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I УВОДНА РИЈЕЧ

Поштујући законску обавезу, у име Омбудсмана за дјецу Републике Српске и своје
лично име подносим Народној скупштини Републике Спске Годишњи извјештај за
2017. годину.
Извјештај приказује активности и трошкове Омбудсмана за дјецу током 2017. године
и садржи податке о повредама права дјеце у Републици Српској на основу предмета
који су процесуирани пред Омбудсманом за дјецу, било по појединачним
пријавама/жалбама, било по службеној дужности. Поред тога, извјештај садржи
анализу узрока и посљедица констатованих повреда, уочава недостатке и предлаже
мјере за унапређење постојећег система заштите права дјеце у Републици Српској.
Извјештај пружа опште и посебне оцјене стања права дјеце и приједлоге за
побољшање положаја дјеце у свим областима њихове заштите.
Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу је специфична комбинација извјештаја о
раду Омбудсмана за дјецу и извјештаја о стању права дјеце у Републици Српској.
Извјештај слиједи методологију која омогућава повезивање података прикупљених
из предмета покренутих по пријавама/жалбама од стране грађана и по службеној
дужности, али и података из контаката и сарадње са разним субјектима заштите
дјечијих права укључујући и невладин сектор, податке из службених евиденција
других органа, установа и/или служби, те сазнања из непосредних контаката са
дјецом. Информације о стању и развоју дјечијих права на међународном нивоу,
Омбудсман за дјецу има кроз чланство у Европској мрежи омбудсмана за дјецу –
ЕNOC гдје је Омбудсман за дјецу пуноправан члан, Мрежи омбудсмана за дјецу
Југоисточне Европе – CRONSEE, као и кроз контакте и сарадњу са разним
међународним субјектима у области заштите и промоције дјечијих права. Велика
нам је подршка и стална сарадња с UNICEF-овом канцеларијом за Босну и
Херцеговину, као и многим организацијама цивилног друштва.
У извјештајном периоду изабран је нови омбудсман за дјецу, јер је ранијем
омбудсману за дјецу престала функција 28. маја 2017. године због истека мандата. У
складу са Законом о Омбудсману за дјецу, Народна Скупштина је 18. октобра 2017.
године изабрала Драгицу Радовић за омбудсмана за дјецу, која је ступила на
дужност 12. децембра 2017.године полагањем заклетве пред Народном Скупштином.
Омбудсман за дјецу је организован тако да има сједиште у Бањој Луци и
канцеларије у Добоју и Фочи. Ради лакшег приступа грађана Омбудсману за дјецу,
оранизовани су уредовни дани једном мјесечно у Бијељини и Источном Сарајеву.
Омбудсман за дјецу има укупно 19 запослених радника (укључујући омбудсмана и
два замјеника) и то: ВСС -17 радника, ВШС -1 радник и ССС-1 радник. У
извјештајном периоду Омбудсман за дјецу је радио са мањим бројем радника, с
обзиром да су три запослене користиле породиљско одсуство у трајању од 18
мјесеци (близанци и треће дијете у породици). Омбудсман за дјецу није у
могућности ни привремено, ни волонтерски ангажовати друга лица због недостатка
потребних средстава у буџету.

5

Искрено се надам да је препознатљива наша жеља да се овај извјештај схвати
искључиво у најбољем интересу дјеце у Републици Српској и да прикаже стварну
слику стања дјечијих права, уочене недостатке и приједлоге за њихово отклањање и
унапријеђење система заштите права дјеце у Републици Српској.

Омбудсман за дјецу

Драгица Радовић
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II УН КОНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА ДЈЕТЕТА
Омбудсман за дјецу Републике Српске (у даљем тексту: Омбудсман за дјецу)
наглашава значај УН Конвенције о правима дјетета1(у даљем тексту: Конвенција)
која поставља универзалне стандарде и основне принципе за остваривање и
заштиту права дјетета. Конвенција је полазна и обавезујућа основа за усклађивање
домаћег законодавства са њеним принципима, али и потребама дјеце с аспекта
омогућавања и заштите њихових права. Прихватајући Конвенцију, држава је
преузела обавезу да предузме све потребне мјере како би осигурала остваривање и
заштиту свих права из Конвенције без дискриминације по било ком основу. Сва
права из Конвенције су међусобно условљена и у стварном животу представљају
ништа друго до потребе дјеце за правилан раст и психофизички разовој.
Посебан значај Конвенције односи се на правни статус дјетета. Наиме, Конвенција
први пут уводи дијете у правни систем као субјект права и успоставља основне
принципе који захтијевају квалитетнији однос према дјеци, како у области
омогућавања дјеци признатих права, тако и у области њихове заштите.
Основни принципи Конвенције су: право дјетета на живот, опстанак и развој,
најбољи интерес дјетета, право на слободно изражавање мишљења и право на
заштиту од било којег облика дискриминације.

Право дјетета на опстанак и развој2
Право дјетета на живот, опстанак и развој једно је од основних права дјетета и
основна претпоставка за остваривање свих других права дјетета. Конвенција ово
право успоставља и као један од основних принципа. Ово право дјеци припада
самим рођењем.
Развој дјетета треба сагледати у најширем смислу као потпун концепт, обухватајући
право дјетета на физички, ментални, морални, психолошки и социјални развој, а
мјере спровођења треба да буду усмјерене на постизање оптималног развоја за сву
дјецу3.

Најбољи интерес дјетета4
Најбољи интерес дјетета мора да буде приоритет и ово право је услов за
остваривање сваког права гарантованог Конвенцијом. Ово право 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.
1

2
3

4

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 I и питање њене примјене у БиХ се различито тумачило све до
ступања на снагу одлуке Уставног суда БиХ У-9/0925 према којој је Уставни суд надлежан
да у апелационом поступку самостално испитује наводна кршења права из међународних
споразума наведених у Анексу I Устава БиХ.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 6.
УН Комитет за права дјетета,Општи коментар бр.13 - Права дјетета на слободу од свих
облика насиља, тачка 62.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 3.
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Омбудсман за дјецу истиче да је законодавац препознао важност принципа најбољег
интереса дјетета и уградио га у Породични закон5. Међутим, најбољи интерес
дјетета мора се постићи и у свим другим сегментима дјечијег живота, а не само у
породичним односима.
Најбољи интерес дјетета је стандард који није унапријед дефинисан него захтијева
потребу индивидуалног приступа и утврђивање интереса сваког дјетета појединачно
у конкретним ситуацијама. Омбудсман за дјецу запажа да се овај принцип најчешће
недовољно разумије у пракси и да се установе/службе често само декларативно
позивају на овај принцип без његовог потпуног и реалног утврђивања.
Најкарактеристичнији примјер су поступци центара/служби за социјални рад о
потреби смјештаја дјетета без родитељског старања у одређену установу када се
предност даје материјалној страни, односно, новчаном износу који ће локална
заједница мјесечно издвајати на име трошкова смјештаја дјетета у установу, а не
стварном најбољем интересу дјетета.
Омбудсман за дјецу је претходних година предлагао Министарству породице,
омладине и спорта предузимање потребних мјера и активности којима ће
допринијети да принцип најбољег интереса дјетета буде правилно и потпуно
обезбијеђен у свим поступцима, на начин да:
„Покрене иницијативу за именовање радне групе која ће утврдити попис елемената

који могу користити надлежним службама у процјени најбољег интереса дјетета,
имајући у виду да попис тих елемената није коначан и да нема хијерархијски
редосљед, као и да је могуће разматрати и друге елементе који су од значаја и
утицаја на конкретне околности сваког дјетета, те да ове активности треба
заснивати на принципу мултисекторске сарадње.‖ Међутим, и у овом извјештајном
периоду Омбудсман за дјецу нема повратну информацију ресорног министарства.

Право дјетета на слободно изражавање мишљења о свим питањима
која га се тичу6
Овај принцип Конвенције мора бити укључен у остваривање сваког права дјетета,
на начин да се дјетету омогући да изрази своје мишљење о свим питањима која га
се тичу с тим што се мишљењу дјетета посвећује дужна пажња у складу са његовим
годинама живота и зрелошћу. Ово право је веома важно приликом утврђивања
најбољег интереса дјетета. Коначна одлука у било којем поступку пред надлежним
органима, установама и/или службама свакако није на дјетету, али уважавање
мишљења дјетета у поступку утврђивања релевантних чињеница је додатна
гаранција да ће коначна одлука бити у његовом најбољем интересу.
Посебно се мора нагласити важност обавезе органа, установа и/или служби да у
свим случајевима обезбиједе све потребне услове да дијете може слободно изразити
своје мишљење и став, на њему прилагођен начин и нарочито без притиска било
које врсте. Манипулација дјететовим мишљењем је посебно присутна у конфликтим
разводима брака у дијелу који се односи на повјеравање дјетета, али и уређивања
виђања са родитељем са којим дијете више не живи.
Не смије се заборавити да је изражавање мишљења дјетета искључиво његов избор,
а не обавеза, али основни услов је да дијете треба поучити у сваком поступку о
овом праву и пружити му све потребне информације на начин прилагођен његовом
5

6

Закон о измјенама и допунама Породичног закона, „Службени гласник Републике Српске‖,
број: 63/14.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 12.
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узрасту. Неопходно је да се са сигурношћу утврди да је дијете потпуно разумјело
који и какав поступак се води и каква је његова улога у том поступку, шта значи
његово мишљење и зашто је потребно, и сл.
Особа која саслушава дијете првенствено мора да успостави однос повјерења са
дјететом и да код дјетета јасно изгради став да ће се његово мишљење озбиљно
размотрити, а нарочито да отклони све ситуације злоупотребе његовог мишљења.
УН Комитет за права дјетета, разматрајући Иницијални извјештај Босне и
Херцеговине о стању права дјетета, изразио је своју забринутост у вези са
остваривањем овог права и основног принципа Конвенције, јер стварна примјена
закона, који признају право дјетета на изражавање мишљења у доношењу одлука
које их се тичу, укључујући и релевантне законске поступке, се ријетко спроводи и
није систематски праћена од стране социјалних радника и судова.7
Препорукама УН Комитета указује се држави да:
предузме мјере како би се обезбиједило ефикасно спровођење законодавства
признајући право дјетета да изрази своје ставове у релевантним правним
поступцима, укључујући и разматрање и успостављање система и/или процедура
за социјалне раднике и судове да прате поштовање принципа,
предузме програме и активности подизања свијести, да промовише смислено и
оснажено учешће све дјеце, у оквиру породице, заједнице и школе.

Право дјетета на заштиту од било ког облика дискриминације8
Права садржана у Конвенцији припадају сваком дјетету без икакве дискриминације
по било ком основу.Обавеза је свих субјеката да обезбиједе заштиту дјетету од свих
облика дискриминације или казне засноване на статусу, активностима, израженом
мишљењу или убјеђењу родитеља, законитих старалаца или чланова породице
дјетета.

III ОПШТА ОЦЈЕНА СТАЊА ПРАВА ДЈЕЦЕ У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ
Дјеца као људска бића заузимају посебно мјесто у друштву. Због тога је неопходно
да друштвена заједница у цјелини предузме све потребне мјере и радње у циљу
обезбјеђења посебне бриге о дјеци и њихове заштите. Неопходно је да се посвети
посебна пажња здравом расту и правилном психофизичком развоју дјеце и
обезбиједе сви потребни услови који омогућавају дјеци да постану равноправни и
заштићени чланови друштва.
Начин васпитања и образовања дјетета током његовог одрастања директно одређује
његову будућност. Најважнију улогу у процесу одрастања дјетета имају одрасли.
Уколико одрасли не препознају правилно потребе дјетета и ситуације у којима је
потребно заштитити дијете, посљедице по дијете и његов писхофизички развој могу
бити врло тешке и трајне.

7
8

УН Комитет за права дјетета, закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 33 и 34.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 2.
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У процесу подршке и заштите дјеце учествује много субјеката са специфичним
улогама (родитељи, васпитно-образовне установе, центри/службе за социјални рад,
здравствене установе, правосудни органи, медији...). Сви субјекти имају обавезу и
одговорност одговарајуће и благовремено реаговати у складу са својом улогом и
најбољим интересом дјетета. Неопходно је континуирано праћење дјетета и стална
међусобна сарадња и размјена информација. Само на овакав начин се могу
обезбиједити услови да се правилно и на вријеме идентификују и предузму
одговарајуће мјере подршке и заштите. Посљедице за дијете и његов психофизички
развој могу бити веома тешке и далекосежне са несагледиво штетним ефектима
уколико изостане благовремена и одговарајућа реакција само једног од субјеката
заштите.
Омбудсман за дјецу констатује да је у посљедњих пар година осјетно примјетан
већи степен сензибилитета наше друштвене заједнице за потребе дјеце и боље
препознавање основних принципа Конвенције. Међутим, још увијек се код појединих
субјеката, о одређеним питањима која су обухваћена овим извјештајем, препознају и
констатују значајне недосљедности и недостатак пуног разумијевања за најбољи
интерес дјетета. Овакве појаве изазивају негодовање јавности и доводе у сумњу
повјерење грађана у ефикасност поступања појединих субјеката заштите. Овакав
закључак изводи се из потврђене чињенице да је у извјештајном периоду
забиљежен повећан број жалби код Омбудсмана за дјецу, а да се грађани нису
претходно обратили надлежним службама очекујући на тај начин њихово
ефикасније поступање. У исто вријеме, овакав тренд говори о повјерењу грађана у
рад Омбудсмана за дјецу.
Омбудсман за дјецу сматра да је важно истицати примјере добре праксе у промоцији
и заштити права и интереса дјеце, али се они на жалост још увијек не препознају у
потребној мјери од стране стручне и друге јавности. Зато, надлежни ресори би своје
активности, поред осталог, морали усмјерити на препознавање примјера добре
праксе и ефикасних установа и/или служби. У Републици Српској постоји значајан
број субјеката који улажу максималне напоре у појединачним случајевима да
правилно одговоре на потребе дјеце са видљивим резултатима, без обзира на
капацитете којима располажу. С друге стране, у пракси се препознају случајеви када
поједине установе и/или службе своје неодговарајуће и неблаговремено реаговање
правдају недостатком потребних, нарочито материјалних и кадровских капацитета.
Изговор ове врсте се нарочито запажа код школа када своје неодговарајуће и/или
неблаговремено непоступање у конкретним случајевима правдају недостатком
одређених кадрова, нарочито психолога или правника.
Омбудсман за дјецу је у 2017. години поступао у укупно 722 предмета од којих су:
561 предмет отворен по примљеним појединачним пријавама/жалбама, 69 предмета
покренутих по службеној дужности и 92 предмета пренесена из претходне године.
Број предмета по којима се поступало у извјештајном периоду указује да је у односу
на претходну годину повећан број поднесених пријава/жалби са 524 на 561.
Повећан је и број предмета пренесених из претходне година са 48 на 92. Смањен је
број предмета по службеној дужности са 83 на 69. У извјештајном периоду
Омбудсман за дјецу је поступао и у 47 предмета који се односе на сарадњу са дјецом
и едукацију о њиховим правима, али и обавезама и начином остваривања и заштите
њихових права и интереса.
Анализа предмета који су отворени по пријавама/жалбама пред Омбудсманом за
дјецу показује да је веома тешко исказати број дјеце чија су права повријеђена у
сваком конкретном случају. Нпр. када пријаву/жалбу подноси: „група родитеља‖ или
10

„група дјеце‖ или у предметима којима се указује на недостатке у постојећим
системским рјешењима. Овакве пријаве/жалбе се процесуирају као једна, па се
статистички и приказује као повреда права само једног дјетета. Такође, случајеви у
којима је Омбудсман за дјецу спровео посебно тематско истраживање не садрже
број дјеце чија су права повријеђена, него само број дјеце која су учествовала у тим
истраживањима.
Из наведених разлога, статистички показатељи изнесени у овом извјештају односе
се само на предмете у којима се јасно види број, пол и узраст дјеце. Уважавајући
наведено, укупно је 804 дјеце било обухваћено предметима који су вођени у
Омбудсману за дјецу.
Као и у ранијим извјештајима, из запримљених пријава произилази да су дјеца до 10
година живота највише изложена ситуацијама које доводе до повреде њихових
права. У извјештајном периоду је повећан број дјеце у узрасту од 6-10 година са 207
на 234. Према полној заступљености дјеце на чије повреде права се указује
пријавама Омбудсману за дјецу, произилази да су и у 2017. години дјечаци били
више изложени ситуацијама које доводе до повреде њихових права, њих 331 (у
2016. години - 355) у односу на 275 дјевојчица (у 2016. години - 298). Имајући у
виду да се пријаве/жалбе најчешће односе на повреду личних права дјетета, што је
најчешће у надлежности центара/служби за социјални рад, од ових установа се и у
извјештајном периоду у највећем броју случајева, 335, тражио одговор о поступању
у вези са повредом права дјетета на коју се пријавом указује (у 2016. години - 262, у
2015. години 240). У сталном порасту је број пријава које се односе на васпитно
образовне установе на 136 пријава (у 2016. години - 129, у 2015. години - 106). У
порасту је и број пријава које се односе на правосудне органе на 47 пријава (у 2016.
години – 30, у 2014. години - 67). У провјери навода изнесених приговорима
везаним за повреду образовних права, поред изјашњења школе, Омбудсман за дјецу
је у значајном броју предмета тражио поступање и Републичког педагошког завода
и Просвјетне инспекције.
Од укупног броја примљених пријава/жалби Омбудсману за дјецу, ријешено је 650
или 90%, а у фази рјешавања су 72 или 10%. Од 650 ријешених пријава/жалби, 24
(4%) пријаве/жалбе су биле неосноване, а у 69 (11%) случајева се радило о
пријавама за које Омбудсман за дјецу није имао надлежност за поступање. Најчешће
се радило о случајевима за остварење права пунољетне дјеце, о остваривању права
на пензију, тражење савјета за које Омбудсман за дјецу није надлежан, финансијска
помоћ, питања из радног односа и сл.
У 2017. години Омбудсман за дјецу је отворио 69 предмета по службеној дужности и
урађена су два посебна извјештаја: „Заштита права и интереса дјеце без
родитељског старања‖ и „О твојим правима у твојој школи‖. У извјештајном периоду
Омбудсман за дјецу је упутио надлежним субјектима републичког и локалног нивоа
25 препорука.
У складу са законом утврђеним овлаштењима Омбудсман за дјецу је доставио и
мишљења на Нацрт Закона о средњем образовању и васпитању, Нацрт Кривичног
закона и Нацрт Закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична
дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.
У извјештајном периоду, Омбудсман за дјецу је контактирао значајан број
институција које су тражиле помоћ и мишљење за рјешавање појединачних
случајева. Омбудсман за дјецу нема овлаштење за давање мишљења у
појединачним предметима који се односе на повреду права и интереса дјетета, али
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и у таквим ситуацијама може заузети ставове који могу помоћи у остваривању права
дјетета.
Чланови савјета родитеља у школама су такође често контактирали Омбудсмана за
дјецу по разним питањима, а најчешће везано за заштиту дјеце од различитих
облика електронског вршњачког насиља и услова за одвијање наставног процеса.
У највећем броју случајева Омбудсману су се обраћали родитељи дјеце. Два
предмета су процесуирана по личним жалбама дјеце.
Од укупног броја примљених пријава по којима је Омбудсман за дјецу поступао у
извјештајном периоду, највећи број односи се на повреду личних права, укупно 183
пријаве. И у овом периоду повећан је број пријава којима се указује на повреду
права дјетета на заштиту од насиља на 144 (у 2016. година - 123, у 2015. години 85, у 2014. години - 70), и оне се у највећем броју односе на образовни систем.
Повећан је број пријава које се односе на повреде социјално-економских права
дјетета на 76, у односу на 67 у 2016. години, док је број пријава на повреду права
дјеце на образовање приближно исти 75, у односу на 73 у ранијем периоду. Смањен
је број пријава везаних за повреде права дјеце са сметњама у развоју по различитим
основама на 38, у односу на 46 у 2016. години, које се такође односе углавном на
образовни систем.
Највећи број пријава/жалби указује на повреде права дјетета у поступцима развода
брака или прекида ванбрачне заједнице, затим на недекватну заштиту од
различитих облика насиља, злостављања и/или занемаривања, као и на различите
повреде права дјеце у образовном систему, а нарочито у случајевима вршњачког
насиља у школама.
Пријаве којима се указује на повреде права дјетета у поступцима развода брака или
прекида ванбрачне заједнице у највећем броју се односе на повреду права дјетета
на личне односе и непосредне контакте дјетета са родитељем са којим не живи и
остваривање 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. 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 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. У највећем
броју случајева Омбудсману за дјецу су се обраћали очеви са жалбом да након
развода или престанка ванбрачне заједнице због реакције мајке немају никакав
контакт са дјететом или је контакт нередован или краћег временског трајања него
што је предвиђено. Очеви истичу да се од њих захтијева да редовно плаћају
издржавање и да се стално постављају неки нови захтјеви, а да од мајке нико не
захтјева да омогући редован контакт дјеце и оца. С друге стране, мајке најчешће
истичу да дијете није психички спремно на контакте са оцем и да отац не плаћа
његово издржавање. Мајке истичу и да очеви у својим захтјевима за виђање дјетета
занемарују субјективне околности на страни дјетета, нпр. да је болесно или да има
неке ваннаставне активности и сл. Очеви на то одговарају, да пропуштено вријеме
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са дјететом не могу надокнадити и да им једино преостаје да сачекају наредни
термин.
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 у смислу нпр.
o да вријеме и/или мјесто преузимања дјетета није довољно прецизно
уређено или
o пропушено је да се уреди виђање дјетета током празника или школског
распуста и слично.
Неефикасни и дуги поступци о начину одржавања личних односа, што има за
крајњи резултат ускраћивање права дјетета на оба родитеља. С једне стране,
центри/службе истичу да је то посљедица неријешених и поремећених односа
између родитеља. С друге стране, родитељи одговорност за непотребно
одуговлачење поступка пребацују на центре/службе најчешће истичући њихову
наводну пристрасност другом родитељу и да не уважавају мишљење дјетета и
његов најбољи интерес.
И даље се у пракси препознају случајеви да поједини центри/службе за
социјални рад не одлучују по захтјеву странке у законом прописаном року.
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 потребне
механизме за ефикасно 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 у поступку развода брака и право дјетета на
издржавање, као и дијелова који се односе на усвајање дјетета. Током 2017. године
су убрзане активности ресора на доношењу 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
утврђенаправила поступка; дијете веома често не учествује у поступку иако се
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одлучује о 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.
Подаци о демографској слици у Републици Српској су забрињавајући, јер
Република Српска још од 2002, 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 радно способног 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.
Потреба адекватне подршке вишечланим породицама је у директној вези са
проблемом негативног прираштаја у Републици Српској. Анализирајући ситуацију
положаја дјеце у вишечланим породицама, а на основу података прикупљених
посебним истраживањем9 у овој области, Омбудсман за дјецу сматра да је потребно
предузимање мјера и активности с циљем подршке дјеци из вишечланих породица,
на начин да се институционално:
Предузму потребне мјере и активности на изради службене базе података о
вишечланим породицама;
Предузму потребне мјере ради подизања свијести грађана да вишечлане
породице нису проблем друштва него један од најважнијих ресурса економског и
друштвеног развоја;
Процјеном досадашњих мјера и активности и ефеката њихове примјене,
идентификују проблеми породица и дјеце из вишечланих породица у различитим
областима остваривања и заштите њихових права, те да се на реално
заснованим потребама и могућностима дефинише дугорочна политика и
приоритети ради унапређења положаја дјеце из вишечланих породица;
Да се као посебан критеријум за додјелу стипендија, између осталих, дефинише
вишечланост породице приликом додјеле стипендија за дјецу из ових породица
која похађају средњу школу или студирају, као и посебне стипендије за мајке из
ових породица које се ванредно школују;
Помоћ у стамбеном збрињавању вишечланих породица кроз стимулативне
камате или субвенционисањем камата на стамбене кредите од стране органа
републичког или локалног нивоа;
Да се сагледају реалне могућности с циљем да се повећа обухват дјеце
корисника права на додатак на дјецу, као и номинални износ додатка за дјецу;
Да се Одлуком о донацији бесплатних уџбеника 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.

