Омбудсман за дјецу је у протеклој години остварио сарадњу са другим
институцијама, организацијама, са основним и средњим школама, невладиним
организацијама, вртићима и осталим организацијама и установама. Питања и
проблеми права дјеце, законска рјешења у областима које се тичу дјеце и
дугогодишње искуство стручњака, допринијело је међусобној сарадњи и окупљању,
кроз различите манифестације, округле столове, конференције, посјете установама
и организацијама.
Међународне конференције – Омбудсман за дјецу је учествовао на сљедећим
конференцијама:
-

-

-

-

Сарајево, 13-14.09.2018. године - Регионална конференција „Дјеца у медијском
простору”, у организацији УНИЦЕФ-а,
Париз, 19-21.09.2018. године - Годишња конференција и Генерална скупштина
мреже европских омбудсмана - ENOC, на тему „Ментално здравље дјеце:
добробит и права дјетета”. Домаћин конференције је била канцеларија
француског Заштитника права.
Бања Лука, 25-26.10.2018. године - VII Међународна конференција „Безбједност
саобраћаја у локалној заједници”, у организацији Министарства саобраћаја и
веза и Агенције за безбједност саобраћаја, под покровитељством Савјета за
безбједност саобраћаја,
Сарајево, 20.11.2018. године - Регионална конференција „Инклузивно
образовање и активне политике за најбољи интерес дјетета”, у организацији
Вијећа за дјецу БиХ, које дјелује при Министарству за људска права и избјеглице
БиХ,
Сарајево, 10.12.2018. године - Конференција „Међувршњачко насиље на основу
различитости – размјена искустава и разговор о стратегијама борбе против
вршњачког насиља”, у организацији Сарајевског отвореног центра.

По позиву организатора - Омбудсман за дјецу је учествовао на сљедећим
догађајима у току 2018. године:
-

-

Бања Лука, 25.01.2018. године, Округли сто „Дјеца у медијима” у организацији
Радио-телевизије Републике Српске,
Бања Лука, 26.01.2018. године, Светосавске свечаности, додјела награда
ученицима основних и средњих школа – Град Бања Лука
Бања Лука, 07.02.2018. године, Промоција књиге „Предшколски програм и
дјечији развој”, у организацији Завода за уџбенике и наставна средства
Републике Српске,
Бања Лука, 28.02.2018. године, Међународни дан превенције вршњачког насиља
„Пријатељи се стичу, а не додају” у организацији НВО „Genesis Project”,
Гацко, 28.02.2018. обиљежавање Међународног дана превенције вршњачког
насиља у Средњошколском центру „Перо Слијепчевић”, Гацко,
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бања Лука, 21.03.2018. године, Међународни дан особа са Даун синдромом,
манифестација „Ја, сличан теби, постојим” у организацији „Дајте нам шансуЗвјездице”,
Бања Лука, 27.03.2018. године, Округли сто о превенцији насиља у школама, у
организацији Удружења за развој друштва „Кап”,
Бања Лука, 02.04.2018. године, Свјетски дан свјесности о аутизму, трибина
„Аутизам говори срцем” у организацији Удружења грађана Центар за едукацију
„Твоја ријеч”,
Бања Лука, 17.04.2018. године, Меморијална академија „Свако дијете-небо на
земљи” у организацији Републичког центра за истраживање рата, ратних
злочина и тражење несталих лица,
Фоча, 15.05.2018. године, Међународни дан породице „Породица је мјесто гдје
почиње живот и гдје се љубав никад не завршава”, у организацији Министарства
породице, омладине и спорта Републике Српске у сарадњи са ЈУ Дјечији вртић
„Чика Јова Змај”,
Бања Лука, 15.05.2018. 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, 15.05.2018. Међународни дан породице „Доме слатки доме” изложба у
Народној библиотеци,
Бијељина, 14-15.05.2018. године, Међународни дан породице, Дјечији фестивал
„Радост Бијељине”у организацији Удружења грађана „Мама М”,
Бања Лука, 15-16.05.2018. године, Радионица о повредама дјеце и безбједности
у саобраћају у организацији Канцеларије Свјетске здравствене организације за
БиХ,
Добој, 17.05.2018. године, Међународни дан породице, Манифестација „Дјечији
живот је попут комада папира на који свако оставља биљешку” у организацији
Удружења породица са четворо и више дјеце „Будућност 4” Добој,
Бихаћ, 23-24.05.2018. године, Четврта годишња конференција о стању људских
права и слобода у БиХ у организацији Заједничке комисије за људска права
Парламентарне скупштине БиХ уз подршку мисије ОСЦЕ-а у БиХ,
Бијељина, 23-25.05.2018. године, Дани социјалне, породичне и дјечије заштите
„Процјена и третман корисника социјалне заштите” у организацији Савеза
удружења стручник радника социјалне дјелатности Републике Српске,
Доњи Подградци, 26-27.05.2018. године, Прво међународно дружење дјеце са
посебним потребама „Сви смо дио вас” у организацији Удружења за помоћ
ментално недовољно развијеним лицима Градишка,
Бања Лука, 04.06.2018. године, Међународни дан недужне дјеце жртава насиља,
Савјет за дјецу Републике Српске „Нико не смије да толерише насиље над
дјецом” у организацији Министарства породице, омладине и спорта Републике
Српске,
Бања Лука, 04.06.2018. године, Међународни дан недужне дјеце жртава насиља,
манифестација у Основној школи „Свети Сава”,
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-