9

Посебан извјештај Омбудсмана за дјецу о положају дјеце у породицама са четворо и више
дјеце у Републици Српској

14

Насиље над дјецом је озбиљан друштвени проблем и присутно је у различитим
облицима. 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
скривенијим облицима.
У заштити дјеце од насиља у Републици Српској задњих година учињени су значајни
помаци: потписан је Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце који је заживио у пракси, урађен је Први годишњи извјештај о
насиљу над дјецом у Републици Српској, програми превенције насиља су саставни
дио наставног плана и програма у школама, ступио је на снагу нови Кривични
законик, уведен регистар починилаца кривичних дјела сексуалног насиља над
дјецом. Међутим, праћењем стања у пракси Омбудсман за дјецу запажа да је
неопходна и даља надоградња система заштите дјеце од насиља, а нарочито
система превенције.
Протоколом о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце,
између осталих, утврђена је и обавеза успостављања и вођења одговарајуће
службене евиденције и израдa годишњег извјештаја о насиљу над дјецом. Први
извјештај о насиљу над дјецом је урађен за 2013. години када је евидентирано 650
дјеце жртава разних облика насиља, злостављања и занемаривања. Међутим, у
вријеме писања годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу није објављен годишњи
извјештај о насиљу над дјецом за 2017. годину, али ни за претходне године.
Омбудсман за дјецу је у извјештајном периоду упутио препоруку надлежним да се
овај недостатак отклони.
У току 2017. године Омбудсман за дјецу је поступао у укупно 144 предмета који се
односе на насиље над дјецом, од којег броја се 42 предмета односе на вршњачко
насиље, 16 предмета на насиље у породици гдје се као жртве појављују и дјеца, те
11 предмета који се односе на сексуално насиље.
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. Нпр. када се случај
физичког насиља у школи прошири путем друштвених мрежа и разним
непримјереним или увредљивим коментарима проузрокује и посљедице психичког
насиља. Праћењем ове области, Омбудсман за дјецу констатује да се често у пракси
вршњачко насиље не препознаје на вријеме и у правом облику и да још увијек
имамо случајеве изостанка правовремене и одговарајуће реакције свих субјеката
који учествују у васпитању и заштити дјеце.
Свакодневни развој и напредак информационо-комуникационих система и све
развијенији начин комуникације употребом веома лако доступних апликација,
омогућавају дјеци да лакше приступају разним веома корисним информацијама и
садржајима, али та лако остварива комуникација носи и ризике које дјеца често не
знају препознати.
Развој информационо-комуникацијских технологија има неспорне предности, али је
истовремено отворило 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
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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.
До повреде права на приватност дјетета може доћи на било којем мјесту и у
било којим околностима. Омбудсман за дјецу је у извјештајном периоду забиљежио
повреду овог права и у једној школи (налаз психолога за једног ученика прочитан
на састанку отвореног типа). Међутим, 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 једном мањем броју случајева је
забиљежено да је сам начин изношења информација стварао основану сумњу у
повреду 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 у извјештајном периоду забиљежен велики помак у заштити
дјеце на приватност доношењем новог Кривичног законика. Наиме, Кривични
законик уводи ново кривично дјело: „Повреда приватности дјетета‖.
Неопходна је стална и свеобухватна едукација и информисање дјеце, родитеља,
свих професионалаца који раде са дјецом и широке јавности и размјена
информација о уоченим појавама.

Приједлози за опште унапређење 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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Омбудсман за дјецу наглашава да је у извјештајном периоду било значајних помака
у процесу усклађивања домаћих прописа са потребама дјеце и међународним
стандардима. Нарочито се морају навести:
Доношење Закона о дјечијој заштити је доказ да је држава препознала
потребу остваривања и заштите права дјеце и у другим ресорима, а не само у
социјалном сектору. Овим законом уређује се систем дјечије заштите који се
заснива на праву и дужности родитеља да се старају о подизању и васпитању
своје дјеце, праву дјетета на услове живота и обавезу државе да то омогући.
Посебно се истиче да је законом утврђено право на матерински додатак у износу
од 405 КМ за незапослену мајку, у трајању од 12 мјесеци, а за близанце и свако
треће и наредно дијете у трајању од 18 мјесеци.
Доношење Закона о регистру починилаца кривичног дјела сексуалног
злостављања и искоришћавања дјеце је веома значајан корак у
остваривању потреба додатне заштите дјеце од сексуалног злостављања и
искориштавања.
Успостављање
евиденције–регистра
починилаца
ових
кривичних дјела има за циљ заштиту дјеце и њихову сигурност кроз смањење
повратника међу починиоцима ових кривичних дјела, те елиминисање сваке
могућности да починиоци, или лица у евиденцији, буду ангажовани по било ком
основу у раду са дјецом. Разлози за доношење овог Закона стоје и у чињеници
да је починиоце ових дјела, према процјени стручњака, веома тешко
рехабилитовати, да је међу њима велики број повратника и да између два
почињена дјела ове врсте временски период може бити врло дуг.
Доношење Кривичног законика Републике Српске је укључило све
иницијативе Омбудсмана за дјецу, као одговор на потребе дјеце и њихово право
на заштиту од различитих облика сексуалног злостављања и искориштавања, а
посебно: пооштрене су казне за починиоце кривичних дјела сексуалног
злостављања дјеце; повећана је добна граница за добровољни пристанак на
полни однос; утврђена је забрана обављања позива, дужности и дјелатности у
вези са дјецом починиоцима ових дјела; онемогућено је ублажавање казне
починиоцима кривичних дјела сексуалног злостављања дјеце; утврђен је
психосоцијални третман починиоца; застара за починиоце ових дјела рачуна се
од пунољетства. Кривични законик уводи ново кривично дјело: „Повреда
приватности дјетета‖.
У извјештајном периоду усвојен је и Закон о фонду солидарности за
дијагностику и лијечење обољења, стања, и повреде дјеце у
иностранству чије доношење, поред финансијске подршке, треба да допринесе
квалитетнијим услугама здравства и отклони неједнакост у приступу овом праву,
бољој информисаности родитеља, бржим процедурама и једнаком приступу за
сву дјецу без обзира на трошкове лијечења. Дјеца са тешким обољењима и
ријетким болестима воде тешку борбу са болешћу, дуготрајним лијечењем и
тешким терапијама. Циљ овог Закона је, управо, да омогући обољелој дјеци која
су држављани Босне и Херцеговине и Републике Српске и осигураници Фонда
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здравственог осигурања Републике Српске, а којој није могуће пружити
адекватну здравствену услугу у здравственим установама у Републици Српској,
као ни у другим здравственим установама са којима Фонд здравственог
осигурања Републике Српске има потписан уговор, дијагностику и лијечење
устраним земљама у којима дјелују здравствене установе у којима је то могуће.
Анализа система заштите права и интереса дјеце показује да је и даље потребно
надограђивање, 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 нашег 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, осим да је усвојена Стратегија развоја породице у
Републици Српској 2009.-2014. године.
Омбудсман за дјецу отвара и питање једнакости пред законом дјеце
рођене у браку и ван брака. Наиме, када су у питању дјеца рођена ван брака
онда постоји законска надлежност центара/служби за социјални рад да одлучују
о повјеравању дјеце након прекида ванбрачне заједнице за разлику од дјеце
рођене у браку за које одлуку о повјеравању доноси суд приликом развода
брака. Овакво рјешење у пракси често производи додатне проблеме, нарочито у
случају поремећених односа ванбрачних супружника. У Уставу Републике Српске
јасно је утврђено да дјеца рођена ван брака имају једнака права и дужности као
и дјеца рођена у браку10. Дјеца рођена ван брака морају имати под истим
условима право на судску заштиту као и дјеца у рођена у браку. Зато су
неопходне одговарајуће измјене Породичног закона Републике Српске у смислу
да одлука о повјеравању дјеце рођене ван брака буде у надлежности суда.
Омбудсман за дјецу и даље наглашава потребу за додатним измјенама и
допунама Породичног закона. Чињеница је да је овај закон у протеклом
периоду претпио одређене измјене и унио изузетно значајне помаке у развоју
права дјеце, нпр. право на изражавање властитог мишљење дјетета и право на

10

Устав Републике Српске, члан 36.
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благовремену информацију11. Међутим, и даље је потребна његова надоградња у
области дјечијих права у складу са захтјевима УН Конвенције о правима дјетета.
Између осталог, закон мора додатно појачати одговорност надлежних служби
приликом вођења поступака и доношењу одлука у најбољем интересу дјетета.
Најбољи интерес дјетета у сваком појединачном случају се мора учинити реално
остварљивим, а не само декларативним. С обзиром да су тренутно у току
активности на успостављању Алиментационoг фонда, Породични закон мора да
прати ове активности кроз јачање улоге органа старатељства, нарочито код
покретања поступака за принудну наплату ненаплаћених алиментација. Даље,
поребно је да се одредбе о усвојењу дјеце ускладе са захтјевима и принципима
Конвенције и других међународних докумената; да се забрани физичко
кажњавање дјеце и друге потребне измјене и допуне на већину којих је
Омбудсманза дјецу упозоравао и протеклих година.
Сви субјекти заштите требају предузети све потребне мјере и активности да
обезбиједе да дијете,на њему прилагођен начин, изнесе своје мишљење и
ставове у свим судским и административним поступцима који га се тичу.
Омбудсман за дјецу 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 закон обезбиједи лакши приступ дјеце овом праву
и прилагоди одредбе новонасталим приликама и потребама када су у питању
разни спортски клубови. Закон мора и утврдити јасне обавезе појединих
субјеката 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.
Да би вакцинација била прихваћена као потреба дјетета неопходно је
унапређивати 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 последице.
Имајући у виду узроке и, посебно, посљедице ризичног сексуалног
понашања младих, неопходно је да образовни систем препозна потребу и
11

Закон о измјенама и допунама Породичног закона, „Службени гласник Републике Српске‖,
број: 63/14.
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утврди програм учења младих о сексуалности и репродукцији којим ће се,
између осталог, дјеца и млади подстицати на размишљање о своме здрављу,
посебно репродуктивном, о односима међу половима, ризичном понашању,
полно преносивим болестима, прекидима трудноће...и који ће прије свега бити у
функцији превенције.
Упркос јасних законских одредби о забрани учешћа дјеци у играма на
срећу, нема показатеља да ли се и који број инспекцијских контрола уради
годишње, какви су ефекти таквих контрола и посебно да ли су и у којој мјери
превентивне. Забране утврђене Законом су једна од мјера коју требају пратити и
одговарајући превентивни програми о штетном утицају који игре на срећу имају
на дјецу и њихово одрастање, чије посљедице могу бити и тешке и дуготрајне,
прије свега, јер у најранијем узрасту стварају лоше навике и посебно што
стварају зависност.
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
коориднатора ових комисија) и стучних опсервационих тимова у школама;
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 укључивња 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 образовно-васпитним
установама што хитније отклоне архитектонске баријере.

Стратегија развоја образовања у Републици Српској за период 2016-2021
године констатује да тренутно стање у образовању налаже да се свестрано
сагледају и реално пројектују сви кључни аспекти развоја образовања, те
потребу да се координисано и системски ради на развоју и унапређењу
квалитета васпитања и образовања. С обзиром да Стратегијом нису дефинисани
носиоци активности и временски оквир за реализацију дефинисаних мјера и
активности ради реализације постављених циљева, врло је важно да исто буде
јасно дефинисано и јавно објављено Годишњим акционим планом, како би се
могла пратити њена реализација.
Дјеци затеченој у просјачењу требају услови за правилан раст и развој и за
одрастање у условима у којима се поштује њихово достојанство и зато је
нарочито потребно:
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-

-

-

-

обезбиједити
ефикаснију сарадњу и координацију надлежних органа,
установа и/или служби, нарочито у превенцији,
неопходно је институционално прикупљање података успостављањем
одговарајућих евиденција у циљу планирања и спровођења превентивних
програма и идентификацију потребних активности за унапријеђење положаја
ове категорије дјеце,
обавезно у основно образовање укључити сву дјецу и пратити њихово
школовање, а нарочито обратити пажњу на дјецу из ризичних група и
идентификацију узрока због којих одустају од даљег школовања,
јачање сарадње свих субјеката заштите са невладиним сектором, посебно
удружења која се баве положајем ризичних група у друштву и њихово
укључивање у изради превентивних програма и планова,
подизање свијести о потреби и обавези пријављивања свих случајева
искориштавања дјеце, занемаривања и злостављања, односно, едукација
јавности у препознавању ситуација које угрожавају дјецу.

Појачати потребан надзор у васпитно-образовним установама у извршавању
њихових обавеза за доношење одговарајућих општих аката, њиховом
сталном усклађивању са законом и другим прописима, њиховом објављивању и
потреби да општи акти буду доступни и ученицима и родитељима и запосленим.
Неопходан Правилник о критеријумима и поступку за идентификовање, праћење
и утврђивање талентоване дјеце.
Одговарајуће прилагођавање наставних планова и програма.
Вођење евиденција и прикупљање података које су од значаја за све фазе
дјечијег одрастања је такође дио примјене Конвенције, а пракса показује да у
одређеним областима заштите права дјетета прикупљање података и њихова
евиденција изостају. Извјештаји о остваривању права дјетета у различитим
областима, на којима Омбудсман за дјецу инсистира, нису сами себи циљ, већ су
у функцији праћења појава и анализа проблема, и често су од значаја за
сагледавање ситуација који систем чине недовољно ефикасним. Евиденције,које
су од значаја за праћење повреде права дјетета су:
- Годишњи извјештај о насиљу, злостављању и занемаривању дјеце;
- Годишњи извјештај о вршњачком насиљу;
- Подаци о дјеци са проблемима у понашању;
- Проблем брачних и ванбрачних заједница са малољетним лицима је стално
присутан. Посебно је забрињавајуће да и не знамо стварни број дјеце у
ванбрачним заједницама, нити која је доња добна граница дјеце која живе у
таквим заједницама. Омбудсман за дјецу је препознао учесталост појаве у
пракси да су већ засноване ванбрачне заједнице разлог за тражење дозволе
за закључивање брака. Такве заједнице могу довести до трудноће и прије
навршених 16 година живота, када се најчешће чека испуњење тог услова да
би се поднио захтјев суду за дозволу брака.
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-

Подаци о броју дјеце која су напустила основно образовање или која га нису
ни уписала;
Подаци о талентованој дјеци;
Као и низ других евиденција које су од значаја за праћење стања и повреде
права дјетета у разним областима заштите.

Омбудсман за дјецу истиче као примјер добре праксе Министарство унутрашњих
послова Републике Српске који на годишњем нивоу води евиденције о дјеци по
различитим основама.
Стални надзор примјене постојећих законских рјешења и континуирано
праћење утицаја стварних ефеката њихове примјене је обавеза из Конвенције,
што често изостаје у пракси. Своју обавезу континуираног усклађивања закона
са затјевима и потребама Конвенције држава испуњава постепено, на што
упућују и напријед донесена законска рјешења, али Конвенција обавезује на
константно праћење система заштите права дјетета и доношење нових рјешења
и модернизацију постојећих у систему заштите.

IV ПОСТУПАЊЕ ОМБУДСМАНА ЗА ДЈЕЦУ
Омбудсман за дјецу је у 2017. години поступао у укупно 722 предмета од којих су:
561 предмет отворен по примљеним појединачним пријавама/жалбама, 69 предмета
покренутих по службеној дужности и 92 предмета пренесена из претходне године.
Број предмета по којима се поступало у извјештајном периоду указује да је у односу
на претходну годину повећан број поднесених пријава/жалби са 524 на 561.
Повећан је и број предмета пренесених из претходне година са 48 на 92. Смањен је
број предмета по службеној дужности са 83 на 69.
У извјештајном периоду Омбудсман за дјецу је поступао у 47 предмета који се
односе на овлаштења да континуирано сарађује са дјецом, упознаје их са начином
остваривања и заштите њихових права и интереса12 и савјетује дјецу како да
остваре и/или заштите своја права и интересе.
У посматраном периоду Омбудсмана за дјецу је доласком у канцеларију, телефоном
или на други начин контактирало преко 1500 грађана који су тражили правни савјет
за ситуацију коју имају или информације о томе коме и како да се обрате ради
остваривања права дјетета. Најчешћа питања односе се на надлежности неких од
институција које брину о дјеци, којим законом су дефинисане конкретне ситуације,
траже „тумачење″ добијених одлука, могућност учешћа Омбудсмана за дјецу у
поступцима који се већ воде пред надлежним органима, могућност бесплатне правне
помоћи, остваривање права на подручју Федерације Босне и Херцеговине и у
земљама у окружењу и шире. Питања грађана су се односила и у којим
институцијама и који стручњаци могу урадити процјену стања дјетета у
бракоразводним парницама и у ситуацијама када су дјеца жртве насиља и сл.

12

Закон о Омбудсману за дјецу, „Службени гласник Републике Српске―, број: 103/08 и 70/12, члан 6.
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Обраћања Омбудсману за дјецу односе се и на ситуације које не говоре о повреди
права дјетета, али су грађани, без обзира што знају шта су надлежности
Омбудсмана за дјецу тражили објашњења коме и како да се обрате, а један број
обраћања односи се на остваривања права дјеце која су већ стекла пунољетство.
Омбудсмана за дјецу је контактирао један број институција које су тражиле помоћ и
мишљење за рјешавање појединачних случајева. Омбудсман за дјецу нема
надлежности за давање мишљења у појединачним предметима, у којима се указује
на повреду права дјетета, али и у таквим ситуацијама заузима ставове који могу
помоћи у остваривању права дјетета.
Чланови савјета родитеља у школама подстакнути одређеним активностима и оним
што су прочитали на wеб страници Омбудсмана за дјецу, а који су препознали
потребу и могућност већег ангажовања савјета родитеља у школама, контактирали
су Омбудсмана за дјецу по разним питањима, најчешће везано за заштиту дјеце од
различитих облика електронског насиља и питања тежине школске торбе, те услова
за одвијање наставе.
Примљеним жалбама, поред повреда права дјетета у конкретним ситуацијама, све
чешће се указује и на потребу да се одређене ситуације адекватно законом уреде
или измјенама закона или доношењем подзаконских аката.
Поступање Омбудсмана за дјецу у 2017. години
Жалбе - примљене
Жалбе по службеној дужности
Жалбе пренесене из 2016. године
Препоруке
Мишљења
Посебни извјештаји
Сарадња са дјецом и едукација дјеце о правима
Укупно:

561
69
92
24
2
2
47
797

A) ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА/ЖАЛБАМА
Подносилац пријаве
Омбудсману за дјецу су се у правилу обраћали родитељи, један или оба. Најчешћи
разлози њиховог обраћања су се односили на остваривање права дјетета на
контакте са родитељем са којим дијете не живи и на право дјетета на издржавање
након развода брака, односно, прекида ванбрачне заједицеродитеља. У
извјештајном периоду, пријаву Омбудсману за дјецу поднијела су 420 родитеља или
66,7% од укупног броја пријава.
Трећа лица, најчешће комшије дјетета, поднијели су 56 пријава, а родбина дјетета
(најчешће бака и дјед, тетка) поднијели су 50 пријава којима указују на различите
облике занемаривања дјетета, насиља над дјецом или немогућност контакта са
дјететом.
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У извјештајном периоду Омбудсман за дјецу је поступао у мањем броју анонимних
пријава, којима се указује на повреду права дјетета по различитом основу, јер су
садржавале довољно елемената који су упућивали на потребу провјере изнесених
навода.
Пријаве медија најчешће се односе на различите облике насиља, злостављања и
занемаривања дјеце.
Двоје дјеце је лично поднијело пријаве Омбудсману за дјецу због повреде њихових
права у образовном систему.

Подносилац пријаве
Родитељи
Иницијатива Омбудсмана за дјецу
Трећа лица
Родбина
Институције и удружења
Школе
Анонимно
Медији
Хранитељ, усвојитељ, старалац
Дијете лично
Укупно:

420 66.7%
69 11.0%
56
8.9%
50
7.9%
15
2.4%
7
1.1%
5
0.8%
3
0.5%
3
0.5%
2
0.3%
630

Омбудсман за дјецу није поступао по пријавама које нису садржавале довољно
елемената или се нису односиле на дјецу и повреду њихових права.

Повреде права дјетета

Повријеђена права
Лична права
Заштита од насиља
Социјално економска права
Образовна права
Права дјеце са сметњама у развоју
Право на здравствену заштиту
Правосудно заштитна права
Права дјеце чланова друштвене заједнице
Право на културу, слободно вријеме и рекреацију
Остала права
Укупно:
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183
144
76
75
38
21
21
16
4
52
630

29.0%
22.9%
12.1%
11.9%
6.0%
3.3%
3.3%
2.5%
0.6%
8.3%

Од укупног броја примљених пријава по којима је Омбудсман за дјецу поступао у
извјештајном периоду, највећи број односи се на повреду личних права, 183
пријаве. И у овом периоду повећан је број пријава којима се указује на повреду
права дјетета на заштиту од насиља на 144 (у 2016. година - 123, у 2015. години 85, у 2014. години - 70), и оне се у највећем броју односе на образовни систем, али
се посебно исказују. Повећан је број пријава које се односе на повреде социоекономских права дјетета на 76, у односу на 67 у 2016. години, док је број пријава
на повреду образовних права приближно исти 75, у односу на 73 у ранијем периоду.
Смањен је број пријава везаних за повреде права дјеце са сметњама у развоју по
различитим основама на 38, у односу на 46 у 2016. години, и оне се углавном односе
на образовни систем, али се извјештајем посебно исказују.
Број пријава на повреде осталих права дјеце нису имали значајнија одступања у
односу на претходне извјештаје.
Омбудсман за дјецу је запримио 183 пријаве које се односе на повреду личних права
дјетета:
Лична права
Уређење личних односа и непосредних контаката дјетета са
родитељем са којим не живи
Заједничка одговорност родитеља у подизању и васпитању
дјеце
Заштита права и интереса дјеце, најбољи интерес дјетета
Путна исправа
Заштита дјеце без родитељског старања
Повјеравање дјеце
Усвојење
Пружање помоћи родитељима
Право на приватност, заштита приватности
Контакт дјетета са сродницима
Надзор над вршењем родитељског права
Заштита дјеце лишене породичне средине
Повреде права дјетета у поступку развода брака
Доношење одговарајућег управног акта
Збрињавање у сигурну кућу
Поремећај у понашању дјетета
Поступање по налогу другостепеног органа
Право дјетета на адекватну родитељску бригу
Остваривање права по основу осигурања
Остваривање родитељских права
Право на држављанство
Повреде права дјетета у поступку пред просвјетном
инспекцијом

183
111
17
8
7
6
4
4
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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
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родитељску бригу, право на личне односе и непосредне контакте са родитељем са
којим не живи, право на посебну заштиту и алтернативну бригу, право на
приватност, право на част и углед, право на заштиту од незаконитог одвођења.
Право дјетета на заштиту од насиља, злостављања и занемаривања извјештајем је
посебно исказано.
Нажалост, од укупног броја пријава којима се указује на повреду личних права
дјетета, и даље се највећи број пријава, 79 односи на личне односе и непосредне
контакте дјетета са родитељем са којим не живи (уређење виђања - доношење
рјешења, измјена постојећег споразума, извршење рјешења и споразума), иако је у
извјештајном периоду дошло до знатног смањења у односу на претходне
извјештаје.13

Број дјеце
Анализа предмета који су отворени по пријавама/жалбама пред Омбудсманом за
дјецу показује да је веома тешко исказати број дјеце чија су права повријеђена у
сваком конкретном случају. Нпр. када пријаву/жалбу подноси „група родитеља‖ или
„група дјеце‖ или у предметима којима се указује на недостатке у постојећим
системским рјешењима. Овакве пријаве/жалбе се процесуирају као једна, па се
статистички и приказује као повреда права само једног дјетета. Такође, случајеви у
којима је Омбудсман за дјецу спровео посебно тематско истраживање не садрже
број дјеце чија су права повријеђена него само број дјеце која су учествовала у тим
истраживањима.
Из наведених разлога, статистички показатељи изнесени у овом извјештају односе
само на предмете у којима се јасно види број, пол и узраст дјеце.

Узраст дјеце

Узраст дјеце
0-5 год.
116
6-10 год.
234
11-14 год.
176
15-18 год.
103
Групе дјеце
45
Непознато
110
Пунољетна лица
20
Укупно:
804

14.4%
29.1%
21.9%
12.8%
5.6%
13.7%
2.5%

Као и у ранијим извјештајима, из запримљених пријава произилази да су дјеца до 10
година живота највише изложена ситуацијама које доводе до повреде њихових
права. У извјештајном периоду повећан је број дјеце у узрасту од 6-10 година са 207
на 234.
13

У 2016. години – 125, у 2015. години - 138
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Ако се има у виду број пријава којима се указује на повреде права дјетета у
поступцима развода брака и прекида ванбрачне заједнице, закључак је да је овај
узраст дјетета и најугроженији у овим поступцима.
Из пријава запримљених у извјештајном периоду, за 110 дјеце није било могуће
одредити којег су узраста, а из једног броја пријава произилази да се оне односе на
повреде права 20 дјеце која су стекла пунољетство.

Пол дјеце
Према полној заступљености дјеце на чије повреде права се указује пријавама
Омбудсману за дјецу, произилази да су и у 2017. години дјечаци више изложени
ситуацијама које доводе до повреде њихових права, њих 331 (у 2016. години - 355)
у односу на 275 дјевојчица (у 2016. години - 298). Иста појава је запажена и
претходних година. У 133 пријаве није наведен пол дјетета. Пол дјеце није могуће
одредити ни у случајевима када су пријаве/жалбе поднесене од стране „групе
родитеља‖ или „у име разреда‖ и сл.
Пол дјеце
Дјевојчице
275
Дјечаци
331
Групе дјеце
45
Непознато
133
Пунољетна лица
20
Укупно:
804

34.2%
41.2%
5.6%
16.5%
2.5%

Одговорна страна

Одговорна страна
Центри/службеза социјални рад
Васпитно - образовне установе
Правосудни органи
Градске/општинске управе
Министарства
Фондови
Центри јавне безбједности
Упит за мишљење/савјет
Институције
Остале јавне установе
Здравствене установе
Привредна друштва
Јавна предузећа
Органи/службе ФБиХ и других држава
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335
136
47
43
30
26
18
15
13
10
10
9
6
6

Невладине организације
Остало (одбојкашки савез, тениски савез)
Дјечије играонице

3
2
1

Имајући у виду да се пријаве/жалбе најчешће односе на повреду личних права
дјетета, што је најчешће у надлежности центара за социјални рад, од ових
институција се и у извјештајном периоду у највећем броју случајева, 335, тражио
одговор о поступању у вези са повредом права дјетета на коју се пријавом указује (у
2016. години - 262, у 2015. години 240).
У сталном порасту је број пријава које се односе на васпитно образовне установе на
136 пријава (у 2016. години - 129, у 2015. години - 106).
У порасту је и број пријава које се односе на правосудне органе на 47 пријава (у
2016. години – 30, у 2014. години - 67).
У провјери навода изнесених приговорима везаним за повреду образовних права,
поред изјашњења школе, Омбудсман за дјецу је у значајном броју предмета тражио
поступање и Републичког педагошког завода и Просвјетне инспекције.