-

-

Источно Сарајево, 04.06.2018. године, Међународни дан недужне дјеце жртава
насиља, трибина „Премостимо тишину” у организацији Удружења грађана
„Женски интерактивни рурални центар”,
Бијељина, 01.10.2018. године, обиљежавање дјечије недеље „Вјерујем у себе”
Центар за социјални рад Бијељина,
Бања Лука, 31.10.2018. године, Округли сто „Приједлог допуне Породичног
закона Републике Српске” у организацији Фондације „Женски центар Требиње”,
Бијељина, 16.11.2018.године, Округли сто у оквиру пројекта „BRIGHTALL” –
Основно право на образовање за сву дјецу у БиХ, у организацији омладинског
центра „Ремонт”,
Бијељина, 19.11.2018. године, Међународни дан права дјетета у Основној школи
„Вук Караџић” Бијељина,
Бања Лука, 20.11.2018. године, Централна манифестација Дјечије недеље у
Основној школи „Вук Стефановић Караџић” Бања Лука,
Добој, 20.11.2018. године, Међународни дан права дјетета у Основној школи „Вук
Стефановић Караџић” Добој,
Бијељина, 03.12.2018. године, Међународни дан особа са инвалидитетом, град
Бијељина
Добој, 03.12.2018. године, Међународни дан особа са инвалидитетом,
Манифестација „Растимо као једно, бољи смо заједно”,
Бања Лука, 07.12.2018. године, Конференција „Развој хранитељства у Републици
Српској” , Министарство здравља и социјалне заштите уз подршку УНИЦЕФ-а
БиХ,
Бања Лука, 14.12.2018. године, Никољданска свечаност у ЈУ Дом „Рада
Врањешевић”,
Бања Лука, 14.12.2018. године, Никољданска свечаност „Др Мирослав Зотовић”.

Омбудсман за дјецу је организовао:
-

Бања Лука, 02.10.2018. године - едукативна радионица дјеци Основне школе
„Иво Андрић” Бања Лука у сарадњи са Музејом Републике Српске,

-

Бања Лука, 03.10. 2018. године - Округли сто „Право на предшколско
образовање и васпитање у Републици Српској” поводом обиљежавања Дјечије
недеље,

-

Фоча, 10.10.2018. године - Округли сто „Заштита права дјеце и борба против
насиља“, у сарадни са ЈЗУ Универзитетска болница Фоча и Центром за
злостављану и занемарену дјецу,

-

Добој, 11.12.2018. године - Округли сто „Превенција употребе дувана и алкохола
међу дјецом и омладином”.
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XI
РБ

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Аналитич
ки конто

НАЗИВ КОНТА

ИЗНОС У КМ

4111

Расходи за лична примања запослених

656,837.17

411100

Расходи за бруто плате

613,093.05

1

4111-11

Расходи за основну плату

2

4111-12

Расходи за основну плату-порез на доходак

32,718.39

3

4111-31

Расходи за увећање основне плате по основу минулог рада

27,292.97

4

4111-36

Расходи за увећање основне плате-порез на доходак

6

4111-92

Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање

7

4111-95

Расходи за доприносе здравствено осигурање

8

4111-97

Расходи за доприносе за осигурање од незапослености

9

4111-98

Расходи за доприносе за дјечију заштиту

10,400.77

4112

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених по основу рада

6,829.95

1

4112-11

Расходи за накнаде за превоз на посао и с посла

4,453.00

2

4112-61

Расходи по основу дневница за службена путовања у земљи(нето)

1,720.00

3

4112-62

Расходи по основу дневница за службена путовања у
иностранству(нето)
Расходи по основу плата запослених за вријеме боловања,
родитељског одсуства и исталих накнада плата

656.95

I

II

III

4113

350,492.92

1,100.73
112,823.35
73,418.36
4,845.56

18,699.79

1

4113-11

Расходи за накнаду плата за вријеме боловања који се не рефундирају

5,661.56

2

4113-12

868.12

3

4113-17

Расходи за накнаду плата за вријеме породиљског одсуства који се не
рефундирају
Расходи за накнаду плата за вријеме боловања, родитељског одсуства
и осталих накнада плата које се не рефундирају-порез на доходак

4

4113-18

6

4113-92

7

4113-93

8

4113-94

9

4113-95

IV
1
V
1

4114

Расходи за увећање основне плате по основу минулог рада за вријеме
боловања
Расходи за доприносе на накнаду плата за пензијско и инвалидско
осигурање за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих
накнада које се не рефундирају
Расходи за доприносе на накнаду плата за здравствено осигурање за
вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада које се не
рефундирају
Расходи за доприносе на накнаду плата за осигурањеод
незапослености за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих
накнада које се не рефундирају
Расходи за доприносе на накнаду плата за дјечију заштиту за
вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада које се не
рефундирају
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)

4114-12

Расходи за новчане помоћи приликом рођења дјетета

4121

Расходи по основу закупа

4121-12

Расходи за закуп пословних објеката и простора

1,867.66
283.23
5,776.32
3,511.32
234.13
497.45
1,699.00
1,699.00
42,780.96
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42,780.96

VI

4122

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

1

4122-11

Расходи по основу утрошка електричне енергије

3,558.63

2

4122-12

Расходи за централно гријања

8,004.17

3

4122-21

Расходи за услугу водовода и канализације

410.38

4

4122-22

Расходи за услуге одвоза смећа

807.54

5

4122-23

Расходи за услуге дератизације

35.10

6

4122-24

Расходи за услуге одржавања чистоће

2,346.99

7

4122-31

Расходи за услуге коришћења услуга фиксног телефона

5,189.25

8

4122-32

Расходи за услуге коришћења услуга мобилног телефона

2,043.46

9

4122-33

Расходи за услуге коришћења интернета

2,078.03

10

4122-34

Расходи за поштанске услуге

1,791.85

11

4122-39

Расходи за остале комуникационе услуге-изнајмљена линија

2,128.24

VII

28,393.64

4123

Расходи за режијски материјал

2,964.42

1

4123-11

Расходи за компјутерски материјал

514.14

2

4123-12

Расходи за образце и папир

461.36

3

4123-13-

Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте

72.85

4

4123-19

Расходи за остали канцеларијски материјал

0.00

5

4123-29

Расходи за остали материјал за одржавање чистоће

6

4123-31

Расходи за дневну штампу

195.00

7

4123-32

Расходи за службена гласила

290.00

8

4123-33

Расходи за стручне часописе

4125

Расходи за текуће одржавање

1

4125-14

Расходи за молерске радове

2

4125-29

Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање
осталиг грађевнских објеката