Начин пријема пријаве/жалбе

Начин пријема жалбе
277
Лично
113
Телефоном
77
Поштом
69
По службеној дужности
68
Е-маил
23
Фаx-ом
3
Из медија
630
Укупно:

44.0%
17.9%
12.2%
11.0%
10.8%
3.7%
0.5%

Највећи број пријава/жалби у извјештајном периоду, као и претходних година,
грађани су предали лично, доласком у канцеларије Омбудсмана за дјецу, 277 (у
2016. години - 265), телефоном 113 (у 2016. години - 102), поштом 77, (у 2016.
години - 57), путем е-маила 68 (у 2016. години - 84).

Фаза рјешавања по пријавама/жалбама

Жалбе у раду 2017.
Ријешене
650
У фази рјешавања
72
28

90%
10%

Укупно:

722

Од укупног броја примљених пријава/жалби којима се указује на повреду права
дјетета по различитим основама, по којима је Омбудсман за дјецу поступао у
извјештајном периоду, ријешене су 650 или 90%, а у фази рјешавања су 72 или
10%.
Од 650 ријешених жалби
Ненадлежност
69
11%
Неосновано
24
4%
Од 650 ријешених пријава/жалби, 24 (4%) пријаве/жалбе су биле неосноване, а у 69
(11%) случајева се радило о пријавама за које Омбудсман за дјецу није имао
надлежност за поступање. Најчешће се радило о случајевима за остварење права
пунољетне дјеце, о остваривању права на пензију, тражење савјета за које
Омбудсман за дјецу није надлежан, финансијска помоћ, питања из радног односа и
сл.

Б) ПОСТУПАЊЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ
Посебни извјештаји
Омбудсман за дјецу, у складу са Законом14,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 у процедури која није у складу
са законом рјешавају по захтјеву за остваривање права дјетета.
Посебни извјештаји треба да допринесу системском рјешавању проблема како би се
заштитила дјеца чија су права угрожена или би могла бити угрожена по истом
основу који је предмет извјештаја.
Омбудсман за дјецу је 2017. године урадио посебне извјештаје:
1.Заштита права и интереса дјеце без родитељског старања
2.О твојим правима у твојој школи

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
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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.15
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
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.
1. Министарство здравља и социјалне заштите - Располагање имовином дјетета,
број:115-1-ПЖС-1/17, од 30.01.2017.године.
2. Министарство правде - Право дјетета на изражавање мишљења и учешће у
поступку који се њега тиче, број: 107-2-ПЖС-2/17, од 01.03.2017.године.
3. Министарство породице, омладине и спорта - Годишњи извјештај о насиљу над
дјецом, број:126-3-ПЖС-3/17, од 01.03.2017.године.
4. Министарство просвјете и културе - Педагошки стандарди и нормативи за област
предшколског васпитања и образовања, број:145-1-УП-4/17, од 01.03.2017.године.
5. Министарство породице, омладине и спорта - Закон о спорту и Правилник о
организовању школског спорта у Републици Српској, број:312-2-УП-5/17, од
07.03.2017.године.
6. Центар за социјални рад Бања Лука - Право дјетета на заштиту од насиља,
број:1187-132-ПЖ-6/17, од 10.03.2017.године.
7. Центар за социјални рад Прњавор - Поступање по пријави насиља над дјецом,
број:241-19-ПЖ-7/17, од 22.03.2017.године.
8. Центар за социјални рад Градишка - Именовање стараоца дјетета, број:242-20ПЖ-8/17, од 11.04.2017.године.
9. Министарство породице, омладине и спорта - Дјечија игралишта, број:499-8-ПЖС9/17, од 06.04.2017.године.
10. Министарство здравља и социјалне заштите - Најбољи интерес дјетета у
остваривању права на личне односе и непосредне контакте са родитељем са којим
не живи, број:458-47-ПЖ-10/17, од 07.04.2017.године.
11. Центар за социјални рад Бијељина - Право дјетета на адекватну родитељску
бригу, број:474-6-ПЖС-11/17, од 25.04.2017. године.
12. Центар за социјални рад Брод - Заштита најбољег интереса дјетета, број:502-50ПЖ-12/17, од 03.05.2017.године.
13. Центар за социјални рад Брод - Заштита права и интереса малољетне дјеце,
број:534-57-ПЖ-13/17, од 15.05.2017.године.
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14. Влада Брчко дистрикта, Одјељење – Oдјел за здравство и друге услуге, Пододјел
за социјалну заштиту, Оставаривање права дјетета на одржавање личних односа и
непосредног контакта са родитељем са којим не живи, број:323-29-ПЖ-14/17, од
25.05.2017.године.
15. Основна школа „Свети Сава‖ Добој - Заштита права и интереса дјетета, број:70169-ПЖ-15/17, од 20.06.2017.године.
16. Дјечији вртић „Радост‖ Приједор - Заштита права и интереса малољетног дјетета
приликом уписа у вртић, број:722-71-ПЖ-16/17, од 14.07.2017.године.
17.ЈЗУ Дом здравља Невесиње - Поступање по Протоколу у случају насиља,
злостављања и занемаривања дјеце, број:791-84-ПЖ-17/17, од 13.07.2017.године.
18.ЈЗУ Болница Источно Сарајево - Поступање по протоколу у случају насиља,
злостављања и занемаривања дјеце, број:851-94-ПЖ-18/17, од 13.07.2017.године.
19.Основна школа „Вук Стефановић Караџић‖ Добој – Заштита дјеце од вршњачког
насиља, број: 108-69-1-ПЖ/17, од 21.08.2017.године.
20. Министарство здравља и социјалне заштите - Најбољи интерес дјетета у
остваривању права на личне односе и непосредне контакте са родитељем са којим
не живи, број:968-110-ПЖ-20/17, од 21.08.2017.године.
21.Централна изборна комисија БИХ - Повреде права дјеце у политичкој кампањи,
број:1063-16-ПЖС-16/17, од 24.08.2017.године.
22.Министарство просвјете и културе - Испуњеност услова за рад предшколске
установе, број:1158-21-ПЖС-22/17, од 20.09.2017. године.
23. ЈУ Јавни Фонд за дјечију заштиту - Помоћ за опрему новорођенчета, број:1427169-ПЖ-23/17, од 22.11.2017.године.
24. Основна школа „Вук Стефановић Караџић‖ Угљевик - Заштита права и интереса
малољетног дјетета, број:1048-122-ПЖ-21/17, од 29.11.2017.године.
25. Основна школа „Петар Кочић‖ Шипраге - Право дјетета на заштиту од насиља,
број:1136-140-ПЖ-24/17, од 19.12.2017.године.

Мишљења
Законом о Омбудсману за дјецу 16,Омбудсман за дјецу је овлаштен 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 Омбудсману за
дјецу предложени текст закона. У извјештајном периоду изузетак је Министарство
правде које је уредно доставило материјал са захтјевом за достављање мишљења.
У складу са законом утврђеним овлаштењима Омбудсман за дјецу је доставио:
1.Мишљење на Нацрт Кривичног закона, број:487-3-УП/17, од 04.04.2017.године,
достављено Министарству правде,
16

Закон о Омбудсману за дјецу, члан 7.

31

2.Мишљење на Нацрт Закона о средњем образовању и васпитању, број:1374-4УП/17, од 25.10.2017.године, достављено Министарству просвјете и културе,
3. Мишљење на Нацрт Закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за
кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, број: 1409-5-УП/17,
од 01.11.2017. године, достављено Министарству правде.
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V ПРЕГЛЕД ПОВРЕДА ПРАВА ДЈЕТЕТА ПРЕМА ОБЛАСТИМА
A) ЛИЧНА ПРАВА ДЈЕТЕТА

Право дјетета на живот у породици и на одржавање личних односа
са родитељем са којим не живи
Према Породичном закону Републике Српске породицу17 чине родитељи, односно
стараоци, хранитељи, усвојитељи и дјеца, као и други сродници који живе у истом
домаћинству. Породица је темељ сваког друштва и једна од најстаријих и
најсложенијих друштвених група. Могу бити потпуне, непотпуне, усвојитељске,
хранитељске, итд. То је мјесто гдје се формира и гради личност сваког дјетета и која
је најважнија карика у правилном и потпуном психофизичком развоју дјетета и
његове личности. Социјална функција породице је веома важна и огледа се у
васпитању дјетета и изградњи његовог уважавајућег односа према другим
члановима друштва и дефинишу га као корисног, одговорног и продуктивног члана
друштвене заједнице у цјелини. Зато је веома важна институционална подршка
породици која из било ког разлога изгуби неку своју функцију.
Обавеза је Републике Српске да обезбиједи посебну заштиту породици, мајци и
дјетету у складу са међународно признатим људским правима и основним
слободама18. Државе чланице ће уложити све напоре како би се уважавало начело
да оба родитеља имају заједничку одговорност у подизању и развоју дјетета.
Родитељи или, у зависности од случаја, законски стараоци
имају главну
одговорност за подизање и развој дјетета. Интереси дјетета су њихова основна
брига. Ради гарантовања и унапређивања права садржаних у овој конвенцији,
државе чланице пружају родитељима и законитим стараоцима одговарајућу помоћ у
обављању дужности васпитавања дјетета и обезбјеђују развој институцијама,
објеката и служби за бригу о дјеци19.
Омбудсман за дјецу је у 2017. години пратио неколико случајева када се дијете
издвајало из породице. Углавном се радило о ситуацијама у којима је дијете било
жртва неког облика насиља или занемаривања. Такође, забиљежен је и пораст
броја случајева породица у тешком материјално-финансијском стању и
неадекватном смјештају. Неки од тих случајева су доспјели и у јавност ради
прикупљања помоћи за те породице. У оваквим случајевима постављало се питање
улоге центара/служби за социјални рад. У највећем броју случајева центри/службе
су одговарали да им је позната та породица и да су и раније били корисници
помоћи, али се помоћ сводила само на пружање једнократне новчане помоћи или
прехрамбених пакета. Редовно је изостајао дугорочни план за институционалну
помоћ и подршку. Посебно се ситуација усложњава када због тешких материјалних
прилика у породици дјеца буду занемарена и/или изложена различитим облицима
17
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Републике Српске‖, број: 114/17
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насиља. Занемаривање се огледало најчешће у изостанку редовног школовања и
адекватног лијечења. Када је у питању насиље, најчешће се радило о економској
експлоатацији, јер су се дјеца често присиљавала на просјачење. Међутим, пред
Омбудсманом за дјецу је забиљежен и нарочито тежак случај сексуалног
злостављања дјевојчице са потешкоћама у развоју од стране оца које је резултирало
њеном трудноћом. Радило се о породици која се налазила у веома тешким
материјалним приликама.
Једна од најсложенијих одлука центара/служби за социјални рад је да ли дијете
треба остати у породици када дође до одређеног поремећаја у породици и уз какву
подршку или дијете треба одвојити од породице. Анализирајући праксу, може се
рећи да је најзаступљенија одлука центра/служби за социјални рад да се дијете
ипак остави у породици уз увођење мјере надзора. Одлуку да се дијете одвоји од
породице центри/службе за социјални рад доносе углавном када се ради о тешким
облицима насиља над дјететом насталог у породици и то када је дошло до
кривичног поступка.
Државе чланице обезбјеђују 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 дјетета20. Зато, приликом доношења одлуке о могућем
одвајању дјетета од породице центар/служба за социјални рад мора да са посебном
пажњом свеобухватно процијени комплетну ситуацију и најбољи интерес дјетета,
јер погрешна и исхитрена одлука може оставити неизбрисиве посљедице по дијете.
Посебан забрињавајући вид одвајања дјетета од биолошке породице је када
малољетник заснује своју породицу уласком у брак или ванбрачну заједницу.
Проблем тзв. малољетничких бракова може се посматрати са више аспеката, али је
неспорно да оставља трајне негативне посљедице по психофизички развој дјеце.
Породични закон21 оставља могућност, да само изузетно и у оправданим
ситуацијама, суд може у ванпарничном поступку дозволити закључење брака лицу
млађем од 18, а старијем од 16 година, под условом да је тјелесно и душевно
способно за вршење права и дужности које из брака произилазе, што захтијева да
се у сваком конкретном случају процијени шта је оправдани интерес који ће
дозволити закључивање брака дјеци прије пунољетства. При томе се увијек тражи и
мишљење центра/служби за социјални рад.
Према истраживању Омбудсмана за дјецу спроводеног 2010. године у Републици
Српској је од 2006. до 01.11.2009. године закључено 268 бракова са малољетним
лицем22. То је само број закључених бракова са малољетним лицем за које је суд дао
дозволу.
Проблем брачних и ванбрачних заједница са малољетним лицима је присутан и
данас. Посебно је забрињавајуће да и не знамо стварни број дјеце у ванбрачним
заједницама, нити која је доња добна граница дјеце која живе у таквим заједницама.
Омбудсман за дјецу је препознао учесталост појаве у пракси да су већ засноване
ванбрачне заједнице разлог за тражење дозволе за закључивање брака. Такве
заједнице могу довести до трудноће и прије навршених 16 година живота, када се
најчешће чека испуњење тог услова да би се поднио захтјев суду за дозволу брака.

20

УН Конвенција о правима дјетета, члан 9.
Породични закон, члан 36.
22
Посебан извјештај Омбудсмана за дјецу – Проблеми и ризици малољетничких бракова,
2010. године
21
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Развод брака је у нашем друштву најчешћи начин угрожавања дјечијег права на
породицу и живот са оба родитеља. Развод је сам по себи трауматична ситуација за
цијелу породицу, а посебно за дјецу. Дјеца су уплашена новонасталом ситуацијом и
забринута. Развод родитеља је изван дјечије контроле, најчешће дуготрајан, болан
и са непредвидивим исходима. Зато је веома важно да током и након развода код
родитеља постоји минимум међусобне толеранције који је потребан да се дијете и
његови интереси ставе на прво мјесто. Високи ниво међусобне нетолеранције и
конфликта између родитеља увијек представља велики извор стреса за дијете са
дуготрајним негативиним посљедицама. 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 разводу. Нарочито су за дјецу трауматичне
ситуације када родитељи говоре негативно једно о другом и истовремено тражећи
од дјетета да се одлучи за једног од њих. 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.
У посљедње се вријеме све више говори о веома забрињавајућој демографској
слици у Републици Српској. Имамо све мање дјеце, мање нових бракова, а број
разведених бракова је, са мањим одступањима протеклих пар година, углавном
константан. Према статистици23, 2016. године је склопљено 332 брака мање него
претходне године, а разведено 1025 бракова. Такође, наставио се и тренд развода
бракова који су трајали мање од 5 година.

2013.

2014.

2015.

2016.

Закључени бракови

5467

5823

5895

5563

Разведени бракови

1052

1106

1143

1025

Трајање разведених бракова

2013.

Мање од годину

2015.

2016.

30

31

24

31

1 – 2 године

108

96

136

111

3 – 4 године

98

113

117

114

Укупно до 5 година

236

240

277

262

Више од 5 година

816

866

866

769

1052

1106

1143

1025

Укупно:

23

2014.

Републички завод за статистику, Статистички годишњак за 2017. годину
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Број издржаване дјеце у
разведеним браковима

2013.

2014.

2015.

2016.

Бракова без дјеце

408

419

491

263

1 дијете

247

233

274

221

2 дјеце

182

190

207

165

53

44

30

31

Непознато

162

220

141

345

Укупно дјеце:

482

467

511

417

3 и више дјеце

У извјештајном периоду Омбудсман за дјецу је поступао по 111 пријава којима се
указује на повреде права дјетета због немогућности контакта са родитељем са којим
не живи. У највећем броју случајева Омбудсману за дјецу су се обраћали очеви са
жалбом да након развода или престанка ванбрачне заједнице због реакције мајке
немају никакав контакт са дјететом или је контакт нередован или краћег временског
трајања него што је предвиђено. Очеви истичу да се од њих захтијева да редовно
плаћају издржавање и да се стално постављају неки нови захтјеви, а да од мајке
нико не захтијева да омогући редован контакт дјеце и оца. С друге стране, мајке
најчешће истичу да дијете није психички спремно на контакте са оцем и да отац не
плаћа његово издржавање. Мајке истичу и да очеви у својим захтјевима за виђање
дјетета занемарују субјективне околности на страни дјетета, нпр. да је болесно или
да има неке ваннаставне активности и сл. Очеви на то одговарају, да пропуштено
вријеме са дјететом не могу надокнадити и да морају да чекају наредни термин.
Породичним законом је утврђено да ће се родитељи након развода споразумјети о
начину одржавања личних односа између родитеља са којим дијете не живи и
дјетета. Ако до таквог споразума не дође, одлуку о томе доноси надлежни орган
старатељства. Одржавање личних односа родитеља са дјецом може се ограничити
или забранити само ради заштите личности и других интереса дјеце.
Проблеми на које се указује пријавама Омбудсману за дјецу односе се на дјецу без
обзира да ли се ради о разводу брака или прекиду ванбрачне заједнице. Пријаве по
којима је Омбудсман за дјецу поступао у извјештајном периоду, указују најчешће на
сљедеће:
Родитељ са којим дијете живи не поштује раније закључени споразум о начину
одржавања личних односа присиљавајући на тај начин родитеља са којим дијете
не живи да се обраћа надлежном центру/служби за социјални рад за њихово
реаговање, што захтијева одговарајући поступак и вријеме.
Недовољно разумљива и слободном тумачењу остављена рјешења о начину
одржавања личних односа у смислу нпр.
o да вријеме и/или мјесто преузимања дјетета није довољно прецизно
уређено или
o пропуштено је да се уреди виђање дјетета током празника или за вријеме
школског распуста и слично.
Изостанак одговарајуће реакције 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
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спровођење одлуке. Наиме, неспорно је да дијете има право на оба родитеља, а
одговорност због неоствареног права мора сносити и родитељ који то
онемогућава, али и надлежни орган због пропуста да предузме све потребне
мјере ради остваривања овог права дјетета. У ситуацији када се дјетету
ускраћује одржавање личних односа са родитељем, мјере органа старатељства
морају бити ефикасне и благовремене. Наведено правило се не односи на
случајеве у којима надлежни орган у спроведеном поступку неспорно утврди да
контакти могу бити на било који начин штетни по дијете и да нису у његовом
најбољем интересу.
Неефикасни и дуги поступци о начину одржавања личних односа пред
центрима/службама за социјалну заштиту што има за крајњи резултат
ускраћивање права дјетета на оба родитеља. С једне стране, центри/службе
истичу да је то посљедица неријешених и поремећених односа, па чак и
отвореног конфликта између разведених родитеља и који су понекада спремни и
да манипулишу са дјецом с циљем 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 да не уважавају мишљење дјетета и његов најбољи интерес.
Пребацивање одговорности с једне на другу страну само додатно усложњава
ионако сложену ситуацију насталу разводом брака. Свакако да најтеже
посљедице сносе дјеца, јер они најчешће и немају контакт са родитељем са
којим не живе за све вријеме трајања поступка пред центром/службом за
социјални рад.
Центри/службе за социјални рад не одлучују по захтјеву странке у законом
прописаном року. Омбудсман за дјецује и ранијим извјештајима указао на
проблем да центри/службе за социјални рад у одређеном броју случајева не
донесу одлуку по захтјеву странке у року од 60 дана од дана подношења
захтјева24.
У поступцима пред судом за развод брака, суд одлучујући о разводу истовремено
одлучује и о повјеравању дјеце рођене у браку и њиховом издржавању након
развода брака. Начин одржавања личних односа са родитељем са којим дијете
не живи након развода брака је у надлежности центра/служби за социјални рад.
Међутим, када су у питању дјеца рођена ван брака онда постоји законска
надлежност центара/служби за социјални рад да одлучују о повјеравању дјеце
након прекида ванбрачне заједнице. Овакво рјешење у пракси често прозиводи
додатне проблеме, нарочито у случају поремећених односа ванбрачних
супружника. У Уставу Републике Српске јасно је утврђено да дјеца рођена ван
брака имају једнака права и дужности као и дјеца рођена у браку25. Дјеца рођена
ван брака морају имати под истим условима право на судску заштиту као и дјеца
у рођена у браку. Зато су неопходне одговарајуће измјене Породичног закона
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.‖
Устав Републике Српске, члан 36.
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Републике Српске у смислу да одлука о повјеравању дјеце рођене ван брака буде
у надлежности суда.

Центар/служба за социјални рад мора у сваком појединачном поступку који се тичу
дјеце неспорно утврдити њихов најбољи интерес. Недопустиво је само декларативно
позивање на најбољи интерес дјетета без правилног и потпуног утврђивања свих
чињеница и оклоности сваког појединачног случаја и правилна примјена прописаног
поступка26. Омбудсман за дјецу подсјећа да Породични закон Републике Српске
утврђује да у свим активностима које се тичу дјетета најбољи интерес дјетета мора
бити приоритет27.

„Све срећне породице личе једна на другу, свака несрећна породица је несрећна на
свој начин.‖ („Ана Карењина‖- Лав Николајевич Толстој)

Право дјетета на издржавање
Право дјетета на издржавање једно је од његових основних права. Држава је
обавезна предузети све потребне мјере како би обезбједила да дијете добија
издржавање од родитеља или других лица која су финансијски одговорна за
дијете.28
Право дјетета на издржавање је право дјетета и не зависи од односа међу
родитељима нити од статуса брачне заједнице, без обзира да ли су родитељи у
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.
Постоје бројни проблем везани за остваривање права на издржавање, а то су:
да је право дјетета на издржавање подређено могућностима даваоца
издржавања, јер је законом прописано да се издржавање одређује у проценту од
сталних новчаних примања,
није дефинисана доња граница износа издржавања,
издржавање дјетета у погледу извршења, није приоритетно у односу на друга
потраживања,
нема званичних података о броју дјеце чији родитељи не извршавају своју
обавезу издржавања, нити постоје механизми који би омогућили праћење
процеса избјегавања издржавања (рад на црно, непријављивање додатних
зарада и сл.),
постојеће одредбе закона које се односе на наведену област, као и одређена
овлаштења односно могућности дате надлежним органима не користе се у
пракси,29

26

Закон о општем управном поступку, члан 197.
Породични закон Републике Српске, члан 81.в.
28
УН Конвенција о правима дјетета, члан 27.
29
Иако је Породичним законом утврђено да родитељ грубо занемарује родитељско право ако
не брине о дјетету са којим не живи дуже од мјесец дана или се не придржава мјера које је
ради заштите права дјетета донио надлежни орган, центри за социјални рад не користе
законом утврђена овлаштења и не предузимају мјере породично-правне заштите ради
заштите права и интереса дјетета у овој области.
27
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правоснажне одлуке судова о обавези плаћања издржавања за дијете се не
извршавају, што тражиоце издржавања излаже додатним трошковима јер је
потребно покретати нове поступке,
иако је избјегавање плаћања издржавања кривично дјело, ни то није гаранција
да ће се осигурати потребно издржавање.
Због свега тога потребно је предузети одговарајуће системске мјере које морају
обезбједити да родитељи своју обавезу издржавања дјетета и извршавају. За
унапређење система и заштиту дјетета и његовог права на издржавање неопходне
су прије свега измјене и допуне Породичног закона, јер је држава обавезна
предузети све потребне мјере како би обезбиједила да дијете добија издржавање.

Право на путну исправу
Законом о путним исправама БиХ30и Упутством о начину утврђивања испуњавања
услова за издавање путне исправе из члана 18. став 3. Закона о путним исправама
БиХ31, као подзаконским актом прописан је поступак издавања путне исправе.
Захтјев за издавање путне исправе за дијете, сходно одредби из члана 18. Закона о
путним исправама Босне и Херцеговине, надлежном органу подноси један родитељ
уз сагласност другог родитеља. Потребну сагласност оба родитеља за издавање
путне исправе законодавац је прописао, у намјери да оба родитеља буду упозната
са дјететовим остварењем права на путну исправу, као и са евентуалним путовањем
дјетета.
С обзиром на чињеницу да породице понекад нису комплетне због чега у неким
случајевима није могуће обезбиједити сагласност оба родитеља, законодавац је
предвидио и прописао одређене изузетке у поступку издавања путне исправе за
дијете. Ставом 3. члана 18. поменутог Закона одређени су изузеци када дјетету
може да буде издата путна исправа и без сагласности оба родитеља. Ти изузеци се
односе на сљедеће случајеве: ако се један од родитеља води као нестало лице, ако
је један од родитеља непознатог пребивалишта или боравишта, ако је један од
родитеља недоступан органу за издавање путне исправе, ако је једном од родитеља
одлуком суда, додијељено старатељство над дјететом, осим у случају да истом
одлуком издавање путне исправе и путовање дјетета у иностранство није условљено
сагласношћу оба родитеља.
Законом је прописано да је орган надлежан за издавање путне исправе дужан да по
службеној дужности утврди испуњавање услова који се односе на напријед наведене
изузетке у складу са Упутством о начину утврђивања услова за издавање путне
исправе из члана 18. став 3. Закона о путним исправама БиХ. Овим Упутством
детаљније је регулисан начин поступања и утврђивања услова за издавање путне
исправе за дијете у случају када се један родитељ води као нестали, или је
непознатог боравишта или пребивалишта, када и како се у случају када је то
потребно обезбјеђује сагласност за путну исправу од стране оба родитеља, те
поступање органа за издавање путне исправе у случају када је дијете за које се
подноси захтјев рођено у ванбрачној заједници, а други родитељ не жели да да
потребну сагласност.
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Закон о путним исправама БиХ, „Службени гласник БиХ‖, број: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00,
32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 и 60/13
31
Упутство о начину утврђивања испуњавања услова за издавање путне исправе из члана
18. став(3) Закона о путним исправама БиХ, „ Службени гласник БиХ‖, број: 55/09 и 12/14
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Проблеми који доводе до повреде или угрожавања права дјетета на путну исправу
најчешће су производ лоших или трајно поремећених односа првенствено између
родитеља у породици/ванбрачној заједници, и као такви веома лако се манифестују
већ на почетку поступка остварења права на путну исправу. Захтјев за путну
исправу подноси родитељ са којим дијете живи у нефункционалној
породици/ванбрачној заједници, или са којим дијете живи послије развода брака,
истичући да други родитељ избјегава или једноставно одбија дада сагласност, да га
уцјењује и да давање сагласности условљава на различите начине. Родитељ који
одбија да да сагласност, такво своје поступање најчешће оправдава страхом да ће
други родитељ одвести дијете у иностранство, због чега ће одржавање личног
односа са дјететом њему бити нередовно, отежано или трајно онемогућено, или
једноставно каже да то ради намјерно јер му други родитељ ускраћује контакт са
дјететом и учешће у његовом васпитању. Нажалост у таквим случајевима највише
трпе и пате управо дјеца. Неријешени проблеми и лоши међусобни односи између
родитеља не треба да буду повод или разлог због којег је дјетету угрожено или
онемогућено право на путну исправу те тиме и право на путовање.
Породичним законом јасно је утврђено да су родитељи равноправни у вршењу
својих родитељских права и дужности, да оба родитеља имају једнаке обавезе и
одговорност према дјеци и да родитељско право родитељи врше споразумно, а да, у
случају неслагања родитеља о вршењу родитељског права одлучује орган
старатељства. Сходно оваквим одредбама, у случају када не постоји сагласности
родитеља у вези са правом на путну исправу, а сагласност оба родитеља је
потребна, орган старатељства је тај који штити права и интересе дјетета и тај орган
ће, на захтјев органа надлежног за издавање путне исправе, дати своје мишљење у
сваком конкретном случају, имајући у виду комплетну породичну ситуацију, али и
потребе дјетета и његов најбољи интерес.
Орган надлежан за издавање путне исправе обавезан је да прими сваки захтјев за
издавање путне исправе за дијете и да по службеној дужностиутврди да ли су
испуњени услови који се односе на ситуацију када се путна исправа издаје у складу
са подзаконским актом у наведеним изузецима. Нажалост, у пракси се дешава, а
због тога су се родитељи и обраћали Омбудсману за дјецу, да надлежни у том
органу, у моменту подношења захтјева за издавање путне исправе родитељима по
аутоматизму скрећу пажњу на то да је потребна сагласност оба родитеља и упућују
их да они обезбиједе сагласност другог родитеља. Најчешће тада и без стварног
разлога,често и због лоше комуникације између родитеља и службеника настаје
проблем и неразумијевање.
Поступајући по притужбама родитеља Омбудсман за дјецу је запазио да је орган за
издавање путне исправе пропустио да се по службеној дужности обрати органу
старатељства и да затражи мишљење у вези са захтјевом за издавањем путне
исправе за дијете, него је од родитеља захтијевао да он обезбиједи сагласност
другог родитеља. Један родитељ је указао и на случај у којем је орган за издавање
путне исправе игнорисао став и мишљење органа старатељства о потреби да се
дјеци изда путна исправа, усљед чега је поступак остварења права на путну исправу
за дијете трајао беспотребно дуго, због чега дјеца нису могла да отпутују на
школску екскурзију. Омбудсман је запазио да је неколико родитеља било упућено да
прибаве сагласност другог родитеља иако та сагласност није била потребна јер
одлуком о разводу брака таква сагласност није била условљена.
Омбудсман за дјецу је разматрао притужбе родитеља због угрожавања права на
путну исправу и констатовао да је њихов број мањи него претходних година. У свим
случајевима уочио је пропусте који су узроковани недовољном сарадњом органа,
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неуједначеном праксом и приступом у поступању надлежних органа. Нажалост,
такво њихово поступање узроковало је повреде и угрожавања права дјеце на путну
исправу. Ради отклањања уоченог потребно је да органи за издавање путне исправе
и органи старатељства убудуће квалитетно сарађују, поступају стриктно по
одредбама прописа који уређују ову област, те да, приликом одлучивања у сваком
поступку издавања путне исправе за дијете поступају у најбољем интересу дјетета.

Права дјеце и вишечлане породице
Република Српска још од 2002. године биљежи негативан природни прираштај.
Веома је забрињавајуће да је пад стопе наталитета константа већ годинама уназад,
али је забрињавајућа и актуелна регресија ових података из године у годину.
Негативан природни прираштај има бројне далекосежне посљедице: константно
смањење броја ученика, смањење радно способног и фертилног становништва,
старење становништа, и још многе друге.
Невладин сектор истиче да вишечлане породице, а нарочито породице са четворо и
више дјеце требају конкретне мјере подршке. Прије свега кроз повећање стопе
запослености родитеља. Веома је важна и адекватна подршка образовању и
стипендирању мајки из ових породица како би након завршеног школовања могле
допринијети већој самоодрживости домаћинства. Потребне су мјере подршке
адекватном стамбеном збрињавају које се могу реализовати и кроз
субвенционисање камата на стамбене кредите; затим, утврђивање вишечланости
породице као посебног критерија приликом бодовања за стицање права на
стипендирање дјеце и субвенционисање накнада за кориштење услуга обданишта.
У извјештајном периоду, Влада Републике Српске је донијела Одлуку о одобрењу
пласмана средстава намијењених за реализацију програма „Фонд треће и четврто
дијете‖ којом се мајкама са пребивалиштем у Републици Српској одобрава
једнократна новчана накнада у 2017. години за свако трећерођено и четврторођено
дијете.
У извјештајном периоду је ступио на снагу и нови Закон о дјечијој заштити32 којим се
утврђују права у области дјечије заштите. Новина у односу на претходни закон је
увођење пронаталитетне накнаде33коју 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.
Закон о социјалној заштити Републике Српске34 чланом 11. 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, анализа показује да
се ниво и количина остваривања права вишечланих породица на локланом нивоу
разликује у општинама/градовима у Републици Српској и да је овакво стање
посљедица различитих финансијских могућности буџета појединих локалних
заједница.

32
33
34

„Службени гласник Републике Српске‖, број: 114/17
Закон о дјечијој заштити, члан 36.
„Службени гласник Републике Српске―, број: 37/12
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У Републици Српској тренутно не постоји јединствена службена база података
из које би били доступни подаци о броју породица или броју дјеце из вишечланих
породица. Према подацима из службених евиденција Јавног фонда за дјечију
заштиту у Републици Српској има 1826 породица са четворо и више дјеце и 786935
дјеце у овим породицама, а којима је признато право на додатак на дјецу. Међутим,
правом на додатак на дјецу нису обухваћене све породице, него само породице које
су испод имовинског цензуса потребног за остваривање права на додатак на дјецу,
што значи да је број породица са четворо и више дјеце већи. Удужења грађана из
Републике Српске немају потпуне евиденције о овим подацима, али према њиховој
процјени у Републици Српској има око 5000 породица са четворо и више дјеце.
Анализирајући ситуацију у овој области на основу података прикупљених посебним
истраживањем36 у овој области, свакодневним контактима са надлежним органима и
установама, али и поступањем по појединачним жалбама, Омбудсман за дјецу
сматра да је потребно предузимање мјера и активности с циљем подршке дјеци из
вишечланих породица, на начин да се институционално:
•

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

•

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;

•

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

•

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

•

Помоћ у стамбеном збрињавању вишечланих породица кроз стимулативне
камате или субвенционисањем камата на стамбене кредите од стране органа
републичког или локалног нивоа.

•

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

•

Да се Одлуком о донацији бесплатних уџбеника 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.

35
36

Подаци из Посебног извјештаја Омбудсмана за дјецу, 2016.година
Посебан извјештај Омбудсмана за дјецу о положају дјеце у породицама са четворо и више
дјеце у Републици Српској
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Извршење одлука надлежних органа, установа и служби
Омбудсман за дјецу је запримио жалбу37 којом се указује на повреду права
дјетета из разлога што је пресудом Основног суда Републике Србије, 2015.
године, дијете повјерено мајци и уређен начин одржавања личних односа
између дјетета и оца, али како је мајка са дјететом доселила код родитеља у
Републику Српску, отац нема контакт са дјететом на
начин утврђен
правоснажном пресудом, па су повријеђена права дјетета на одржавање личних
односа са родитељем са којим не живи.
Омбудсман за дјецу је запримио жалбу38 којом се указује да су родитељи пред
надлежним центром за социјални рад закључили споразум о начину регулисања
личних односа оца са дјететом, да се споразум није поштовао, да је отац о томе
обавијестио центар и тражио да покрене поступак принудног извршења
споразума. Мајка је у међувремену поднијела захтјев за измјену споразума
тражећи да центар донесе одлуку о начину одржавања личних односа оца са
дјететом. С обзиром да центар за социјални рад није поступио ни по једном
захтјеву родитеља повријеђена су права дјетета на одржавање личних односа са
родитељем са којим не живи.
Омбудсман за дјецу је запримио жалбу39 којом се указује на повреду права
дјетета из разлога што је рјешењем школе ученику изречена васпитно
дисциплинска мјера – премјештај из одјељења у одјељење, због теже повреде
дужности ученика, изазивања туче и вршњачког насиља над другим учеником.
Како се отац ученика починиоца насиља противио извршењу васпитно
дисциплинске мјере школа није премјестила ученика у друго одјељење, а ученик
жртва насиља због страха од поновног насиља не похађа наставу, па су
повријеђена права дјетета на образовање и заштиту од насиља.
Омбудсман за дјецу је запримио жалбу40 којом се указује да је центар за
социјални рад 2015. године донио рјешење о начину регулисања личних односа
оца са дјететом, Министарство здравља и социјалне заштите 2016. године,
рјешавајући жалбу мајке, преиначило је рјешење првостепеног органа и лични
однос оца са дјететом уредило другачије, те наложило органу старатељства да
по истеку периода од шест мјесеци регулише личне односе оца и дјетета на
трајној основи. Како орган старатељства није поступио по упутама министарства
повријеђена су права дјетета на одржавање личних односа са родитељем са
којим не живи.
У наведеним и другим сличним предметима су констатоване повреде права дјетета
јер се правоснажне и извршне одлуке надлежних служби не извршавају. Родитељи
су огорчени и постављују питање сврсисходности вођења поступка пред наллежним
службама.
Омбудсман за дјецу подсјећа да су правоснажне и извршне одлуке надлежних
служби и органа обавезујуће и за родитеље, али и за надлежне службе и њихово
извршење се не може и не смије доводити у питање. Уколико је дошло до неких
промјењених околности на страни дјетета, закон је оставио могућност поновног
37
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уређења по прописаним правилима и прописаном поступку. Најбољи интерес
дјетета мора имати приоритет. Извршне судске одлуке извршавају судови према
правилима Закона о извршном поступка41, а управне и друге акте извршавају органи
управе према правилима Закона о општем управном поступку.
Непоштовање потписаног споразума, и/или правоснажних и извршних управних
аката, и/или одлука, од стране родитеља, као и индиферентан однос надлежних
институција приликом примјене и спровођења тих аката и одлука, представља
повреду права дјетета, јер се тако ускраћује одређено право дјетета утврђено
законом и Конвенцијом.
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 смије да трпи последице принуде које се у том поступку примјењује према
трећим лицима.
Поднесене пријаве указују да се принудна извршења одлука најчешће спроводе у
поступцима одржавања личних контаката са родитељем са којим дијете не живи и
поступцима принудне наплате издржавања дјетета. Примарна обавеза суда и
центара/служби за социјални рад је да у сваком конкретном случају предузму све
потребне мјере и радње у циљу заштите најбољег интереса дјеце.
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 није у 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.
Дјеца ничим нису допринијела да буду дио извршног поступка, збуњени су и
изневјерени, под снажним притиском једног или оба родитеља, по ко зна који пут
доведени у ситуацију да бирају између оца и мајке, а све то дугорочно оставља
посљедице на њихово одрастање. Зато систем мора искористити све механизме који
ће обезбиједити остваривање права дјеце у овим поступцима. Зато суд даје свој
допринос одлучујући о остваривању права дјетета на контакте и дружења и другим
правима у поступку развода брака. Ради тога Омбудсман за дјецу већ неколико
година иницира доношење новог или значајније измјене постојећег Породичног
закона.

41

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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Б) ДЈЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА
Једно од основних права сваког дјетета, загарантовано свим међународним
документима и домаћим прописима42 је право дјетета на живот у породици.
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
обавезама43, дјетету је опет потребна породица, алтернативна-хранитељство или
усвојење, које ће боље од било којег дома бити подршка дјетету у одрастању.
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.44
Бројни су разлози због којих дијете остаје без родитељског старања. Овај појам
укључује дијете без родитеља, односно дјецу која имају родитеље, али се о њима не
старају. Другим ријечима, то су дјеца без оба родитеља (чији су родитељи умрли
или нестали); непознатих родитеља или родитеља чије боравише је непознато;
напуштена од стране родитеља (родитеља који су занемарили своје родитељске
дужности дуже од једне године); родитеља потпуно лишених родитељских права;
родитеља спријечених да врше родитељску дужност (родитељи ове дјеце су живи,
али су из било ког разлога, привремено или трајно, спријечени да врше родитељско
право, лишени пословне способности, још нису стекли пословну способност и сл.).
Према Закону о социјалној заштити, дијете без родитељског старања је дијете које
нема родитеље, које је напуштено од родитеља, чији родитељ није у могућности да
му пружи потпуно старање зато што су ограничени у вршењу родитељског права
или су лишени тог права.45
Према Конвенцији, 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.46
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Породични закон, члан 81.став 1: Родитељи имају дужност и право да штите своју малољетну дјецу и
да се брину о њиховом животу и здрављу.
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Устав Републике Српске, члан 36: Малољетници о којима се родитељи не старају, имају посебну
заштиту.
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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
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злостављају или занемарују дијете или живе одвојено па се мора донијети одлука о мјесту становања
дјетета.
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Закон о социјалној заштити, члан 18.став а) тачка 1.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 20.
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Такво старање, треба да обухвата, између осталог, смјештај у другу породицу,
усвојење или, ако је неопходно, смјештај у одговарајуће установе за бригу о дјеци.
Захтјев Конвенције је обавеза државе да, у складу са законом, у свим случајевима
када развој и одрастање дјетета није могуће у биолошкој породици, дјетету
обезбиједи услове за несметан развој, имајући при томе у виду да најбољи интерес
дјетета мора бити приоритет.
Смјернице за алтернативно збрињавање дјеце47 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 партиципаторну процјену.
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 обавези државе да заштити најбољи интерес дјетета.
Одлучивање треба бити засновано 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.48 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.
При томе је врло важно процијенити прави тренутак када се дијете раздваја од
родитеља. 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.
47
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Ни један дом није довољно добар и ни један није замјена за породицу без обзира на
услове које дјеци обезбјеђује, упозоравају стручњаци. 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 у изузетним ситуацијама и под условима утврђеним законом и због тога је
збрињавање дјеце у установи увијек само привремено рјешење.
Збрињавање дјеце у институцију прате проблеми који се односе на саму процедуру
збрињавања дјеце, боравак дјеце у дому и услови под којима напуштају дом.
Стратегија за унапређење социјалне заштите дјеце без родитељског старања са
планом акције за период 2015-202049 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.50

Држава је обавезна да изради националне или стручне смјернице које се надовезују
на слово и дух ових Смјерница51 и да осигура стандардни процес за упућивање или
пријем дјетета у неки вид алтернативног збрињавања52. Центар/служба за социјални
рад има обавезу да заштити права и интереса дјеце без родитељског старања, а с
обзиром на чињеницу да центри/службе у пракси имају различит приступ у
доношењу одлука у вези са збрињавањем дјеце без родитељског старања, различит
је и правни основ у доношењу таквих одлука53.

Усвојење
Збрињавање дјеце без родитељског старања је врло захтијеван и одговоран посао
који, поред јасно постављених и дефинисаних нормативних оквира, 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
дјеци рјешењем центра/службе обезбијеђена одговарајућа алтернативна брига.
Усвојење као најкомплетнији облик породично - правне заштите дјеце без
родитељског старања истовремено доприноси и остваривању родитељства, у
Републици Српској још увијек није у довољној мјери ни афирмисано ни кориштено, а

49

Стратегија за унапређење социјалне заштите дјеце без родитељског старања са планом акције за
период 2015-2020. године усвојена је Одлуком Народне Скупштине број: 02/1-021-1326/15 од
29.10.2015. године
50
Стратегија унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања, стр. 12.
51
Смјернице, тачка 26
52
Смјернице, тачка 73
53
Центар за социјални рад Нови Град рјешење доноси на основу члана 64. Закона о социјалној заштити
и члана 20.Закона о општем управном поступку, а Центар за социјални рад Бања Лука на основу
члана 13.Породичног закона и члана 190. Закона о општем управном поступку.
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што потврђују и подаци Министарства здравља и социјалне заштите уназад
неколико година.
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске54 у
2016.години број заинтересованих усвојилаца је износио 51. Од тог броја,
реализовано је девет потпуних усвојења и седам непотпуних. Од укупног броја три
усвојиоца су били страни држављани који су реализовали два потпуна и једно
непотпуно усвојење.
Усвојењем се правним путем између малољетног дјетета и пунољетне пословно
способне особе формира родитељски однос. Усвојење, као посебан облик
породично-правног збрињавања дјетета и заштите дјетета без одговарајуће
родитељске бриге, уређено је Породичним законом 55и постављено је врло
захтјевно.Захтјевна процедура је разумљива ако се има у виду озбиљност односа
који се усвојењем успоставља.

Омбудсман за дјецу је запримио пријаву којом се указује да су родитељи поднијели
захтјев за потпуно усвојење дјетета у преко тридесет градова Босне и Херцеговине,
у којима су навели да желе усвојити дијете до три године старости. Након тога
родитељи су више пута позивани на разговор и упознавање од стране
центара/служби за социјални рад. Почетком године јављено им је да у једном од
градова има дијете за усвојење, а кога се мајка одрекла и оставила при рођењу у
породилишту. Дијете је из породилишта пребачено у болницу и један период
боравило је на болничком лијечењу. По завршетку лијечења дијете преузимају
радници центра и смјештају га у хранитељску породицу у намјери да дијете у тој
породици борави до момента када центар за социјални рад одлучи у коју ће
породицу дијете бити смјештено у сврху потпуног усвојења. Рјешењем центра дијете
је смјештено у породицу у сврху потпуног усвојења али на период адаптације. У
периоду адаптације родитељи су прибавили сву документацију која је тражена и
обезбиједили сва увјерења и потврде потпуне спремности и могућности за потпуно
усвојење те су у том периоду више пута провјеравани од стране центра за социјални
рад по питању стања дјетета и услова у којима борави. Након провјера центар је
закључио да су родитељи по свим питањима показали крајњу озбиљност и
спремност, да нису уочене никакве неправилности у поступању родитеља,те да је
дијете напредовало и да је сигурно. По истеку адаптационог периода родитељи су
затражили да се потврди рјешење о усвојењу сагласно Породичном закону али су
добили негативан одговор уз објашњење да им хранитељска породица ствара
проблем око изузимања дјетета из њихове породице, пријете тужбом и смрћу.
Усвојиоци сматрају да није у интересу да дијете борави у хранитељској породици
која је својим понашањем и пријетњама већ доказала да није подобна за одгој
дјетета, нити да о њему одлучује биолошка мајка која је већ раније оставила двоје
дјеце из претходног брака, која су уз њену сагласност била додјељена на старање
од стране центра. Став центра је у једном дијелу рјешавања наведеног проблема
био да су проблеми у вези реглуисања статуса дјетета за сада од стране овог органа
неотклоњиви56.
У извјештајном периоду Омбудсман за дјецу је запримио пријаве везане за повреду
права дјеце која су усвојена у иностранству.
54

Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен, 2016.година
Породични закон, чланови 149-174.
56
Предмет број:964-109-ПЖ/17
55
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―Овим путем вам се обраћам како би сазнала шта се дешава са мојим рођацима који
су усвојени у иностранству, мјесецима већ немам контакт са њима. Дјеца су
збринута код даљих рођака по оцу, те сам у почетку имала редован контакт са
њима, али последња 3 мјесеца се тај контакт изгубио. Покушавам да ступим у
контакт са њима али одговора нема, са њиховим усвојиоцима немам контакт.‖57
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 разлози58.
Шта су нарочито оправдани разлози Закон не утврђује, али према Упутству о
поступку усвојења59, 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 утврђујеко може бити усвојилац, чланом 155. утврђује
само ко не може усвојити дијете.

Право дјеце без родитељског старања на институционални смјештај
Право дјетета на живот у породици, као основно право сваког дјетета, гарантује се
свим међународним документима. Конвенција60прописује да 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. Држава у складу са својим националним законима, обезбјеђује

алтернативно старање за такво дијете. Такво старање треба да обухвата, уколико су
исцрпљене друге могућности, смјештај у одговарајуће установе за бригу о дјеци.
При разматрању рјешења, треба обратити дужну пажњу и на чињеницу да је
пожељан континуитет у подизању дијетета, као и на етничко, вјерско, културно и
лингвистичко поријекло дијетета.
Законом о социјалној заштити предвиђена
збрињавања дјеце без родитељског старања.

је

могућност

институционалног

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 школовања61.
Збрињавање дјеце у институцију прате проблеми који се односе на саму процедуру
збрињавања дјеце, боравак дјеце у дому и услови под којима напуштају дом.
ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања „Рада Врањешевић‖, Бања
Лука, је највећа установа у Републици Српској за збрињавање дјеце без

Предмет број:214-18-ПЖ/17
Породични закон, члан 147.

57

58
59

Упутство о поступку усвојења, „Службени гласник РС‖, број: 27/04

60

УН Конвенција о правима дијетета члан 20.
Закон о социјалној заштити, члан 40. став а) тачка 1.
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родитељског старања.62 Установа са својим просторним капацитетима и садржајима
који се нуде, задовољава потребе за овај вид збрињавања дјеце.
Међутим, с обзиром на проблеме који се у пракси јављају, посебно имајући у виду
кадровске капацитете дома, дом се мора додатно ангажовати и преузети обавезу и у
дијелу да смјештај дјеце у установу у свему буде у складу са законом. Дом мора
знати ко је старалац сваког дјетета, и прије него дијете напусти установу у обавези
је размотрити могућности примјене других облика социјалне заштите.
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
заштити63 утврђено да је збрињавање дјеце у овом узрасту могуће само изузетно, уз
сагласност ресорног министарства и да је привремено.
Омбудсман за дјецу је у извјештајном периоду провео истраживање везано за
заштиту права и интереса дјеце без родитељског старања. Према подацима дома, у
Дому „Рада Врањешевић‖ на дан 27.09.2016. године, укупно је било смјештено 81
дијете и 10 пунољетних особа и то 36 дјечака и 45 дјевојчица. Број дјеце у дому
према узрасту: седморо дјеце су узраста до три године (годиште 2013 - 2016.),
четворо дјеце су узраста од 4-6 година (годиште 2010 - 2012.), 10 дјеце су узраста
од 7-10 година (годиште 2006 – 2009.), 20 дјеце су узраста 11-14 година (годиште
2002 - 2005.), 40 дјеце су узраста од 15-18 година (годиште 1998 – 2001.). Према
подацима дома, од укупног броја центара за социјални рад-служби социјалне
заштите, дјеца су у дому збринута по рјешењу 18 центара за социјални рад.
Центри за социјални рад, који су збринули дјецу у дом, број и пол дјеце по центрима
и старалац дјетета
ЦСР64
Лакташи
Брод
Невесиње
Нови Град
Бања Лука

Мушко Женско
1
2
1
1
-

Укупно:
1
2
1
1

10

11

21

Козарска Дубица

-

2

2

Дервента

4

8

12

Србац

3

3

6

Градишка

8

5

13

Приједор

2

2

4

62

Старалац
социјални радник
психолог из ЦСР
отац
није одређен
за 4 дјеце није одређен, 2
мајка, 1 отац,9 оба
родитеља, 5 ЦСР
ЦСР
за сву дјецу 1старалац из
ЦСР
5 отац (браћа и сестре), 1
ЦСР
за сву дјецу 1старалац из
ЦСР
2 радника ЦСР

Један број дјеце смјештен је и у другим установама: у Приједору ЈУ Дом за лица са инвалидитетом, у
Вишеграду ЈУ Дом за лица са инвалидитетом, у Добоју Кућа за дјецу без адекватног родитељског
старања „Сунцокрет‖ и Дом за смјештај дјеце и омладине без родитељске заштите „Пријатељска
кућа‖, а један број дјеце и у установама изван Републике Српске.
63
Закон о социјалној заштити, члан 40.
64
ЦСР – Центар за социјални рад
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Котор Варош
Прњавор
Бијељина
Зворник
Шамац
Добој
Челинац
Модрича
Укупно:

3
1
1
1
1
36

2
2
1
1
1
3
1
45

2
5
2
2
2
3
1
1
81

ЦСР
2 радника ЦСР
тетка, ЦСР
ЦСР
ЦСР
ЦСР
ЦСР
бака по оцу

Према рјешењу о збрињавању дјеце у установи, стараоци дјеце најчешће су
запослени у центру за социјални рад, али и један од родитеља или оба родитеља и
други ближи сродници. Према достављеним подацима, за петоро дјеце збринуте у
дому није одређен старалац.
За 56 дјеце старалац је запослени у центру за социјални рад, за двоје дјеце
старалац је мајка, за деветоро дјеце старалац су оба родитеља, за седморо дјеце
старалац је отац ( петоро дјеце су из исте породице), за једно дијете старалац је
бака, за једно дијете старалац је тетка. За петоро дјеце није одређен старалац
дјетета збринутог у дому.
С обзиром да је Законом утврђена могућност65 да једно лице може бити старалац за
већи број дјеце, подаци указују да су центар за социјални рад Градишка и Дервента
једно лице, запослено у центру, именовали за стараоца, у Градишци за 13 дјеце, а у
Дервенти за 12 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 за тај број дјеце.
Збрињавање дјетета у установи увијек теба да буде привремено, док се не стекну
услови за повратак дјетета у биолошку породицу или збрињавања дјетета у
алтернативну породицу, иако се у пракси рјешењем о смјештају дјетета не утврђује
да је исто привремено и на које вријеме је дијете смјештено у установу. Вријеме које
су дјеца збринута у дому указује да је дужина боравка у установи у просјеку 4,5
године, с тим да је за један број дјеце дужина боравка и дупло већа од просјека.