3

4125-31

Расходи за текуће одржавање превозних средстава

4

4125-32

Расходи за текуће одржавање канцеларијске опреме

796.99

5

4125-33

Расходи за текуће одржавање комуниксционе опреме

402.16

6

4125-39

VIII

1,136.07

295.00
3,743.95
408.99
36.90
2,046.21

4126

Расходи а остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање
опреме
Расходи по основу путовања и смјештаја

1

4126-12

Расходи по основу смјештаја и хране за службена путовања у земљи

2

4126-13

Расходи по основу јавног превоза на службеним путовањима у земљи

3

4126-14

147.20

4

4126-19

Расходи по основу превоза личним возилима на службеним
путовањима у земљи
Остали расходи по основу службених путовања у земљи

5

4126-22

837.00

6

4126-23

7

4126-31

Расходи по основу смјештаја и хране за службена путовања у
иностраству
Расходи по основу јавног превоза на службеним путовањима у
иностранству
Расходи по основу утрошка бензина

4127

Расходи за стручне услуге

5,158.95

1

4127-21

Расходи за осигурање возила

976.05

2

4127-25

Расходи за осигурање запослених

485.50

3

4127-31

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

IX

X
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52.70
8,469.77
622.80
70.50

365.50

1,653.35
4,773.42

1,846.75

4

4127-32

5

4127-39

Расходи за услуге објављивања тендера, огласа и информативних
текстова
Расходи за остале услуге информисања

6

4127-62

Расходи за услуге вјештачења

7

4127-73

Расходи за услуге одржавања лиценци

720.72

8

4127-99

Расходи за остале стручне услуге

818.00

4129

Остали некласификовани расходи

1

4129-22

2

4129-41

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

3

4129-43

Расходи по основу организације пријема, манифестација и сл.

4

4129-44

Расходи за поклоне(новогодишњи пакетићи)

5

4129-72

1,287.90

6

4129-73

Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију
инвалида
Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила

7

4129-92

Расходи по основу чланарина

2,181.41

8

4129-99

Остали непоменути расходи

5113

Издаци за набавку постројења и опреме

1

5113-27

Издаци за набавку остале канцеларијске опреме

2

5113-35

Издаци за набавку рачунарске опреме

5161
5161-42

Издаци за залихе ситног инвентара, ауто-гума, одјеће,обуће и
сл.
Издаци за залихе ауто-гума

6381

Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти

1

6381-11

Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство које се рефундира од
фонда обавезног социјалног осигурања

1

ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА 2018.ГОДИНУ

763,100.00

2

УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО У 2018.ГОДИНИ

760,157.65

3

ОСТАЛО ОД УКУПНО ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА

XI

XII

XIII
1
XIV

52.50
209.43
50.00

8,526.79
927.00
487.47
1,161.23
450.68

1,657.13
373.97
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2,910.00
465.28
2,444.72
372.00
372.00
16,515.38
16,515.38

2,942.35

XII ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ
Као и у досадашњем раду, Омбудсман за дјецу ће и у 2019. години предузимати све
потребне активности у складу са својим законом утврђеним овлаштењима, а
нарочито:
-