Вријеме проведено у дому
17 година
15 година
13 година
12 година
11 година
9 година
8 година
7 година
6 година
5 година
65

Породични закон, члан 180

51

Број дјеце
1
2
2
1
1
1
2
8
4
1

4 године
3 године
2 године
1 година
до 1 годину
Укупно:

3
6
21
13
15
81

За један број дјеце, одрастање у дому је трајно рјешење, у дому су збринути као
бебе, а исти напуштају тек са пунољетством.66
ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања "Рада Врањешевић" Бања
Лука доставила је Омбудсману за дјецу податак везан за боравак дјеце у Дому за
2017.годину, па је на дан 31.12.2017.године у Дому је боравило 89 дјеце и младих.
Принцип најбољег интереса дјетета у пракси често није адекватно примијењен у
ситуацијама када су дјеца лишена породичног окружења, јер најбољи интерес
дјетета није примарно разматран код избора облика алтернативне бриге и
регулисања смјештаја дјеце у различитим облицима алтернативне бриге.67 Тако,
рјешење којим се дијете издваја из породице и збрињава у установу не садржи
образложење из којег је видљиво да је смјештај у установу у његовом најбољем
интересу, не констатује се да су исцрпљене све друге могућности збрињавања
дјетета, не утврђују се и не образлажу стварни разлози за смјештај, не одређује да
је смјештај у дому привремен и на које вријеме68, не уређује контакт са породицом.
Рјешењем се не констатује ни да су, у циљу заштите дјетета и његових интереса,
предузимане одговарајуће мјере породично-правне заштите.69 Из приложеног
рјешења, а оно је само једно у низу готово идентичних, невјероватно је да нема ни
ријечи образложења. Рјешење је достављено рачуноводству и у спис предмета.
Рјешењем није одређен старалац дјетета чиме се отвара низ питања: Ко уопште
заступа дијете? Ко је овлашћен да уложи жалбу на ово рјешење?
Рјешења о смјештају дјетета у дом немају образложења из којег је видљиво шта су
проблеми у породици, који могу бити врло различити, колико дуго су трајали, да ли
су и какве посљедице оставили на дијете, и да ли ће се исти и како превазилазити и
сл.
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Предмет број:1094-115-ПЖ/16: У 2016. години рјешењем Центра утврђен је престанак права на
збрињавање у дому због пунољетства дјетета које је у дому било збринуто 17 година и три мјесеца.
67
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.
68
Смјернице, тачка 13:Издвајање дјеце из породице треба сматрати крајњом мјером и треба бити, када
год је то могуће, привремено и трајати најкраће могуће вријеме. Одлуке о издвајању дјетета треба
редовно преиспитивати, а дјететов повратак под родитељско старање, након што се отклоне или
престану првобитни разлози за издвајања, треба бити у најбољем интересу дјетета и у складу са
процјеном (тачка 48).
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Рјешење број: 04/2 541.1-2/16 од 22.03.2016.године.
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В) ПРАВО НА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
Насиље над дјецом
УН Конвенција о правима дјетета70, обавезује државе да предузму све потребне
законодавне и административне мјере да дјетету обезбиједе такву заштиту која је
неопходна за његову доборобит, узимајући у обзир права и обавезе његових
родитеља, стараоца или других појединаца који су правно одговорни за дијете.71
Такође, држава је обавезна и да предузме све одговарајуће законодавне,
административне, социјалне и образовне мјере ради заштите дјетета од свих облика
физичког или менталног насиља, повреда или злоупотребе, занемаривања или
немарног односа, малтретирања или експлоатације, укључујући и сексуалну
злоупотребу, док је на бризи код родитеља, законитих стараоца или неког другог
лица.72
Разматрајући Први извјештај Босне и Херцеговине о имплементацији Конвенције,
Комитет за права дјетета73 изразио је своју забринутост и у вези са насиљем над
дјецом. Новим Извјештајем, УН Комитет за права дјетета, својим закључним
разматрањима понавља исту препоруку из 2005. године и поново позива државу да:
развије свеобухватну стратегију за превенцију и рјешавање свих облика насиља над
дјецом, усвоји национални оквир за координацију за рјешавање свих облика насиља
над дјецом, обезбиједи сразмјерне санкције за починиоце сексуалне експлоатације
дјетета и дјела злостављања, успостави базу података о свим случајевима насиља у
породици над дјецом, у циљу предузимања свеобухватне процјене степена, узрока и
природе истог, предузме све одговарајуће мјере како би се изричито забранило
физичко кажњавање у свим срединама.74
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 експлоатацију75.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, избјегавање вакцинације дјетета, нередовном
исхраном, итд. “Уколико се насиље схвати у најширем смислу, не само

директно наношење физичких повреда већ и као ускраћивање неопходних
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 3. став 2.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 19.став 1.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2005, тачка 43.
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УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 40.42.44.45
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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услова за уредан раст и развој дјеце, онда се посљедице насиља могу
степеновати од директног угрожавања живота дјетета и тешког
инвалидитета до суптилних, али трајних деформација у формирању
личности и карактера”76
Препознавање разних облика насиља и благовремено предузимање одговарајућих
мјера подршке је веома важно по будући психофизички развој дјеце-жртава насиља.
Такође, неопходна је и одговарајућа реакција према починиоцима насиља над
дјецом. Међутим, и када се насилно понашање препозна, врло често се дешава у
пракси да се одговорна страна прогласи ненадлежном или да насилно понашање
према дјетету престане протеком времена или да се одговорност тражи у неком
другом (нарочито у случајевима вршњачког насиља).
Омбудсман за дјецу је иницирао потписивање Протокола о поступању у случају
насиља, злостављања или занемаривања дјеце (у даљем тексту: Протокол).
Протокол је потписан 20. новембра 2012. године и успоставио је обавезујуће
стандарде поступања надлежних служби одмах по сазнању да је дијете изложено
било којем облику насиља. 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 израду годишњег извјештаја о насиљу над дјецом.
У вези годишњег извјештаја о насиљу над дјецом, Омбудсман за дјецу је 1. марта
2017. године упутио Министарству породице, омладине и спорта сљедећу
препоруку:

―Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце
потписан је 20. новембра 2012. године и исти је успоставио обавезујуће стандарде и
дефинисао процедуре поступања надлежних служби одмах по пријави или сазнању
да је дијете изложено било којем облику насиља. Протокол обавезује и на сталну
сарадњу надлежних ресора, те обавезује на вођење одговарајуће евиденције и
израду годишњег извјештаја о насиљу над дјецом.
Први Извјештај о насиљу над дјецом, који је резултат примјене Протокола, поред
статистичких показатеља - број дјеце жртава насиља, њихов узраст, пол, ко су
починиоци, гдје се насиље дешава и у којем облику, указује и на однос надлежних
према овом проблему, указује и које дијелове система и у којем правцу треба јачати
да би систем заштите функционисао, указује да друштво још увијек није у довољној
мјери ни упознато ни осјетљиво на овај проблем.
Иако је Влада Републике Српске, разматрајући први Извјештај о насиљу над дјецом
у 2013. години, задужила Министарство просвјете и културе и Министарство
здравља и социјалне заштите да подаци о предузетим мјерама у случају насиља,
злостављања или занемаривања дјеце буду саставни дио њихових извјештаја, ти
закључци ни до данас нису реализовани.
С обзиром да је Министарство породице, омладине и спорта обавезно да, на основу
прикупљених података, обједињени Извјештај о насиљу над дјецом достави Влади
Републике Српске, Омбудсман за дјецу је предложио Министарству породице,
омладине и спорта77 предузимање потребних мјера и активности у примјени
76

Насиље над децом―, Факултет политичких наука, Београд 1998.
Препорука Министарству породице, омладине и спорта број:1516-30-ПЖС-32/15 од
24.11.2015.године
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Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце, на
начин да:
Извјештајем укаже, поред осталог, и на однос надлежних према Закључцима
Владе од 05.06.2014. године,
на основу анализе прикупљених података, предложи мјере и активности које
додатно треба предузети да би систем заштите одговорио на потребе дјецежртава различитих облика насиља, злостављања или занемаривања,
Извјештај са Закључцима Владе објави на страници Министарства.
На жалост, Годишњим извјештајем о насиљу над дјецом у 2015.години поново се
указује на исте пропусте.
Насиље над дјецом, које се јавља у различитим облицима - занемаривање дјетета,
физичко и психичко насиље, сексуално злостављање, насиље путем интернета и
мобилног телефона, најчешћи је облик кршења основних права и интереса дјеце.
Према годишњем извјештају, у 2015. години евидентирано је 637 дјеце, жртава
различитих облика насиља у Републици Српској над којима је почињено 673 дјела
насиља.
Према подацима из извјештаја, најчешћи облик насиља над дјецом је емоционалнопсихичко насиље, као и у претходним годинама и исти су најчешће евидентирани у
службама социјалне заштите, а жртве насиља су дјечаци - 361 или 56,7%, а
дјевојчице - 276 или 43,3%. Највећи број дјеце жртава насиља је у доби од 10 – 14
година, укупно 257 или 40,3 %. У доби између 15 и 18 година евидентирано је 187
дјеце или 29,4%, а у узрасту од 5 до 9 година евидентирано је 114 дјеце или 17,9%.
На жалост, оно што посебно забрињава је да је повећан број дјеце која су
евидентирана као жртве различитих облика насиља у доби од 0 – 4 године старости
на 79 или 12,4%, у односу на претходни извјештај када је евидентирано 66 дјеце.
Протоколом дефинисан механизам за прикупљање података о насиљу над дјецом
обавезује и да се прикупљени подаци анализирају, а та анализа треба да буде у
функцији процјене досадашњих мјера и активности и истовремено основ за
предлагање додатних мјера ради побољшања оних дијелова система који се нису
показали довољно ефикасним и који нису адекватно одговорили на потребе дјеце и
њихово право на заштиту. Извјештај о насиљу над дјецом треба да обезбиједи
континуитет у праћењу појаве и свих проблема у вези са заштитом дјеце у овој
области, те да одреди приоритете у поступању надлежних.
Иако свако дијете има право на одрастање у средини која му пружа поштовање и
подршку и у којој нема насиља, јер само таква средина подстиче развој личности
дјетета и ствара одговорне грађане и према себи и према другима, Иако не постоји
ниједан разлог због којег би дијете трпјело насилно понашање било кога, нити и
један разлог којим се може правдати изостанак реакције надлежних служби у
заштити дјетета, на жалост, пријаве о насиљу над дјецом, по којима је Омбудсман
поступао, показују да надлежне службе не користе законом утврђена овлаштења
ради заштите дјетета изложеног различитим облицима насиља.
Похвално је да су сви центри/службе социјалне заштите доставиле податке о
евидентираним случајевима насиља над дјецом, али је тешко повјеровати да 33
центра/службе социјалне заштите, нису имале евидентиране случајеве насиља над
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дјецом, посебно ако се има у виду да су центри, у истој години запримили 1247
пријава због насиља у породици.
Посебан проблем је у васпитно-образовном систему, јер су према подацима из
извјештаја, само 17 основних и три средње школе доставиле тражене податке. Ако
је само 20 школа, од укупно 285 - 187 централних основних и 98 средњих,
евидентирало 126 случајева насиља, онда стварни број дјеце жртава насиља остаје
непознат, због пропуста школа да одговоре својој обавези на поступање у складу са
Протоколом, али и пропуста ресорног министарства који на томе није инсистирао у
складу са закључцима Владе.
Проблеми у вези са годишњим извјештајем, поред основног проблема да подаци
нису добијени од свих субјеката заштите који су у обавезни водити евиденцију,
односе се и на:
иако Протокол у заштити дјеце захтијева и превенцију, интервенцију и
едукацију, из достављеног извјештаја нема ни ријечи ни о превенцији ни
едукацији, а дио који се односи на интервенцију, је само дјелимично урађен;
иако Протокол дефинише да је свако надлежно министарство обавезно пратити
провођење Протокола и извјештај о његовој примјени доставити Министарству
породице, омладине и спорта најкасније до 31.03. текуће године за претходну
годину, из извјештаја се ти подаци не виде, јер нема извјештаја ресора и није
познато шта су подаци и којег ресора, који број дјеце, жртава којег облика
насиља је евидентиран у образовном, а који у здравственом и социјалном
систему;
извјештај нема података о предузетим мјерама, на шта Протокол обавезује;
иако Протокол обавезује на сарадњу са невладиним сектором у извјештају, осим
броја дјеце у сигурним кућама, нема ни ријечи о њиховом ангажовању у заштити
дјеце по овом основу;
иако Протокол обавезује на сарадњу са локалном заједницом, извјештајем нису
укључене активности истих;
извјештај нема примјера добре праксе у примјени Протокола;
неприхватљиво је да је извјештај разматран тек у новембру мјесецу за претходну
годину,
извјештај не указује на евентуалне проблеме у примјени Протокола, нити се
истим захтијевају мјере за превазилажење постојеће ситуације у његовој
примјени;
иако је у примјени Протокола присутан различит приступ школа и центара за
социјални рад по пријави или сазнању о насиљу над дјецом, на чијем је
отклањању неопходно радити, на тај проблем се извјештајем не указује.
Имајући у виду да је:
прикупљање података и вођење евиденција о различитим облицима насиља,
злостављања и занемаривања, суштински дио примјене Конвенције, да
прикупљени подаци - евиденције и њихова анализа поред статистичких показатеља
- број дјеце чија су права по различитим основама повријеђена, њихов узраст, пол,
ко су надлежни органи и да ли и у којој мјери користе законом утврђена овлаштења
у заштити права и интереса дјетета, указују и које дијелове система и у којем
правцу треба јачати да би систем заштите функционисао, односно да би у датим
условима, на најбољи могући начин, одговорио на потребе дјетета, да
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извјештај о насиљу над дјецом није сам себи сврха, већ да прије свега треба бити у
функцији праћења појаве и проблема, са циљем отклањања оних ситуација које
систем чине недовољно ефикасним и истовремено основ за интервенцију у
постојећим нормативним рјешењима,
те законом утврђена овлаштења Министарства породице, омладине и спорта478,
Омбудсман за дјецу, у складу са овлаштењима утвђеним законом,
предлаже Министарству породице, омладине и спорта:
предузимање потребних мјера и активности, ради отклањања ситуација
које доводе до повреде права и интереса дјеце, на начин да:
годишњи извјештај о насиљу над дјецом у 2016.години укључи све
показатеље и свих субјеката заштите како је то Протоколом
дефинисано, а како се наводи овом препоруком,
да извјештај објави на страници Министарства у првој половини 2017
године,
да о предузетим мјерама обавијести Институцију у року од 30 дана.”79

У вријеме писања годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу није објављен
Годишњи извјештај о насиљу над дјецом за 2017. годину.
Но, у заштити дјеце од насиља у Републици Српској учињени су значајни помаци:
потписан је Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце, урађен је Први годишњи извјештај о насиљу над дјецом у
Републици Српској, програми превенције насиља су саставни дио наставног плана и
програма у школама. Међутим, на основу свега изнесеног, неопходна је даља
надоградња система заштите дјеце од насиља, а нарочито система превенције.
У Фочи је одржан 6.јуна 2017. године Округли сто „Заштита права дјеце и борба
против насиља над дјецом" којег је организовао Центар за подршку дјеци жртвама
насиља и злостављања при фочанској болници у сарадњи са Канцеларијом
омбудсмана за дјецу Републике Српске у Фочи, полицијом, центрима за социјални
рад и основним школама из регије. Услуге овог центра користило је 41 дијете и
углавном се радило о дјеци која су била изложена физичком насиљу у породици
илиод стране својих вршњака. Забиљежено је и пет случајева сексуалног
злостављања дјеце од чланова породице или особа из њихове блиске околине. У
овом центру дјеца могу добити стручну психо-социјалну подршку. Циљ подршке је
ублажавањеи/или евентуално потпуно отклањање трауматских посљедица
изазваних насиљем. Кроз разговор са дјецом и у сарадњи са школама и
центрима/службама за социјални рад договарају се и одговарајуће мјере које треба
да се предузму у срединама у којима дијете стално живи. Међутим, отежавајућа
околност за дјечији опоравак је неодговарајућа реакција средине у којој дијете
живи, нарочито када се ради о реакцијама у малим срединама. Случај насиља се
често сматра као срамота породице и/или дјетета-жртве, па чак и као срамота
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средине. Дијете-жртва је нарочито уплашено реакцијом својих вршњака уколико
сазнају за насиље.
У извјештајном периоду у Републици Српској је ступио на снагу нови Кривични
законик80 којим се уводе одређене новине у кривично-правној заштити дјеце од
насиља. Прије свега, треба истаћи да је уведен посебан регистар лица која су
правоснажно осуђена за кривична дјела учињена на штету полног
интегритета дјетета81. Садржај и обим података, њихово чување, као и услови за
давања података из овог регистра уређују се посебним прописом. Даље, из казнене
евиденције се не брише осуда за кривично дјело учињено на штету полног
интегритета82. Закон предвиђа посебну групу кривичних дјела против сексуалног
злостављања и искориштавања дјетета (Глава XV). Обљуба дјетета до 15 година је
апсолутно забрањена без обзира на пристанак дјетета. Овим рјешењем се граница
за кажњавање добровољних односа са малољетницима подиже са досадашњих 14
на 15 година старости. Уведена су и нова кривична дјела као што су:
искориштавање дјеце за порнографију и порнографске представе, а у групи
кривичних дјела против брака и породице уведена су два нова кривична дјела:
напуштање дјетета и повреда приватности дјетета. У групи кривичног дјела против
полног интегритета уведена су дјела: полно узнемиравање, блудне радње и полна
уцјена, која обухватају својом инкриминацијом и дјецу – жртве ових дијела. Нови
законик је преузео већ раније усвојено рјешење да застарјелост за кривична дјела
против полног интегритета, брака и породице која су учињена на штету дјетета
почиње тећи од дана пунољетства дјетета-жртве.
У извјештајном периоду Омбудсман за дјецу је поступао у укупно 144 предмета који
се односе на насиље над дјецом, од којег броја се 42 предмета односе на вршњачко
насиље, 16 предмета на насиље у породици гдје се као жртве појављују и дјеца, те
11 предмета који се односе на сексуално насиље.
Према службеним подацима83 Министарства унутрашњих послова Републике Српске
у 2016. години регистровано је 48 кривичних дјела против полног интегритета од
којих је 10 кривичних дјела полно насиље над дјететом, шест кривичних дјела
производња, посједовање и приказивање дјечије порнографије, три кривична дјела
искоришћавање дјеце и малољетних лица за порнографију. Сва кривична дјела
против полног интегритета почињена у 2016. години су и расвијетљена. Поред тога,
евидентирано је и 403 кривичних дијела насиље у породици или породичној
заједници (више за 22,1%), за која су надлежним тужилаштвима поднесена 392
извјештаја против 424 лица, те 796 прекршаја који се односе на насиље у породици.

Вршњачко насиље
Према Протоколу о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и
младима у образовном систему Републике Српске84 насиље се дефинише као свако
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Кривични законик, члан 89. став 5.
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Протокол су потписали 19.11.2008. године министар просвјете и културе, министар здравља
и социјалне заштите, министар унутрашњих послова
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намјерно физичко или психичко насилно понашање усмјерено према дјеци и
младима од стране њихових вршњака учињено с циљем повређивања, а које се,
независно о мјесту извршења, може разликовати по облику, тежини, интензитету и
временском трајању и које укључује понављање истог обрасца и одражава
неравноправан однос снага (јачи против слабијих или група против појединца).
Постоји више облика вршњачког насиља, а најчешћи су: физичко, психичко,
електронско и социјално насиље. Протокол је утврдио обавезе надлежних органа и
служби када се насиље деси, али и за рад на превенцији. Протоколом су нарочито
обухваћене обавезе: васпитно-образовних установа, центра/служби за социјални
рад, полиције и здравствених установа.
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,нпр. када се случај
физичког насиља у школи прошири путем друштвених мрежа и разним
непримјерним или увредљивим коментарима проузрокује и посљедице психичког
насиља.
Омбудсман за дјецу констатује да се често у пракси вршњачко насиље не препознаје
на вријеме и у правом облику и да још увијек имамо случајеве изостанка
правовремене и одговарајуће реакције свих субјеката који учествују у васпитању и
заштити дјеце.
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.
У току 2017. године, Омбудсман за дјецу је поступао и по основу вршњачког насиља.
Жалбе су углавном подносили родитељи, али и дјеца. Након окончаног поступка,све
жалбе су се показале као основане и констановане су повреде права дјеце.
Анализом предметних случајева, Омбудсман за дјецу нарочито запажа:
Поједине школе нису препознале као насиље или због недовољног познавања
проблематике или због незаинтересованости да се проблем уопште и препозна:
„дјечија посла‖; „увијек је тога било‖, „десило се само једном‖, и сл. (нпр.
предмет пред Омбудсманом Канцеларије Добој који је покренут по жалби
родитеља. Прелиминарно испитивање указује на постојање основане сумње да је
дијете жртва психичког и социјалног насиља од стране вршњачке групе. У свом
веома кратком и непотпуном писаном изјашњењу Омбудсману за дјецу директор
школе наводи: … након вишесатних разговора нисмо нашли елементе вршњачког

насиља, како то дефинише фамозни Протокол о поступању у случају насиља,
злостављања или занемаривања дјеце‖)
Један број школа показују незаинтересованост да уопште и приступе проблему
на било који начин јер „проблем вршњачког насиља није проблем школе и то
треба неко други да рјешава‖ или очекују да временом такво понашање
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престане. Игнорисање проблема вршњачког насилног понашања није оправдано
нити у једном случају и самоохрабрује дјецу да наставе са проблематичним
понашањем.
Поједине школе са великим закашњењем реагују на поједине облике вршњачког
насиља. До реакције дође тек кад ситуација ескалира (нпр. предмет пред
Омбудсманом за дјецу Канцеларије Добој: случајно се открије веома
забрињавајућа и узнемирујућа писана порука дјетета-жртве настала као
посљедица континуираног психичког и социјалног вршњачког насиља дуже
вријеме).
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. Изостаје правилно и потпуно
утврђивање чињеничног стања конкретног догађаја. Оваква реакција школе
изазива потпуно супротан ефекат код свих учесника.
У случају вршњачког и сваког другог насиља, школа је обавезна и мора да
правилно и потпуно утврди све чињенице конкретног случаја. Школа мора
нарочито да идентификује узроке.
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. Зато је
неопходна едукација и родитеља и дјеце. Дјеца захтијевају да им се посвети
вријеме, јер само тако се може уочити евентуална промјена понашања која би могла
да сигнализира много тога. Лични примјер родитеља је веома важан као модел
понашања.
Наравно, неопходна је одговарајућа едукација стручног кадра школе. Наставници и
стручни радници школе (психолог, педагог, …) морају бити укључени у све
превентивне и интервентне активности. 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 због страха
од одмазде. Ћутањем је проблем и даље присутан, а често и ескалира.
Омбудсман за дјецу има установљену мрежу младих савјетника. То су већином
ученици свих разреда средњих школа. Рад с њима је показао да се отвореним
разговором и кроз едукативне и креативне тематске радионице може пробудити
свијест о вршњачком насиљу и покренути заједнички пројекат за његово сузбијање.
Проблем вршњачког насиља сигурно може бити далеко мањи ако дјецу, на њима
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разумљив начин, научимо шта је вршњачко насиље, јасно представимо све лоше
стране и посљедице насиља и како се против њега могу борити.
Пракса је потврдила оправданост примјене Протокола, али је и указала да је
потребно неке одредбе надоградити и допунити. Омбудсман за дјецу ће у наредном
периоду иницирати потребне измјене и допуне.

Насиље
употребом
савремених
технологија(електронско насиље)

средстава

информационих

Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце
дефинише да: „насиље коришћењем информационих технологија (електронско

насиље) укључује било какав облик слања порука, електронском поштом, СМС-ом,
ММС-ом, путем интетнет страница, четовање, и има за циљ повређивање,
узнемиравање или било какво друго наношење штете дјетету, увредљиве и
пријетеће поруке, поруке непримјереног садржаја, изношење личних и породичних
података, лажно представљање и употреба лажног идентитета, слање фотографија
које вријеђају дјететово достојанство, подстицање говора мржње, искоришћавање
дјеце за дјечију порнографију, врбовање дјеце за проституцију и сл. Електронско
насиље може бити присутно 24 сата и сваки дан у седмици и на сваком мјесту на
којем су дјеца до сада била потпуно заштићена‖.
Интернет и нова информационо-коминикациона 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 компонета 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 отворило 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 запажа 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 потребни значај. Чињеница је да електорнско 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.
„Компјутерска писменост мале деце се развија и пре него што је дете усвојило

класичну писменост, јер компјутерско описмењавање није везано искључиво за
образовне институције, јер деца постају компетентни корисници информационо61

комуникационе технологије и компјутера мимо усмерених и систематизованих
активности организованих од стране одраслих који су задучени за њихово
образовање, као што је то слулај са класичном писменошћу‖(Прибишев Белеслин,
2007).