-

-

-

-

Пратити усклађеност закона и других прописа у Републици Српској који се
односе на заштиту права дјеце са Уставом Републике Српске, УН Конвенцијом о
правима дјетета и другим међународним документима.
Пратити примјену закона и других прописа у области заштите праве и интереса
дјеце од стране надлежних органа, установа, служби и свих других субјекта и
предлагати мјере и активности на отклањању уочених повреда, односно, општем
унапријеђењу система заштите.
Заузимати мишљења и ставове о нацртима, односно, приједлозима закона и
других прописа у области промоције и заштите права и интереса дјеце.
Спровести свеобухватно истраживање у области остваривања права на
здравствену заштиту дјеце и на основу утврђених резултата заузети став и
упутити потребне препоруке.
Предузимати и подржати активности за промоцију редовне вакцинације дјеце.
Инсистирати на доношењу и објављивању Годишњег извјештаја о насиљу,
злостављању и занемаривању дјеце у складу са Препоруком број: 126-3-ПЖС3/17 од 01.03.2017. године и посебним извјештајем Омбудсмана, а на које се
указује и овим извјештајем.
Подстицати све субјекте који на било који начин воде бригу о дјеци да свој рад
са дјецом учине транспарентним, укључујући и своја унутрашња општа акта.
Предузимати и све друге потребне активности у оквиру својих надлежности и
овлашћења с циљем унапријеђења система заштите и промоције дјечијих права.

Омбудсман за дјецу ће у току 2019. године покренути нове и поново инсистирати на
већ раније упућеним иницијативама, односно, препорукама, а нарочито за:
-

Измјене и допуне Породичног закона на које се овим извјештајем указује.
Доношење Закона о алиментационом фонду за дјецу.
Доношење новог Закона о спорту на што се указује и овим и ранијим
извјештајима Омбудсмана за дјецу.
Израду и доношење Правилника о критеријумима и поступку за
идентификовање, праћење и утврђивање талентоване дјеце.
Доношењу дугорочног стратешког документа за унапријеђење друштвене бриге
о дјеци у Републици Српској.
Израду обавезујућег Протокола или Упуства о начину координациј и сарадње
свих органа, установа и служби надлежних за пружање подршке дјеци са
сметњама у развоју (и на локалном и на ентитетском нивоу), а нарочито између
првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце и
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-

-

-

-

омладине са сметњама у развоју (центра/служби за социјални рад као
координатора ових комисија) и стучних опсервационих тимова у школама.
Да се одговарајућим измјенама и допунама подзаконских аката прошири
прописани круг занимања које могу да похађају дјеца с посебним образовним
потребама.
Да се утврде обавезне мјере за рану идентификацију и третман дјеце са
сметњама у развоју у циљу њиховог укључивања у предшколске установе.
Доношење одговарајућих системских превентивних програма о штетном утицају
алкохола, дувана, дроге и игара на срећу на дјецу и њихово одрастање, али и
свих других облика зависности, на шта се указује овим извјештајем, али и
Посебним извјештајем Омбудсмана за дјецу из 2018. године.
Да се у Наставни план и програм у школама укључе и теме које се односе на
промоцију здравља, здравих стилова живота и усвајања здравих животних
навика код дјеце и едукације о сексуалном репродуктивном здрављу дјеце и
младих.
Покрену активности на изради уџбеника за утврђене посебне програме за
ученике одређене врсте и степена ометености.

Као и у претходом периоду, Омбудсман за дјецу ће посветити пажњу обиљежавању
свих значајних датума с циљем промоције дјечијих права и јачања активније улоге
појединаца и свих субјеката заштите дјеце и њихових права и интереса, а нарочито:
Дјечије недјеље, Дана права дјетета, Дана сигурног интернета, Међународног дана
превенције злостављања и занемаривања дјетета, Међународног дана дјеце жртава
насиља и сл.
Омбудсман за дјецу наставиће и даље сарадњу са свим органима, установама,
службама и институцијама, а нарочито са невладиним сектором о свим заједничким
питањима промоције и заштите дјечијих права.
Као пуноправан члан Европске мреже омбудсмана за дјецу – ENOC, Омбудсман за
дјецу ће бити активно укључен у рад ове мреже и промовисати права дјеце у
Републици Српској.
Омбудсман за дјецу ће и у наредном периоду активно сарађивати са медијима у
циљу редовног обавјештавања јавности о свом раду и стању дјечијих права у
Републици Српској.

122