Најћешћи појавни облици елекотронског насиља 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 штетни и
опасни за дијете.
Најчешћи појавни облик насиља употребом савремених средстава информационих
технологија које одрасли чине над дјецом се односи на дјечију порнографију.
У циљу заштите дјеце од електронског насиља, Омбудсман за дјецу је током
протеклог периода: промовисао интернет страницу www.djecanainternetu.org,
штампао пригодан водич, организовао тематске радионице за дјецу. Велики број
ових радионица су организовали сами млади савјетници као вршњачки едукатори.
Омбудсман за дјецу је покренуо и иницијативу за обиљежавање Међународног дана
сигурног интернета, спровео посебно истраживање о електронском насиљу у којем
су учествовала дјеца, родитељи, професионалаци који раде са дјецом, удружења
грађана и компаније из ове области. Поред тога, Омбудсман за дјецу континуирано
прати примјену Протокола о поступању у случају насиља, злостављања и
занемаривања дјеце у пракси.
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.
Школа, као васпитно-образовна установа, има незаобилазну одговорност и обавезу
да својим превентивним програмима обухвати заштиту дјеце од свих облика насиља,
злостављања и занемаривања, па тако и електронског насиља.
На основу свега изнесеног, може се закључити да је потребна стална и свеобухватна
едукација и информисање дјеце, родитеља, свих професионалаца који раде са
дјецом и широке јавности.
С обзиром да дјеца, а нарочито адолесценти веома много користе друштвене мреже,
потребно је изградити посебну апликацију за друштвене мреже о свим дјеци
потребним сегментима електронског насиља85.
Само дјеца која су едукована и довољно информисана могу препознати ситуације
које их могу повриједити и коме се могу обратити за помоћ и заштиту.
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У Србији постоји Facebook СОС апликација за помоћ деци жртвама електронског насиља
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Забрана физичког кажњавања дјеце
УН Комитет за права дјетета дефинише физичко кажњавање као свако кажњавање у
којем се примјењује физичка сила и које има за намјеру нанијети одређени степен
боли или неугодности, ма како благи они били. То се највише односи на ударање
дјеце (батине, шамарање, ударци по тијелу) руком или неким средством — бичем,
штапом, каишем, ципелом, варјачом, итд. Али такође може да обухвата, нпр.
ударање ногом, дрмусање или бацање дјеце, гребање, штипање, угризање, чупање
косе или ударање по ушима, приморавање дјеце да буду у неугодним положајима,
наношење опекотина, парење дјеце врелом водом или насилно гутање (нпр.
испирање уста сапуном или приморавање дјеце да прогутају љуте зачине). Комитет
има став да је физичко кажњавање увијек понижавајуће без изузетака. Осим тога,
постоје и други, нефизички облици кажњавања који су такођер окрутни или
понижавајући и самим тим у супротности са Конвенцијом. То подразумјева, нпр,
кажњавање којим се дијете омаловажава, понижава, клевеће, доводи у ситуацију да
испашта за туђу кривицу, угрожава, плаши или излаже подсмијеху других.86
УН Комитет за права дјетета је својим закључним разматрањима87 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 тјелесно 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 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 дјецује поднио иницијативу за измјене и допуне Породичног закона
које, између осталог, треба да укључе и забрану физичког кажњавање дјеце.

УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 8: Забрана од тјелесног кажњавања и
осталих окрутних или понижавајућих облика кажњавања.
87
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке, 2012, тачка 4
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Право дјетета
искориштавања

на

заштиту

од

сексуалног

злостављања

и

Сваки облик насиља над дјецом представља трауму за дијете, посебно ако се ради о
различитим облицима сексуалног злостављања и искориштавања дјеце, а додатне
отежавајуће околности представљају ситуације у којима се то злостављање дешава
у најранијем узрасту дјетета, када траје годинама или када долази од најближих
чланова породице, што је нажалост и најчешће случај.
Досадашња искуства показују да дјецу најчешће злостављају њима блиска и позната
лица (блиски сродници, познаници, наставници, комшије и сл.), особе које су добро
познате дјетету, и са којима дјеца имају одређени однос повјерења.
Предрасуде су да су сексуални злостављачи лица са проблемима у понашању
(криминалци, овисници, бескућници и сл.) која се олако могу „препознати‖.
Углавном се ради о лицима која изгледају „нормално‖, често имају занимања или
обављају послове у вези са дјецом, а неријетко су то и породични људи који и сами
имају дјецу.
Управо због тога, сваки родитељ или лице које је у контакту са дјецом (васпитач,
наставник и сл.) треба бити едукован како препознати злостављање код дјетета.
Свако дијете злостављање ће доживљавати на одређени начин, али заједничко за
сву ту дјецу јесте промјена понашања, односно одређени знаци који указују да
нешто са дјететом „није у реду‖.
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.
Управо то је био један од разлога зашто је Омбудсман за дјецу у више наврата
инсистирао од надлежних органа да се изврше измјене кривичног закона у смислу
да застара за кривична дјела против полног интегритета, односно сексуалног
злостављања дјетета почиње тећи од пунољетства дјетета.
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 Кривични закон препозна све облике ове врсте
насиља над дјецом и да адекватним санкцијама дјелује и према починиоцу, али и
превентивно.
Међутим, 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.
Омбудсман за дјецу је, као што је претходно наведено, у више наврата ресорним
министарствима упућивао приједлоге и иницијативе за предузимање потребних
системских мјера, како би се у сваком појединачном случају обезбиједила адекватна
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реакција надлежних служби и институција, имајући при томе у виду да се између
свих субјеката заштите мора обезбиједити и стална и координирана сарадња.
Препоруке Омбудсмана за дјецу указују на потребу системских мјера у циљу заштите
дјеце и њихових интереса, а имајући у виду:
сву тежину и све посљедице различитих облика сексуалног насиља,
злостављања и искориштавања дјеце на њихов развој и одрастање,
обавезе преузете Конвенцијом која захтијева предузимање одговарајућих
законодавних, административних, социјалних и образовних мјера ради заштите
дјетета од свих облика физичког или менталног насиља, повреда или
злоупотребе, занемаривања или немарног односа, малтретирања или
експлоатације, укључујући и сексуалну злоупотребу,
обавезе преузете Конвенцијом Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног
искориштавања и сексуалног злостављања, која захтијева цијели низ мјера и
активности различитих сектора, како би се смањили ризици од различитих
облика сексуалног насиља, злостављања и искориштавања дјеце док су на бризи
родитеља, законитих стараоца, или било које друге особе која се брине о
дјетету, између осталог и „старосни узраст испод кога је забрањено бављење
сексуалним активностима са дјететом‖88,
Резолуцију 1099 (1996) Парламентарне скупштине Савјета Европе о сексуалном
искориштавању дјеце која, између осталог, позива да се у национално
законодавство угради принцип да малољетник млађи од 15 година не може дати
свој пристанак на сексуалне односе са одраслим лицем.
Стратегија Савјета Европе за права дјетета (2016-2021) у дијелу који говори о борби
против сексуалног искориштавања и сексуалног злостављања утврђује обавезе
Савјета Европе које између осталог обухватају ратификацију Конвенције Савјета
Европе о заштити дјеце од сексуалног искориштавања и сексуалног злостављања
(Конвенција из Ланзарота) у свим државама чланицама, осигуравајући њену
ефикасну примјену кроз рад Комитета за Конвенцију из Ланзерота на праћењу њене
примјене, као и њену улогу као платформе за изградњу капацитета и прикупљање
добрих пракси.
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 Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце89, 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, послије сексуалног злостављања и искориштавања, поново
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Босна и Херцеговина је ратификовала Конвенцију Савјета Европе о заштити дјеце од
сексуалног искориштавања и сексуалне злоупотребе 27.09.2012.године, „Службени гласник
БиХ‖, Међународни уговори, број: 11/12
89
Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце
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изложена насиљу од стране институције која не користи законом утврђена
овлаштења у заштити дјеце и њихових интереса.
Систем мора послати јасну поруку како ће казнити починиоца, и како ће заштити
дијете, зато Омбудсман за дјецу већ годинама инсистира на измјенама кривичног
закона, што су надлежни органи у великој мјери препознали, те су прихваћене
готово све иницијативе Омбудсмана, као одговор на потребе дјеце и њихово право
на заштиту од различитих облика сексуалног злостављања и искориштавања, те су
између осталог:
пооштрене су казне за починиоце кривичних дјела сексуалног злостављања
дјеце,
повећана је добна граница за добровољни пристанак на полни однос,
утврђена је забрана обављања позива, дужности и дјелатности у вези са дјецом
починиоцима ових дјела,
онемогућено је ублажавање казне починиоцима кривичних дјела сексуалног
злостављања дјеце,
утврђен је психосоцијални третман починиоца застара за починиоце ових дјела
рачуна се од пунољетства дјетета,
успоставља се регистар починилаца кривичних дјела сексуалног злостављања
дјеце.

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 напада90. Разматрајући 2005.
године, Први иницијални извјештај Босне и Херцеговине о стању права дјетета УН
Комитет за права дјетета је изразио своју забринутост и чињеницом да се право
дјетета на приватност не поштује и препоручио предузимање потребних мјера како
би се обезбиједили услови за поштовање права дјетета на приватност91. Након
разматрања другог, трећег и четвртог комбинованог извјештаја БиХ, УН Комитет за
права дјетета је поново изразио своју забринутост због учесталих случајева
неетичког и непрофесионалног извјештавања и препоручио доношење закона којим
се забрањује објављивање личних података дјеце и обезбјеђује сразмјерна казна за
такво понашање92.
У Републици Српској у извјештајном периоду је забиљежен велики помак у заштити
дјеце на приватност доношењем новог Кривичног законика. Наиме, Кривични
законик уводи ново кривично дјело –„Повреда приватности дјетета‖93,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
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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.
До повреде права на приватност дјетета може доћи на било којем мјесту и у било
којим околностима. Омбудсман за дјецу је у извјештајном периоду забиљежио
повреду овог права и у једној школи (налаз психолога за једног ученика прочитан
на састанку отвореног типа). Међутим, 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 једном
мањем броју случајева је забиљежено да је сам начин изношења информација
стварао основану сумњу у повреду 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.
Поставља се питање гдје је, кроз медијске садржаје, 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 Омбудсмана за дјецу 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.

Мишљење и став дјеце о насиљу
Радионице које су са дјецом у правилу обављене након разговора са
представницима школске управе потврђују да се у школама ради на образовању
дјеце о појави, врстама и посљедицама насиља, о жртавама насиља, могућој и
потребној превенцији и развијању свијести о потреби пријављивања насиља. Дјеца
су током радионица потврдила да су о насиљу разговарали углавном на часовима
одјељењске заједнице, али и да су у једном броју школа, кроз сарадњу са полицијом
или са удржењима грађана реализоване и додатне радионице о овој теми. На свим
радионицама дјеца нису имала проблем да дефинишу све врсте насиља, да опишу
њихове манифестације и посљедице по жртве насиља. Ђаци и основних и средњих
школа истицали су да је вербално насиље најчешћи облик насиља и да тај облик
насиља примјећују у свакодневним односима као и у комуникацији путем интернета,
гдје се број насилних порука увећава сваким дијељењем и лајковањем таквог
садржаја. Забрињава чињеница да, иако свјесни да и вербално насиље оставља
посљедице на њихов развој и одрастање, дјеца га често приказују као дио културе
појединца и уобичајено и прихватљиво понашање. Говорећи о физичком насиљу
истицали су да се тај облик насиља чешће дешава у основним него у средњим
школама, а психичко насиље су објашњавали као намјеру да се жртва омаловажава,
понижава и исмијава, те су истицали везу свих других врста насиља са психичким
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насиљем. Инсистирали су на томе да посљедице физичког насиља пролазе брже,
али да стид и повријеђеност због свега што се десило жртва носи дуго у себи.
Насиље путем интернета дјеци је познато, а бројне су школе дјецу упознале са овом
врстом насиља. 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
пријављавања насиља, неријетко има само декларативни карактер. Дјеца у великом
броју кажу да не би пријавила насиље због тога што се плаше да би тиме
испровоцирали починиоца насиља, а нису сигурни да би им неко могао обезбиједити
стварну заштиту. Због страха, несигурности и неповјерења, дјеца углавном ћуте или
нерадо говоре о насиљу које доживе, а и када се одлуче да проговоре о насиљу
онда то повјере неком у кога имају повјерења или траже савјете како да ријеше
ситуацију на начин да остану анонимни. Дјеца су у разговору о насиљу истицала да
се насиље, посебно вербално, психичко и физичко, у школама веома често дешава,
док се ставови које су с тим у вези износили руководиоци школа не подударају са
мишљењем дјеце. Наведене изјаве дјеце показују да даљи рад у примјени
Протокола треба усмјерити на оснаживање дјеце да пријављују насиље и траже
подршку одраслих. Потребно је, такође стално радити и са дјецом и са наставним
особљем на јачању свијести да је сваки облик насиља недопустив, да насиље није
ствар појединца, да жртва насиља у школи мора одмах да добије сву помоћ и
подршку. Такође је потребно да дјеца са неприхватљивим понашањем у школи буду
благовремено уочена и да се са њима додатно ради ради отклањању узрока таквог
понашања.

Г) ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Здравствена заштита
Остваривање права дјетета на здравствену заштиту, Конвенција поставља врло
широко:
Стране уговорнице ће обезбиједити, у највећој могућој мјери, опстанак и развој
дјетета (члан 6. Конвенције)94,
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).

94

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.‖
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Основно право сваког дјетета на највиши ниво здравствене и медицинске заштите и
на рехабилитацију, захтијева прије свега да ниједно дијете не буде лишено права
приступа тим услугама.
УН Комитет за права дјетета95 посебно указује
да стране уговорнице нису
поклониле довољно пажње посебним потребама адолесцената као имаоцима права
и унапређивању њиховог здравља и развоја, истичући да „здравље и развој‖ на који
обавезују наведени чланови Конвенције, захтијева много више и никако није
ограничено на одредбе члана 6. и 24. Конвенције.
Важећим прописима96 обавезно су осигурана дјеца до 15 година живота и дјеца која
се налазе на редовном школовању до 26. године, без обзира на статус осигурања
њихових родитеља, да ли раде и да ли су уплаћени доприноси, под условом да су
дјеца пријављена у систему. 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, измјенама Закона о здравственом осигурању
мора бити осигурана здравствена заштита за сву дјецу до 18 година
живота, под истим условима.
Пријавама Омбудсману за дјецу најчешће се указује на проблеме са којима се
суочавају родитељи дјеце са тешким обољењима, ријетким болестима и са
сметњама у развоју.
Политика унапређења здравља становништва Републике Српске до 2020.
године, као основни плански документ у области здравља предвиђа и развијање
специфичних планских докумената усмјерених на инвестирање у здравље
посредством осигурања здравог почетка живота, заштите од лоших искустава у току
одрастања и промоцију сигурности и благостања у дјетињству. Политиком се
констатује да су социокултурне промјене довеле до дјелимично боље
информисаности становништва, али су довеле и до нарушавања структуре породице
и растуће учесталости различитих врста ризичног понашања, нездраве исхране,
смањења физичке активности, разних врста зависности.
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: заштиту дјеце од употребе алкохола, дувана, дрога, игре на срећу, на
заштиту здравља дјеце и посебно репродуктивног здравља, на подршку дјеци са
проблемима у понашању, тежину школске торбе, правилну исхране дјеце, важност
физичке активности исл.

Право дјетета на образовање о превентивној здравственој заштити
УН Комитет за права дјетета са забринутошћу констатује да стране уговорнице у
спровођењу својих обавеза из Конвенције нису поклониле довољно пажње посебним
потребама адолесцената као имаоцима права и унапређивању њиховог здравља и

95
96

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, члан 16.

69

развоја,97 с обзиром да адолесценција, услед њихове рањивости и притисака из
окружења, поставља нове изазове у одрастању дјеце у смислу прихватања ризичног
здравственог понашања.
У остваривању права дјеце и њиховој заштити превенција је кључна, а осигурање
здравог развоја и одрастања дјеце захтијева да се здравље дјеце унапређује и чува
не само у здравственом сектору, већ и у породици, школи, спортским клубовима,
игралиштима и сл. Зато је важно, дефинисати превентивне програме у чијој
реализацији своју обавезу и одговорност морају преузети и ресори просвјете и
културе и здравља и социјалне заштите и породице, омладине и спорта, али и
локалне заједнице.
Према Конвенцији, право на здравствену заштиту, члан 24, обавезује и на
предузимање потребних мјера да дијете има одговарајуће информације и
образовање о превентивној здравственој заштити.
Брига за здраво одрастање и развој дјетета, захтијева, између осталог, да
Наставни план и програм укључи и теме које се односе на промоцију
здравља, здравих стилова живота и усвајања здравих животних навика
код дјеце.98 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.99

Вакцинација дјеце
Према важећим прописима у Републици Српској као и у земљама окружења
обавезно вакцинисање дјеце регулисано је законом. Поред тога што закон обавезује
родитеље на вакцинисање дјеце, закон и истовремено обавезује и здравствени
систем да вакцинацију омогући и проведе, а све у циљу заштите дјеце и њиховог
здравља од бројних заразних болести.
Иако је вакцинисање дјеце законом утврђено као обавеза, а не избор родитеља,
питање вакцинисања дјеце заокупља све више пажње, а све мањи број вакцинисане
дјеце против морбила, рубеола и заушњака - ММР/МРП вакцина, упозорава да није
обезбјеђен ни приближно довољан колективни имунитет, посебно у оним локалним
заједницама гдје је обухват дјеце наведеним вакцинама око 50%100.
Један број родитеља који одбија да вакцинише своју дјецу образлаже то најчешће
страхом од негативних попратних појава, али и правом родитеља на избор.
97

Ун Комитет за права дјетета Општи коментар број 4, здравље адолесцената, тачка 3.
Закон о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник Републике Српске―, број:
78/08, 106/09, 104/11 и 33/14, члан 52: Право на бригу о физичком и менталном здрављу
и безбједности ученика у школи има првенство над другим правима.
99
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 4. Здравље адолесцената, тачка 18:
98

Комитет позива стране уговорнице да покрену и подрже мјере, ставове и активности
усмјерене ка здравом понашању тако што би укључиле одговарајуће предмете у наставни
план и програм.
100
УН Комитет за права дјетета: Закључна разматрања и препоруке БиХ, 2012.-Комитет
понавља своју ранију забринутост да је стопа имунизације у периоду 2005-2011 у паду, а
покривеност здравственим осигурањем је значајно нижа у односу на угрожене групе, тако
да је само 40% ромске дјеце вакцинисано.
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Родитељи постављају питања шта ако вакцинишем дијете а шта ако не, какав је
квалитет вакцине, ко и како врши надзор у овој области, зашто је дошло до
промјене у систему вакцинисања. Све наведено потврђује да родитељи немају
довољно информација нити благовремених одговора на питања која постављају.
Ако је према оцјени стручњака вакцинација најбољи и најефикаснији начин заштите
од бројних заразних болести, онда је она неопходна не само зато што је законом
прописана као обавезна, већ у очувању здравља сваког дјетета појединачно али и
здравља друге дјеце.
Да би вакцинација била прихваћена као потреба дјетета неопходно је
унапређивати 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 последице.

Систематски прегледи
Као једна од превентивних мјера која се годинама проводи ради унапређења
здравља дјеце су редовни систематски прегледи за ученике трећих, петих, седмих и
деветих разреда и посебно систематски прегледи дјеце приликом уписа у школу.
Резултати систематских прегледа 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 се све мање баве физичком активношћу и вријеме најчешће
проводе пред рачунарима и мобилним телефонима. Резултати систематских
прегледа су последица 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, изостају реакције
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 и здравља и социјалне заштите и породице, омладине и спорта, али и
локалне заједнице.

Подршка родитеља дјетету на болничком лијечењу
Годишњим извјештајем за 2015.годину Омбудсман за дјецује указао на проблеме у
пракси који доводе до повреде права дјетета неадекватном примјеном Правилника о
садржају обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту101.
Правилником је у члану 46. утврђено да право на смјештај уз дијете које се налази
101

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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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 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.102 Права по наведеном основу 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, члан 53, утврђено је и да су осигурана лица ослобођена
партиципације, поред осталог и за пратиоца осигураног лица у случају из члана 46.
У здравственим установама које је Омбудсман за дјецу контактирао103 наводе да у
пратњи дјетета на болничком лијечењу могу бити родитељи и други сродници оба
пола, али у принципу због недостатка адекватног простора у пратњи су углавном
мајке, односно особе женског пола.104
У Приједору боравак родитеља у болници подразумијева и њихово присуство
дијагностичким процедурама дјеце. У Градишци се ово „углавном подразумијева‖,
док у Бањалуци немају јединствено правило по овом питању.
Везано за боравак родитеља у пратњи дјетета на болничком лијечењу у свим
установама наводе да партиципацију не плаћају родитељи дјеце до годину дана
старости, мајке дојиље као и родитељи дјеце са сметњама у развоју.
Међутим, и поред јасног и изричитог прописа, различит приступ је присутан у
ситуацијама када су родитељи у пратњи дјеце до шест година старости, гдје се у
једном броју установа та услуга наплаћује, а цијене се крећу од 15-45 КМ105.
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 с
сметњама у развоју и за дијете млађе од 18 година обољело од малигне болести.

Здравствена заштита дјеце са сметњама у развоју
Дјеца са сметњама у развоју немају посебне потребе. Њихове потребе једнаке су
потребама њихових вршњака, али да би их остварили друштво мора отклонити
препреке које их у томе спречавају. Посебност, која се везује за ову категорију дјеце
односи се прије свега на потребу за друштвеном подршком и уклањање препрека, а
тиче се бројних субјеката заштите.
102

103

104
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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.

Омбудсман за дјецу је остварио контакт са Општом болницом Приједор, Општом болницом
у Градишци, Клиником за дјечије болести УКЦ Бања Лука, ЈЗУ Болница Источно Сарајево,
Универзитетска болница Фоча, ЈЗУ Болница „Свети врачеви‖ Бијељина
Болница „Свети врачеви‖ Бијељина: „Углавном су у пратњи дјеце мајке, односно лица

женског пола, али могу и очеви будући да су собе двокреветне, а имају и апартмане.‖

Правилник о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту, члан
46.
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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 принуђена 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.

Заштита репродуктивног здравља дјеце
Стратегијом развоја породице106, као један од стратешких циљева дефинисана је
Промоција репродуктивног здравља младих - институционализовати едукацију из
области репродуктивног здравља, учинити је обавезном за школе и локалне
заједнице. Иако је реализација дефинисаних циљева планирана за период 20092014, они ни до данас нису реализовани, а нова Стратегија развоја породице није
донесена.
Непотпуна или релативно слаба образованост младих из области репродуктивног
здравља често оставља озбиљне посљедице на њихов живот, на што је упозорио и
УН Комитет за права дјетета изражавајући 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.107
Истраживање које је провео Омбудсман за дјецу108 указало је на потребу системских
мјера различитих ресора, образовање, социјална, здравствена и породична заштита,
који су обавезни да сваки у оквиру својих надлежности предузму потребне мјере и
активности у заштити дјеце по овом основу.
Мишљење дјеце о питањима репродуктивног здравља: „Репродуктивно

здравље је још увијек тема о којој се нерадо говори, па за информацијама
трагамо сами. Очекујемо да у школи добијемо информације о
репродуктивном здрављу. О репродуктивном здрављу треба да учимо у
редовној настави и на часовима одјељенске заједнице. Хоћемо
информације од стручњака из ове области, прилагођене нашем узрасту и
нашим потребама, почевши од виших разреда основне школе.”
Ћутање и породице и школе о темама које дјецу интересују и које су саставни дио
њиховог одрастања, основни је проблем и према мишљењу дјеце и ставовима
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стручњака. Посљедице неинформисаности су тешке и дугорочне, јер рани бракови
дјеце и рађање дјеце док су и сами још дјеца, доводе до повреде основних права
дјеце, прије свега права на несметан психофизички развој, права на заштиту
здравља и права на образовање.
Посебан проблем је, 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.109
Имајући у виду узроке и, посебно, посљедице ризичног сексуалног
понашања младих, неопходно је да образовни систем препозна потребу и
утврди програм учења младих о сексуалности и репродукцији којим ће се,
између осталог, дјеца и млади подстицати на размишљање о своме
здрављу, посебно репродуктивном, о односима међу половима, ризичном
понашању, полно преносивим болестима, прекидима трудноће...и који ће
прије свега бити у функцији превенције.

Заштита дјеце од болести овисности
Заштита дјеце од употребе алкохола, дрога и дувана и њихово учешће у играма на
срећу и других врста овисности захтијева ангажовање бројних субјеката заштите,
чије активности морају бити планиране и координисане и истовремено се морају
одвијати у два правца:
У остваривању права дјеце и њиховој заштити превенција је кључна, а то значи да
учење дјеце о свим штетним последицама узимања алкохола, дрога и дувана,
учешће у играма на срећу мора започети у њиховом најранијем узрасту и мора бити
дио образовног система.
Други правац захтијева адекватну реакцију према свима онима који, у оквиру својих
надлежности и овлаштења нису предузели потребне мјере да заштите дјецу, који
противно интересу дјетета и постојећих законских рјешења дјеци то дозвољавају,
или им омогућавају или их у томе не спречавају.
Нажалост, пракса показује да изостају и дефинисани програми превенције и стални
и континуиран надзор надлежних инспекцијских служби у примјени законских
прописа. Надзор који се у одређеним ситуацијама и обавља није у служби
превенције, јер налази инспектора о присутној појави и проблему остају на релацији
инспекција - контролисани орган.
Законом је успостављен нормативни оквир110 који обавезује на активности усмјерене
на едукацију дјеце у васпитно-образовним установама о штетним посљедицама
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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,
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дуванског дима и санкције према онима који дјеци то дозвољавају. Надлежни
контролни органи нису посветили дужну пажњу надзору у овој области. Због тога,
изостаје и оцјена утицаја постојећих законских рјешења у заштити дјеце, а посебно
превентивно дјеловање у овој области.
Пракса нажалост показује да су на тржишту стално присутни нови производи, као
нове дроге, и та појава захтијева активнију улогу надлежних, прије свега, у
препознавању таквих производа на тржишту и адекватном реаговању. Различити
производи, као нове дроге, лако су доступни дјеци и све док се не уврсте на листу
забрањених дрога и психотропних супстанци ни полиција нема могућности
дјеловања, не може их одузети, нити може покренути питање одговорности оних
код којих је исте пронашла.
Без обзира на постојећа законска рјешења која јасно забрањују продају алкохола
лицима млађим од 18 година,111 пракса показује да, нажалост, нема ефикасне
примјене закона у пракси.
Иако стручњаци упозоравају да промјене навика у понашању дјетета, повећана
агресивност, проблеми у концентрацији, занемаривање обавеза у школи и сл. могу
указивати да дијете има проблем са алкохолом, реакције у којима се дјеца нађу, као
и код остваривања права дјетета по другим основама, је пребацивање одговорности
с једне на другу институцију, на стање у друштву, на утицај средине, утицај медија и
сл.
За разлику од проблема који дјеца и млади имају везано за употребу алкохола и
дувана, на потенцијалне опасности игара на срећу и коцкања дјеце се и не указује.
Учешће дјеце у играма на срећу, свакодневни одлазак у кладионице, уплаћивање
листића, чекање резултата без обзира да ли су добили или изгубили и, без обзира,
што се учешће правда малим износима, враћа их на почетак и одржава у зачараном
кругу. Стручњаци упозоравају да коцкање никада не долази само, да дјеца троше
своје слободно вријеме у просторима који нису њима намијењени, да губе занимања
за друге активности, занемарују обавезе у породици и школи, почињу позајмљивати
новац.
Упркос јасних законских одредби112 о забрани учешћа дјеци у играма на срећу, нема
показатеља да ли се и који број инспекцијских контрола уради годишње, какви су
ефекти таквих контрола и посебно да ли су и у којој мјери превентивне.
подразумијева установе гдје се пружају услуге за јавност и мјеста гдје се окупља више
људи, укључујући:
а) васпитно-образовне установе, као што су: јаслице, вртићи, основне и средње школе,
факултети и универзитети и друге образовне установе, те
б) установе за смјештај и боравак ученика и студената као што су: студентски домови,
хостели за младе и друге установе гдје се примају или смјештају малољетна лица.
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број:52/11, члан 15. прописује забрану трговцима да продају алкохолна пића особама

млађим од 18 година и обавезу истицања забране продаје алкохолних пића особама
млађим од 18 година.
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Закон о играма на срећу, „Службени гласник Републике Српске˝, број 111/12, члан 11:
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Забране утврђене Законом су једна од мјера коју требају пратити и одговарајући
превентивни програми о штетном утицају који игре на срећу имају на дјецу и
њихово одрастање, чије посљедице могу бити и тешке и дуготрајне, прије свега, јер
у најранијем узрасту стварају лоше навике и посебно што стварају зависност.

Заштита дјеце са проблемима у понашању
Различити облици поремећаја у понашању код дјеце указује прије свега на
могућност неповољног развоја дјетета, ако се благовремено такво понашање код
дјетета не препозна и ако изостане одговарајућа стручна помоћ и подршка. Називају
их проблематичним, неодгојеним и реакције се у почетној фази углавном односе на
санкционисање таквог понашања, без одговарајуће стручне помоћи у препознавању
узрока таквог понашања код дјеце.
Поремећаји у понашању дјеце односе се на бројна и врло различита одступања у
свим подручјима функционисања дјетета, од неоправданог изостајања са наставе,
напуштања школовања, бјежања од куће, кориштења алкохола, крађа, до проблема
у комуникацији у породици, са вршњацима, агресивном понашању и друга
понашања која указују на могући неповољан развој дјетета и различита су по свом
трајању, интензитету, сложености.
Према оцјени стручњака, у већини случајева, овакво понашања код дјеце, развија
се постепено, од оних мање тешких, до крајње озбиљних. Ако се такво понашање
код дјетета не препозна на вријеме и ако изостане адекватна реакција и стручна
помоћ и подршка дјетету, прије свега у отклањању узрока који до тога доводе,
проблеми могу бити врло озбиљни и са тешким и дугорочним посљедицама на
дијете. Због њиховог непримјереног понашања, средина их не прихвата, осуђује их
и етикетира, а многи, једини начин њиховог дисцплиновања виде само у строгим
казнама.
Изостанак превентивних програма у остваривању права дјеце и њиховој заштити,
само потврђује да се дјеца са проблемима у понашању врло често и не препознају
на начин да им је потребна стручна помоћ и подршка. Проблеме које дијете има
нпр. због употребе алкохола или коцкања, неће се ријешити само санкцијама, све
док се не дјелује на узроке који су га довели до проблема у понашању.
На проблеме у понашању код дјеце најчешће се указује на проблематично
понашање ученика виших разреда средњих школа, када су насилни у породици, у
разреду, према наставнику, што додатно потврђује да је изостала правовремена
реакција у препознавању таквог понашања и узрока који су до тога довели. А
узроци могу бити врло различити и тичу се и породице и школе и самих
адолесцената. Нажалост, најчешће ситуације су да истовремено више фактора
доприноси таквом понашању дјеце. Због тога је изузетно важна сарадња родитеља
и школе, који благовременим препознавањем неприхватљивог понашања код дјеце,
препознавањем одређених фактора ризика који до тога доводе, одговарајућим
мјерама треба да заштите дијете.
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Д) ДЈЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Конвенција, као и домаћи прописи који уређују и штите права и интересе дјетета
посебну пажњу посвећују положају дјеце са сметњама у развоју. Основни циљ је да
држава или друштвена заједница дјеци са сметњама у развоју омогући равноправно
учешће у друштву, које подразумијева и адекватно школовање и стварање услова у
којима ће моћи да живе као равноправни чланови заједнице.
Дјеца са сметњама у развоју имају потребе као и њихови вршњаци, желе да се
играју, желе да се друже са својим вршњацима, да похађају школу и да се у складу
са својим могућностима оспособе за неко занимање. Нажалост, дјеца са сметњама у
развоју у свом животу наилазе на, за њих често тешко савладиве препреке, које им
не дозвољавају да свој живот живе на достојанствен начин. Држава или друштвена
заједница је дужна да створи услове у којима ће препреке на које наилазе ова дјеца
бити отклоњене или барем смањене на најмању могућу мјеру, чиме ће дјеци са
сметњама у развоју бити пружена потребна помоћ и подршка и омогућен
достојанствен живот.
Омбудсман за дјецу се, у оквиру својих овлаштења, свакодневно сусреће са
изазовима на које дјеца са сметнајма у развоју, њихови родитељи и васпитнообразовне институције наилазе у остваривању права ове дјеце на образовање.
Република Српска је 2017. године донијела нови Закон о основном васпитању и
образовању113. Према овом закону, ученици с посебним потребама стичу основно
васпитање и образовање у редовним школама (инклузија) или основним школама за
дјецу са сметњама у развоју. У редовним школама, ученици с посебним потребама
школују се у редовним, комбинованим или посебним одјељењима, а васпитнообразовни рад се реализује на основу наставног плана и програма, те
индивидуалних образовних програма које предлаже стручни тим школе, а усваја
наставничко вијеће. Законом је прописана обавеза да ће Министар у року од годину
дана од дана ступања на снагу овог закона донијети Правилник о васпитању и
образовању дјеце са сметњама у развоју.
Тренутно важећим Правилником о васпитању и образовању дјеце с посебним
образовним потребама у основним и средњим школама114 уређује се инклузија
ученика с посебним образовним потребама њиховим укључивањем у одјељења
редовне основне и средње школе на основу препорука стручног тима115. Стручни
тим у редовној основној школи чине: педагог/психолог или педагог, психолог,
дефектолог, логопед и наставник. По потреби, родитељ дјетета 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 програм
мора бити примјерен основним карактеристикама потешкоћа код дјетета, а у
правилу представља смањивање интензитета и екстензитета при избору наставних
садржаја, обогаћеним специфичним методама, средствима и помагалима.116117 Дјеца
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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 ће се обавити 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.118
Правилником о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у
развоју119 прописују се услови за процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине
са сметњама у развоју, састав, услови и начин рада првостепене и другостепене
стручне комисије. Процјену потреба и усмјеравање лица са сметњама врше стручне
комисије, које се формирају као првостепене и другостепене.120Поступак процјене
потреба и усмјеравања лица са сметњама у развоју врши се:
по захтјеву лица, родитеља, односно, стараоца и
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.121
Координатор првостепене комисије има обавезу да упозна родитеља (стараоца) о
поступку процјене, са начином рада првостепене стручне комисије, као и могућим
додатним опсервацијама и поступањима комисије о питањима значајним за
процјену. Родитељ (стараоца) присуствује раду првостепене стручне комисије и
обавезан је да пружи све информације о дјетету са сметњама у развоју од значаја за
рад комисије. На захтјев родитеља (стараоца) у поступак процјене може да се
укључи и лице које својим учешћем може да допринесе квалитетнијој процјени.122 У
циљу што квалитетније процјене потреба и усмјеравања дјетета са сметњама у
развоју, неопходно је доставити првостепеној стручној комисији и мишљење стучног
(опсервационог) тима школе из члана 7. Правилника о васпитању и образовању
дјеце с посебним образовним потребама у основним и средњим школама
састављеног након опсервационог периода.
Према подацима Фонда за дјечију заштиту у Републици Српској, закључно са
децембром 2017. године је 3896 дјеце са сметњама развоју која су корисници
додатка на дјецу. Према подацима прикупљених истраживањем Омбудсмана за дјецу
123
у Републици Српској је 2015. године било укупно 3365 дјеце са сметњама у
развоју који су прошли процес процјене. У наставни процес укључено је 3066 дјеце,
а асистент за подршку предложен је за 183 дјеце. У образовни систем није укључено
297 дјеце са сметњама у развоју јер се ради о дјеци са вишеструким сметањама у
развоју, тешким тјелесним оштећењима, тежим менталним сметњама, хроничним
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болестима, разним облицима карцинома и другим тешким болестима. Као разлог
због којих дјеца нису укључена у образовни систем центри/службе за социјални рад
наводе:
дјеца су завршила школу,
дјеца су напустила школу,
дјетету није предложено даље школовање,
родитељи нису сагласни с тим да дијете похађа школу,
евидентирана дјеца су млађе доби, и друго.
У контактима са Омбудсманом за дјецу, центри/службе за социјални рад износе
мишљење да тренутно нормативно уређење о образовању дјеце са сметњама у
развоју, а посебно дијелови који се односе на питања подршке дјетету стварају
огромне нејасноће и потпуно различита тумачења, што коначно доводи и до
неуједначене примјене у јединицама локалне самоуправе. Зато би законодавац и
ресорно министарство тебали да детаљније нормативно уреде предметну
проблематику, али у исто вријеме не ограничавајући и остављајући довољно
простора у пракси да се сваки појединачни случај ријеши у најбољем интересу
дјетета.
Највећи број жалби у овој области у извјештајном периоду се односио на
ангажовање асистента за подршку ученицима са сметњама у развоју. Новим Законом
о основном васпитању и образовању предвиђена је ова врста подршке „уколико
постоје обезбијеђена средства за финансирање асистента‖124. 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, зависно од потреба ученика, а на приједлог наставника или
стручне службе школе. Законодавац је оставио могућност да се новим правилником
дефинишу услови за пријем, ангажовање и опис посла асистента. Тренутна
процедура за ангажовање асистента је таква да се родитељи обраћају школи са
захтјевом за подршку асистента ученику на основу препоруке првостепене стручне
комисије. Најчеће сами родитељи предложе школи особу за асистента. Захтјев
родитеља школа упућује Министарству просвјете и културе Републике Српске које у
сваком у конкретном случају одлучује да ли ће одобрити школи ангажовање и
финансирање асистента и то за вријеме трајања школске године. На основу
сагласности Министарства просвјете и културе Републике Српске школа са
асистентом закључује уговор о дјелу. Претходних година школа је закључивала
уговор о раду на одређено вријеме са одобреним асистентом. У акту којим даје своју
сагласност школи за ангажовање асистента, Министарство наводи: „Асистент је

техничка помоћ ученику и са њим је док траје настава. Асистент се не може
мијешати у рад наставника и не може реметити рад наставника.―
У раду са дјецом неспорно је да се разликује улога и задаци асистента који ради са
дјететом у инкузији у редовим одјељењима и са дјететом у специјалним одјељењима
за ученике са тежим сметњама у развоју, јер се и потребе ове дјеце разликују с
обзиром на различитост њихових потешкоћа. Није иста врста и сложеност
асистенције за ученике са моторичким сметњама и за ученике са комбинованим
вишеструким сметњама. Из овога произилази да је неопходно индивидуално
приступити сваком поједничном случају приликом одлучивања о ангажовању
асистента, односно, да се у сваком конкретном случају одреди асистент који ће по
својој стручној спреми, знању и искуству моћи да што боље одговори врсти и
124
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степену потреба дјетета. Из предмета који су вођени пред Омбудсманом за дјецу
Републике Српске може се уочити да у неким случајевима и поред препоруке
првостепене стручне комисије министарство одбије давање сагласности за
ангажовање асистента. Министарство просвјете и образовања Републике Српске у
свом одговору Омбудсману наводи: „На основу закључка Владе Републике Српске

Министарство даје сагласности и финансира асистенте за ученике са
аутизмом/комбинованим сметњама са елементима аутизма и ученике са тјелесним
оштећењима (тешко покретне и непокретне ученике), а који похађају наставу у
редовним школама125―. Међутим овако ограничавајуће дефинисање не одговара

исказаним потребама у пракси. Наиме, у пракси се појављују случајеви дјеце са
потешкоћама у развоју, а које нису у групи сметњи аутистичног спектра или
тјелесних оштећења, али које с обзиром на своју комплексност, сложеност и
специфичност конкретног случаја захтјевају помоћ асистента.
На основу досадашњег искуства, мишљење Омбудсмана за дјецу је да сва дјеца са
потешкоћама у развоју која имају посебне образовне потребе немају и потребу за
асистентом.Свако дијете је посебно и захтјева индивидуалан приступ у одређивању
наставног плана и програма којег ће савладавати и уз које мјере подршке. Рана
идентификација потешкоћа код дјеце и правилно одређен третман је од кључне
важности за постизање оптималних резултата. Веома је важно да се сваки
појединачни случај дјетета с посебним образовним потребама мора посматрати
издвојено од других случајева и у најбољем интересу дјетета. Одлуке о томе да ли
постоји потреба за помоћ асистента треба доносити на основу препорука стручних
комисија и стручних опсервационих тимова у школи који израђују индивидуалне
планове и програме за свако дијете посебно. У свакодневној пракси је неопходна
чврста сарадња између стручног опсервационог тима у школи, центра за социјални
рад и родитеља. Такође, у неким случајевима могуће је одредити и једног асистента
за више дјеце.126
Инклузија, у најширем тумачењу и схватању, представља стил живота и уопште
начин размишљања који је базиран на прихватању да сваки човјек има једнака
права и једнаке могућности без обзира на индивидуалне разлике. У том циљу, веома
је важно изградити образовно-васпитни систем који ће кроз интеграцију и инклузију
све дјеце препознати и развијати индивидуалне потенцијале сваког ученика, а не
његове слабости. Дјецу је потребно обучити да стечена знања и вјештине усмјере да
постигну свој пуни потенцијал, али и на изградњу отворене и позитивне интеракције
са другима у свакодневном животу.
Анализирајући ситуацију у овој области на основу података прикупљених посебним
истраживањем127, али и свакодневним контактима са надлежним органима и
установама и поступањем по појединачним жалбама Омбудсман за дјецу и даље
сматра да је потребно предузимање сљедећих мјера и активности с циљем
ефикасније подршке дјеци са сметњама:
Да се потреба ангажовања асистента утврђује у сваком конкретном случају
водећи рачуна о најбољем интересу дјетета и не ограничавајући ово право само
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за дјецу са сметњама аутистичног спектра и моторичким сметњама и без обзира
да ли дијете похађа основну или средњу школу;
Да се врста, количина и обим подршке коју асистент пружа поједином дјетету с
посебним образовним потребама утврђује у сваком конретном случају по
приједлогу стручног опсервационог тима школе водећи рачуна и о посебностима
на које указује родитељ, а све у најбољем интересу дјетета;
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 коориднатора ових комисија) и
стучних опсервационих тимова у школама;
Хитно израдити уџбенике за утврђене посебне програме за ученике одређене
врсте и степена ометености и омогућити њихову употребу у пракси;
Успостављање обавезне континуиране едукацију наставног особља и то како о
изради, тако и о практичној реализацији наставних планова и програма за дјецу
са сметњама у развоју и то кроз редовне и обавезне програме, али и кроз
тематске семинаре и тренинге;
Да утврде обавезне мјере за рану идентификацију и третман за дјецу са
сметњама у развоју у циљу њиховог укључивња 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 образовно-васпитним установама
што хитније отклоне архитектонске баријере;
Предузети активности на кадровском и материјалном оснаживању основних и
средњих школа које похађају дјеца с посебним образовим потребама, те
омогућити формирање једног стручног тима за више средњих школа.
У циљу превазилажења предрасуда и јачања и изградње свијести да сваки човјек
има једнака права и једнаке могућности без обзира на индивидуалне разлике и
потешкоће, потребно је утврдити и спроводити сталну едукацију дјеце без посебних
образовних потреба, али и наставног особља кроз обавезне образовне планове и
програме.

Ђ)ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ
У извјештајном периоду Омбудсман за дјецу је поступао и по пријавама којима се
указује на повреде права дјеце у образовном систему по различитим основама.
Признајући право на образовање, као једно од основних права дјетета128,
Конвенција посебно указује да, образовање треба да обезбиједи да свако дијете
савлада основне животне вјештине, а оне укључују не само писменост и рачунање,
већ и животне вјештине као што су способност да се донесу уравнотежене одлуке,
да се сукоби рјешавају на ненасилан начин, да се развије здрав начин живота,
добри односи у друштву и одговорност, критичко размишљање, креативни таленти и
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 28. и 29.
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друге способности које пружају дјеци средства која су им потребна да би слиједила
своје животне изборе.129
Стратегија развоја образовања у Републици Српској за период 2016-2021130
констатује да тренутно стање у образовању налаже да се свестрано сагледају и
реално пројектују сви кључни аспекти развоја образовања, те потребу да се
координисано и системски ради на развоју и унапређењу квалитета васпитања и
образовања.
С обзиром да
Стратегијом нису дефинисани носиоци активности и
временски оквир за реализацију дефинисаних мјера и активности ради
реализације постављених циљева, врло је важно да исто буде јасно
дефинисано и јавно објављено Годишњим акционим планом, како би се
могла пратити њена реализација.
Пријавама Омбудсману за дјецу се указује на преопширне наставне планове и
програме и градиво које није прилагођено узрасту и потребама дјеце, на проблеме
школске дисциплине и посебно изрицање васпитно-дисциплинских мјера,
оцјењивање ученика, услове рада у школама, однос наставника према ученицима,
немогућност остваривања права надарене и талентоване дјеце, дјеце са сметњама у
развоју, дјеце која су због болести дуже одсутна из школе, дјеце без родитељског
старања, на различите облике насиља над дјецом и међу дјецом, превоз дјеце.
Из готово свих пријава произилази да сарадња породице и школе, у остваривању
права дјетета у образовном систему, није на потребном нивоу.

Усклађеност општих аката васпитно-образовних установа
У остваривању законом утврђених права дјеце и њиховој заштити, посебно у
образовном систему, изузетно важну улогу имају и подзаконски акти који се, на
жалост, не доносе у законом одређеном року, што доводи у питање остваривање
права дјеце по том основу.
Закон обавезује школе на доношење одговарајућих општих аката и њихово стално
усклађивање са законом и његовим измјенама и допунама. На жалост, поступањем у
појединачним предметима, примијетно је да измјене закона не прати усклађивање
општих аката школе, а да изостаје потребан надзор у извршавању законом
утврђених обавеза.
Новим Законом о основном васпитању и образовању, није направљен помак у дијелу
одговорности доносилаца подзаконских аката, већ напротив, Законом је утврђено да
ће Влада у року од годину дана, од дана ступања на снагу овог закона, донијети
Уредбу о педагошким стандардима и нормативима за основно васпитање и
образовање из члана 178.
Ресорни министар је обавезан дау року од годину дана донесе правилнике из члана
179, а правилнике из члана 180. у року од шест мјесеци.
129
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УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 1. Циљеви образовања, тачка 9.
Стратегија развоја образовања у Републици Српској за период 2016-2021, усвојила је
Народна Скупштина Одлуком број:02/1-021-386/16 дана 06.04.2016. године, „Службени
гласник Републике Српске‖, број 32/16
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Према члану 183. школе ће своју организацију и опште акте ускладити са одредбама
овог закона у року од девет мјесеци од ступања на снагу подзаконских аката из
члана 178, 179 и 180.
Оваквим нормативним рјешењем131 остваривање права дјеце примјеном закона је
доведено у питање, јер су позаконски акти, који су у супротности са законом
престали да важе, а за доношење нових подзаконских аката остављен је рок од
скоро двије године. Први пут једним законом се уређује да се обавеза усклађивања
општих аката са законом практично одлаже до доношења општих аката на које је по
закону овлаштен министар.
Због неусклађености општих аката са законом, Омбудсман за дјецу је у више
наврата, затражио од Републичке просвјетне инспекције да у конкретним
ситуацијама изврши инспекцијски надзор, односно, да непосредним увидом у опште
и појединачне акте и начин рада субјекта надзора, утврди да ли је поступање
надлежног органа васпитно-образовне установе, и одлуке које су с тим у вези
донесене, у складу са важећим прописима и у најбољем интересу дјетета.
Законом утврђене надлежности и овлаштења просвјетног инспектора, обавезују
инспектора да у сваком појединачном случају, у границама утврђених овлаштења,
правилно и потпуно утврди све чињенице и околности на начин да анализом
прописа који уређују рад контролисаног органа, затим утврђеног чињеничног стања
и спроведеног поступка од стране контролисаног органа, да јасну оцјену у
конкретном случају.
Просвјетна инспекција, према Закону, има посебну одговорност да поступање у
васпитно-образовним установама буде усклађено са важећим прописима, јер јој је
законом повјерено да врши надзор у примјени прописа у васпитно-образовним
установама и на тај начин, прије свега, превентивно дјелује и спречава понављање
истих неправилности.
Све наведено додатно указује да изостаје потребан надзор у васпитнообразовним установама у извршавању њихових обавеза у доношењу
одговарајућих општих аката, њиховом сталном усклађивању са законом и
његовим измјенама, њиховом објављивању и потреби да исти буду
доступни и ученицима и родитељима и запосленим.

Напуштање школовања
Према подацима Републичког завода за статистику у Републици Српској су током
школске 2015/2016 године школовање напустила 93 ученика основних школа:
шест ученика напустило је школовање због лошег успјеха,
16 ученика је напустило школовање из социјалних разлога,
седам ученика је напустило школовање из економских разлога,
64 ученика су напустила школу из личних разлога.
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Мишљење на Нацрт Закон о основном васпитању и образовању, број:616-2-УП/16 од
13.05.2016.године
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У намјери да идентификује локалне заједнице и школе коју су дјеца напустила,
Омбудсман за дјецу се обратио Републичком заводу за статистику132. У достављеном
одговору, између осталог се наводи да се подаци који се прикупљају у статистичке
сврхе не смију користити у друге сврхе, да се подаци сматрају повјерљивим, ако је
путем тих података могуће непосредно или посредно идентификовати извјештајну
јединицу.
Право на образовање је основно људско право јер његово остваривање директно
утиче на могућност приступа и остваривања бројних других права. Основна школа је
обавезна и закон не познаје ни један разлог због којег ученик може остати изван
образовног система. Свако напуштање образовања је повреда основног права
дјетета. Дјеца која напусте школу, већ су као дјеца доведена у социјални сектор, то
није њихов избор, већ непрепознавање ситуација у којима дјеца одрастају и
изостанак адекватне подршке ради отклањања узрока који су до тога довели. То је
дугорочан пробем са трајним негативном посљедицама по свако дијете, његову
породицу и друштво у цјелини.
Напуштањем школе, без обзира на разлоге који су до тога довели, дјеца постају
додатно рањива категорија изложена бројним проблемима и економским и
социјалним и личним.133
Напуштањем школе не само да је повријеђено право дјетета на образовање, већ и
право на адекватну родитељску бригу, право на заштиту од сваког облика
занемаривања, право на несметан раст и развој.
Ради заштите дјеце и њихових интереса кључно је препознати дјецу у ризику и
разлоге који могу довести до ових посљедица. Ово захтијева мултидисциплинаран
приступ и сталну сарадњу свих субјеката заштите, како би се превентивним мјерама
дјеловало на узроке и спријечиле посљедице за дијете.

Превоз ученика
Омбудсман за дјецу је поступао и по пријавама којима се указује на повреду права
ученика везано за њихов превоз од школе до куће134.
Чланом 168. Закона о основном васпитању и образовању, између осталог, утврђено
је да: „Влада обезбјеђује финансирање трошкова превоза ученика који до школе

путују са удаљености већој од четири километра, изузев ученика из члана 32.став
5.овог закона.‖

Чланом 32.став 5. 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.
Иако су трошкови превоза ученика, који су из оправданих разлога, уз сагласност
министарства, уписани у школу чијем уписном подручју не припадају, до сада били
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Предмет број: 516-9-пжс/17
Ни једно дијете изван образовног система, Истраживање омбудсмана за дјецу 2011,
www.djeca.rs.ba
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Предмет број: 1384-167-пж/17
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обезбјеђени135 новим законом утврђено је да министарство не сноси трошкове
превоза за ову категорију ученика. Утврђујући надлежност надлежних служби
јединица локалне самоуправе да дају сагласност ученику за упис у школу изван
уписног подручја (што је до сада била надлежност ресорног министарства),
практично су, на ове службе пребациле и питање финансирања њиховог превоза.
Право ученика на превоз у случајевима када до школе путују на удаљености већој
од четири километра, доведено је у питање за ученике уписане изван уписног
подручја, и ако за то имају сагласност надлежног органа јер се ради о оправданим
случајевима.

Промјене наставника и штрајк родитеља
Промјена учитеља сама по себи, поготово у најранијем узрасту дјеце за дјецу тражи
ново вријеме прилагођавања, а ако се промјена одвија уз обуставу наставе или
пријетњом штрајка, онда је то додатни притисак на дјецу.
Управо из тих разлога један број родитеља обратио се и Омбудсману указујући да у
току једне школске године неколико пута буде промијењена учитељица њиховој
дјеци. Родитељи истичу да, дјеца тек што су прихватила једну учитељицу, добијају
замјену, која послије краћег времена поново буде замијењена.
Школе су насталу ситуацију углавном образлагале конкурсним процедурама, раду на
одређено вријеме у замјени одсутног радника, а при том у сталној промјени
учитеља и нису видјели проблем који се тиче и ученика и њихових родитеља.
Кључно је да је и у том дијелу изостала потребна комуникација са родитељима и да
су и родитељи и дјеца за промјену сазнали онда кад се она и десила.
Слична ситуација је и у случајевима када наставник стиче услове за пензију један
или два мјесеца прије краја школске године.
Уважавајући континуитет рада учитеља са дјецом у току једне школске године,
промјена учитеља (нарочито више пута у току једне године) морала би бити
оправдана заиста објективним околностима са којима би и ученици и њихови
родитељи на вријеме били упознати и за које би били припремљени.

Талентована дјеца
Право на образовање је не само једно од основних људских права, већ и кључни
фактор за остваривање права дјетета уопште, „а кључни циљ образовања је

развијање дјететове индивидуалне личности, талената и способности, у свјетлу
чињенице да свако дијете има јединствене карактеристике, интересовања,
способности и потребу у учењу.‖136
135

Правилник о финансирању основних школа, „Службени гласник Републике Српске,‖ број:
5/09, члан 53.
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Закон о основном васпитању и образовању као један од циљева образовања
дефинише цјеловит и хармоничан, индивидуалним потребама, интересима и
могућностима прилагођен развој интелектуалних, социјално-емоционалних,
моралних, радних и физичких потенцијала и способности дјетета до личног
максимума137 што подразумијева да систем кроз индивидуални приступ сваком
дјетету треба да препозна његове посебне таленте и способности. Закон
истовремено обавезује школу „да организује уочавање, образовање, праћење и

подстицање надарених и талентованих ученика, те организује додатни рад према
њиховим склоностима, способностима и интересима‖, а „министар доноси наставни
план и програм за надарене и талентоване ученике и Правилник о утврђивању
критеријума за избор надарених и талентованих ученика‖138.

Законом о основном васпитању и образовању дефинисан је појам надареног и
талентованог ученика139 за које се у члану 85. прописују обавезе школе да
обезбиједи: „(1) већу индивидуализацију наставе и примјену средстава, облика и

метода рада у складу са потребама надарених и талентованих ученика…‖ и „(2)
ваннаставне активности које подстицајно дјелују на развој, исказивање и
усавршавање надарености и талента ученика‖. У школи се формира тим за подршку
надареним и талентованим ученицима (члан 86.).

Законом о школовању и стипендирању младих талената140 утврђено је:
да се у школи именује стручни тим за идентификацију младог талента (члан 9.),
да Министар доноси Правилник о критеријумима и поступку за идентификовање,
праћење и утврђивање младог талента (члан 12.), те
да утврђивање, праћење и развој младог талента врши Центар за младе таленте,
као јавна установа специјализована за утврђивање, праћење и развој младог
талента (члан 13.).
Нажалост, иако је Закон донесен 2010. године, остваривање права ове категорије
дјеце још увијек, најчешће зависи од спремности и могућности њихових родитеља.
Да би ова категорија дјеце могла максимално реализовати своје могућности и
потенцијале и за себе и друштво, потребан им је прилагођен програм и услуге у
образовном систему, изван оних у редовном школском програму. Њихова надареност
и њихов таленат су њихове потребе, на које се системским мјерама мора одговорити
већ у њиховом најранијем узрасту.
Без Правилника о критеријумима и поступку за идентификовање, праћење и
утврђивање младог талента доводи се у питање остваривање права талентоване
дјеце која су утврђена законом, а тиме и циљева образовања, те оставља простор за
различит приступ васпитно-образовних установа младим талентима. 141
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Наставни план и програм
Циљеви образовања дефинисани Законом у складу са захтјевима Конвенције су
задати циљеви које систем треба остварити у образовању дјеце и они су заиста у
нормативном смислу обухватили развој дјететове личности у бројним сегментима.
Законом о основном васпитању и образовању сада су дефинисани и исходи учења142.
Циљеви образовања како су дефинисани Законом и очекивани исходи захтијевају,
између осталог, нови приступ и наставни план и програм који ће омогућити њихову
реализацију.
Родитељи и дјеца најчешће указују:
Превише предмета, наставно градиво преобимно и захтјевно. Да је наставно
градиво преобимно сагласни су и наставници и управе школа, који потврђују да
наставници у трци за реализацијом програма, немају довољно времена за
провјеру колико су дјеца трајно усвојила знања. То за посљедицу има да дјеца
уче све више, а да резултат изостаје.
Најчешћи проблеми на које ученици указују су да су пеедмети оптерећени
наставним садржајем, превише је наставних јединица у сваком предмету,
предуге и често неразумљиве лекције, напоран распоред, мало времена за
објашњења и вјежбе.
Ученици истичу да уче много апстрактних појмова које морају усвојити, много
података који се своде на краткорочно памћење бројева, датума, имена,
формула, дефиниција. Ученици истичу да у мноштву података тешко могу да
издвоје оно што је најважније и битно за памћење. Интересантно је да основци
предлажу да би неке предмете могли имати мјесечно или једном у двије
седмице, за разлику од седмичног распореда часова, чиме би били растерећени
преобимног градива, а ти предмети не би изгубили на важности.
Ученици посебно наглашавају да их током године испитују градиво из претходне
године или полугодишта, што им представља проблем, јер су кажу то градиво
заборавили. Ово је проблем и за наставнике који су у ситуацији да понављају
оно што су већ предавали, како би могли да одрже континуитет градива, а за то
немају планирано вријеме.
Поред тога ученици наводе да су уџбеници за поједине предмете писани њима
неприлагођеним ријечником, да су реченице предуге и компликоване и да је
много ријечи којима не знају значење. Неки уџбеници садрже превелик број
непотребних инфомација, а неки су оптерећени оним подацима који су за
ученике давно научена лекција, као нпр. уџбеници из информатике.
Дакле, имамо оптерећен наставни план програм, пуно предмета и пуно наставних
садржаја, а истовремено немамо заступљене оне теме и проблеме који су животни,
са којима дјеца одрастају, и за које информације морају добити у школи, од
најранијег узраста, прилагођено њиховим могућностима и потребама.
У сталном смо контакту са дјецом, разговарамо на различите теме, од њих добијамо
информације и сви су става, и у основним и средњим школама, да им требају
информације о њиховом здрављу, здравој исхрани, репродуктивном здрављу,
различитим облицима насиља, злостављања и занемаривања, заштити од алкохола,
дрога и дувана, о изражавању њиховог мишљења и учествовање у свим питањима
која се њих тичу.
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Промјене морају бити усмјерене на смањење наставног градива, на развијање
креативног учења, на квалитетнији рад са талентованом дјецом, на бољу међусобну
сарадњу ученика, родитеља и школе и на укључивање у образовни процес оних
тема које су изузетно важне за развој и одрастање дјетета (заштита здравља и
здрави стилови живота, болести зависности, заштита од насиља). Промјене морају
осигурати да су дјеца активни учесници у настави, а не само пасивни посматрачи.
Кључно је да је наставни план и програм прилагођен узрасту дјетета и његовим
могућностима, да дијете разумије градиво које усваја, да рјешава проблеме и
самостално закључује, јер дјеца треба да уче за живот, а не за оцјену.
Поред тога, иако је школа увијек била, а и по дефиницији је, и васпитна и образовна
установа, данас, под притиском наставног плана и програма за васпитни рад са
дјецом није оставила довољно простора. А тај простор се мора пронаћи у оквиру
наставног плана и програма, јер умањење васпитне улоге школе доводи у питање
остваривање циљева образовања дефинисаних законом.

Школа је дужна поступати по Закону о општем управном поступку
Одлучујући о захтјеву родитеља за остваривање права дјеце у образовном систему
по различитим основама, Омбудсман за дјецу запажа да изостаје поступање школа у
складу са Законом о општем управном поступку, што доводи у питање остваривање
права дјеце:
О захтјеву се најчешће и не одлучује, а кад се „одлучује‖ изостаје одговарајући
управни акт у прописаном облику, подносиоци захтјева се само „обавјештавају‖
да није могуће удовољити њиховом захтјеву, без упутства о правном средству.
Овакав начин „одлучивања‖ о захтјеву није у складу са одредбама члана 190. до
200. наведеног Закона. Одлучујући о поднесеном захтјеву „обавјештењем‖ које
се не позива на пропис на основу којег је донесено, нити се образлажу разлози
који упућују на став школе о наведеном захтјеву, школа није поступила у складу
са Законом о општем управном поступку, Законом о основном васпитању и
образовању и са Конвенцијом, те је таквим поступком учинила пропуст у раду на
штету ученика, да се о његовом праву у образовном систему одлучује у складу са
законом и његовим најбољим интересом.
Поступањем у појединачним предметима указује се и на проблем који настаје
када се родитељи, захтјевом за рјешавање проблема, истовремено обрате и
школи, министарству, Педагошком заводу и просветној инспекцији, посебно
када добију различите одговоре143
Законом о основном васпитању и образовању утврђено је у којим ситуацијама
Министарство даје сагласност школи за доношење одговарајућих одлука, а
Законом о општем управном поступку јасно је дефинисано доношење одлука уз
претходну сагласност и у сагласности другог органа144, као и ситуације када у
законом одређеном року изостане тражена сагласност, и такве ситуације не
ослобађају школу обавезе да одлучи о поднесеном захтјеву, а што је врло често
присутно. Умјесто преузимања одговорности и одлучивања у складу са утвђеним
овлаштењима и процедуром која осигурава законске гаранције за правилну
примјену права, долази до пребацивања одговорности с једне на другу страну, а
што само додатно компликује проблем.
143
144

Предмет број: 1122/135/ПЖ/17
Закон о општем управном поступку, члан 192.

88

Додатни проблем у заштити права дјеце у образовном систему су и жалбе
упућене Министарству просвјете и културе, по којима Министарство „одлучује‖.
Министарство, према закону, није ни првостепени ни другостепени орган
васпитно-образовне установе и није у позицији одлучивати по жалбама на
одлуке школе, већ је у обавези исте доставити органу школе на надлежно
поступање. Министарство, по закону, врши управни надзор над законитошћу
рада школе, стручно-педагошки надзор врши Републички педагошки завод, а
Републичка просвјетна инспекција-инспекцијски надзор над примјеном закона и
других прописа.145 Додатни проблем је када Министарство о жалбама одлучује
„инструкцијама‖, „смјерницама‖ и слично.
Закон о општем управном поступку јасно је прописао поступак одлучивања о
захтјеву странке, као и обавезу органа који одлучује да, на основу утврђених
чињеница, донесе рјешење у прописаном облику, које између осталог треба да
садржи и упутство о правном средству којим се странка обавјештава да ли против
рјешења може изјавити жалбу или покренути управни спор или други поступак пред
судом. По Закону о општем управном поступку дужни су да поступају државни
органи када у управним стварима рјешавају о правима, обавезама или правним
интересима појединаца.146
Школа је дакле обавезна поступати по Закону о општем управом поступку.
Да би се осигурала досљедна примјена закона и једнак приступ школа у
остваривању
права
сваког дјетета, а надлежни органи учинили
одговорнијим за поступања у складу са законом утврђеним овлаштењима,
неопходне су јасне процедуре поступања у васпитно образовним
установама

Дисциплинска одговорност ученика
Омбудсман за дјецу је у извјештајном периоду поступао у једном броју предмета
којима се указује на повреде права ученика у поступку изрицања васпитно
дисциплинских мјера у школи. Пријавама се указује на повреде права ученика по
различитим основама. Најчешће се ради о томе да није вођен поступак ради
утврђивања одговорности ученика и да одлуке о изреченим мјерама нису
достављене родитељима дјетета.
Ситуације у школама, у којима је Омбудсман за дјецу по пријавама поступао, су врло
различите:
школа у вријеме изрицања васпитно-дисциплинске мјере није ни имала
правилник о дисциплинској одговорности ученика,
неке су школе својим правилницима утврдиле и нове теже повреде обавеза
ученика, иако закон не оставља такву могућност,
неке школе су својим правилницима дефинисале и нове дисциплинске мјере које
закон не познаје, нити закон оставља такву могућност,
школе су изрицале мјеру у новој школској години за повреде учињене у
претходној, противно изричитој законској одредби,
правилници школа не дефинишу начин и процедуру вођења дисциплинског
поступка нити поступак утврђивања одговорности ученика,
145
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правилници школа не утврђују обавезу да се ученику омогући да се изјасни о
свим околностима које су од утицаја на утврђивање његове одговорности,
школе не доносе одлуке у писаној форми о изреченим мјерама,
у поступку утврђивања одговорности ученика не учествују родитељи дјетета,
одлука о изреченој мјери не доставља се родитељима или стараоцима ученика,
изрицањем одговарајуће васпитно-дисциплинске мјере за тежу повреду
дужности ученика истом одлуком се смањује владање ученика, не чекајући да
донесена одлука о дисциплинској одговорности постане коначна, а тиме и основ
за смањење владања ученика,
правилници школе нису донесени уз мишљење савјета родитеља и савјета
ученика,
правилници школе нису јавно објављени, тако да ученици и родитељи и не
знају њихов садржај.
У свим наведеним случајевима изречена васпитно-дисциплинска мјера сматра се
довољним корективом непримјереном понашању ученика.
Пракса, на жалост, показује да изречена васпитно дисциплинска мјера није довољан
коректив, те да, иако се мјере изричу поступно, оне у коначном, у једном броју
случајева не дају очекиване резултате.
При томе ни закон, а ни правилници школе у вези са дисциплинском одговорношћу
ученика не утврђују обавезу школе да у сарадњи са родитељима и стараоцима
дјетета проводи одговарајуће мјере појачаног васпитног рада и надзора над дјецом
која својим понашањем нарушавају правила школске дисциплине, како би се послије
прве изречене мјере, одговарајућим мјерама помогло ученику у отклањану узрока
који доводе до таквог понашања и тиме смањила могућност понављања
непримјереног понашања.
У свим случајевима повреде обавеза ученика, школа мора да има у виду, прије
свега, основну сврху изрицања васпитно-дисциплинске мјере ученику. Изречена
мјера мора, прије свега, бити васпитна, а онда и дисциплинска и довољно ефикасна
да на ученика дјелује превентивно и да га спријечи у новим повредама његових
обавеза и да код ученика развија свијест о потреби да се правила школске
дисциплине поштују. Изречена мјера истовремено треба превентивно да дјелује и
према свим другим ученицима.
При томе је изузетно важна активна улога родитеља, који морају бити упознати са
правима, обавезама и одговорностима у школи - како је то уређено важећим
правним прописима, што укључује и обавезну сарадњу са школом, али и посљедице
пропуштања те обавезе, те о педагошким мјерама школе и овлаштењима психолога
у школи и другим службама које су подршка родитељима за различита питања са
којима се сусрећу у одрастању дјетета.
Питање школске дисциплине изузетно је важно за образовни систем и претпоставка
је за самосталан рад, рад одјељенске заједнице и школе у цјелини. При томе је
посебно важно јасно дефинисати питање дисциплинске одговорности ученика, која
се односи на одговорност за повреду њихових обавеза у вези са школовањем.
Имајући у виду да питање дисциплинске одговорности ученика због повреде
њихових обавеза у школи, или није уређено нормативним актом школе или није на
одговарајући начин дефинисано, те да школе имају врло различит приступ у
изрицању васпитно-дисциплинских мјера због повреде обавеза ученика, а што
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доводи
до повреде права ученика дефинисаних законом, Министарство је
прихватило препоруку Омбудсмана те је Законом о основном васпитању и
образовању147 утврђено да ће питање дисциплинске одговорности ученика у
образовном систему бити уређено јединственим правилником148. Закон је ступио на
снагу у мају 2017.године, а рок за доношење правилника је годину дана149.
Поред наведеног, Министарство је прихватило и препоруку Омбудсмана да Законом
буду јасно утврђена и права и обавезе ученика у образовном систему, што до сада
није било уређено, а што је у директној вези са питањем њихове одговорности
(члан 62).

Сарадња школе и родитеља
Сваким Годишњим извјештајем, Омбудсман за дјецу указује на важност сарадње
родитеља и школе и на потребу њиховог партнерског односа у остваривању права
дјеце у образовном систему по свим основама. Сарадња родитеља и школе мора да
буде стална и стварна и да се заснива на међусобном уважавању и заједничком
доприносу успјеху сваког дјетета.
Да сарадња школе и родитеља није на потребном нивоу потврђују и обраћања
Омбудсману за дјецу којом родитељи указују на повреду права дјетета прије било
каквог обраћања школи. У свом обраћању Омбудсману за дјецу, родитељи још
увијек наводе да очекују да ће школа реаговати тек на захтјев Омбудсмана за дјецу.
Наведени примјери, али и други појединачни предмети по којима је Омбудсман за
дјецу поступао, указују да када дијете има проблем било које врсте, ако до тада није
било потребне сарадње родитеља и школе, тада настаје додатни проблем и
пребацивање одговорности с једних на друге, што не доприноси рјешавању
проблема, већ га на жалост додатно усложњава. Према Закону, родитељи имају и
право и обавезу редовно се информисати о успјеху своје дјеце. На жалост, постојеће
законске могућности родитељи не користе у потребној мјери, а школа на томе и не
инсистира.150 Посљедице увијек сносе дјеца, а такве ситуације су посебно присутне
код изрицања васпитно-дисциплинских мјера ученику, због изостанка са наставе и
њиховог правдања, код оцјењивања ученика, напуштања школе.
Партнерство школе и родитеља не може се заснивати на изолованим примјерима
добре праксе, која је присутна у једном броју школа. Добра пракса требала би бити
препозната и у другим школама, јер се само тако може одговорити на потребе дјеце
и њихов најбољи интерес у образовном систему.
Школе и родитељи међусобну сарадњу у највећем броју случајева оцјењују као
добру, међутим, та сарадња најчешће подразумијева родитељске састанке и
информације, на којима родитељи добијају информације о оцјенама свога дјетета у
147
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Препорука Министарству просвјете и културе, број: 1129-20-ПЖС/12 од 24.12.2012. године
Закон о основном васпитању и образовању, члан 81.:„Министар, на приједлог Завода,

доноси правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика.‖
Закон о основном васпитању и образовању, члан 179.: „ Министар ће у року од годину
дана од дана ступања на снагу закона донијети Правилник о дисциплинској и материјалној
одговорности ученика.―
150
Закон о средњем образовању и васпитању, члан 55: „Родитељи имају и право и обавезу
да се брину о образовању своје дјеце и најважнији су васпитачи своје дјеце. Родитељи су
обавезни да континуирано контактирају и сарађују са школом.‖
149
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учењу и владању, док о осталим активностима школе врло мало знају и у исте нису
укључени. Партнерски однос школе и родитеља захтијева много више од
родитељског састанка и инфомација, међутим и ту постоји проблем јер на
родитељске састанке и информације углавном долазе родитељи истих ученика,
један број родитеља не долази на родитељске састанке, а један број њих се не
одазива ни на писмене позиве школа. У таквој ситуаци школе ријетко обавјештавају
центар за социјални рад, због занемаривања дјетета и његових потреба, али и када
обавијесте центар за социјални рад, изостаје повратна информација по пријави
школе.
Школе проблем виде у незаинересованости родитеља и њиховој неспремности на
сарадњу, а родитељи проблем виде у школи, јер изостаје њено веће ангажовање да
се та сарадња успостави одмах на почетку школске године.
Да би се успоставио и јачао партнерски однос школе и родитеља, родитељи би са
поласком дјетета у школу, и сваком новом школском годином, морали бити упознати
са њиховим правима и обавезама у образовном систему утврђеним законом151, али
не само да се задовољи форма, већ зато што добро организован и осмишљен
партнерски однос породице и школе представља битан услов за потпуно остварење
основних циљева васпитања и образовања.152
Квалитетна сарадња школе и родитеља, према оцјени стручњака има позитиван
утицај на успјех дјетета у школи и његово цјелокупно понашање, јер омогућава
континуирано праћење ученика и препознавање узрока евентуалних проблема са
којима се ученик сусреће.

Право на образовање дјеце на болничком лијечењу
Законом о основном васпитању и образовању153 утврђено је да школа у складу са
могућностима организује васпитно образовни рад за ученике на дужем кућном или
болничком лијечењу, да школа правилником прописује начин организовања и
реализовања васпитно образовног рада, а за исто је дужна затражити сагласност
ресорног министарства.
Оваквим приступом доводи се у питање остваривање права дјеце на образовање,
јер закон утврђује да школа, ако за то има могућности, организује васпитно
образовни рад. Дјеца која су дуже одсутна из школе због болести, имају право на
основно образовање и васпитање и оно се никако не може доводити у везу са
могућностима школе, већ са потребама и могућностима дјетета.154 Један број школа,
које имају дјецу дуже одсутну из образовног система потврђује да ово питање
рјешава у договору са родитељима зависно од здравственог стања дјетета.
Школа има обавезу организовати васпитно-образовни рад и за ученике на
дужем кућном или болничком лијечењу, прво зато што је основно
151

Закон о средњем образовању и васпитању, члан 65: „Школа је обавезна да на почетку
школске године упозна и ученике и родитеље са њиховим правима, односно дужностима и
одговорностима утврђеним законом и правилима школе.‖
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Стратегија развоја образовања у Републици Српској за период 2016-2021, стр. 50.
Закон о основном васпитању и образовању, члан 51.
Мишљење Омбудсмана за дјецу на Нацрт Закона о основном васпитању и образовању
број: 616-2-УП/16 од 13.05.2016. године
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образовање обавезно и та обавеза се односи на сву дјецу и, друго, овакво
законско рјешење додатни је притисак и на дјецу и њихове родитеље. Без
обзира на борбу коју воде са дијагнозама и терапијама, дјеца се питају и
како ће завршити разред, да ли ће изгубити годину, хоће ли све то стићи,
шта ако ... и сл.

Предшколско васпитање и образовање
Годишњим извјештајем за 2016.годину Омбудсман за дјецу је указао на проблем
доступности предшколског васпитања и образовања, посебно за дјецу са
различитим сметњама у развоју и за дјецу у оним локалним заједницама које још
увијек немају предшколске установе.
Извјештајем је указано и на проблем Педагошких стандарда и норматива за област
предшколског васпитања и образовања. Законом о предшколском васпитању и
образовању155 утврђено је да министар доноси Правилник о стандардима и
нормативима за предшколско васпитање и образовање, члан 20, и то у року од 9
мјесеци од дана ступања на снагу овог закона. До краја 2017. године Правилник
није донесен.
Испуњеност услова за рад предшколске установе Законом о предшколском
васпитању и образовању156 утврђено је да се списак предшколских установа које су
добиле рјешење о одобрењу за рад објављује на крају године у Службеном гласнику
Републике Српске и на интернет страници министарства.
У Службеном гласнику број: 4/17 објављен је списак предшколских установа /јавних
и приватних/ које су добиле рјешење о одобрењу за рад.
На списку установа објављених у Службеном гласнику и интернет страници
Министарства не налазе се јавне установе за предшколско васпитање и образовање
Бања Луке, Бијељине, Приједора.
Чланом 13.Закона утврђени су услови под којима се оснива предшколска установа, а
чланом 15.Закона, да се на основу доказа о упису у судски регистар, доноси
рјешење о одобрењу за рад, те се установа уписује у Регистар предшколских
установа које води Министарство.
Чланом 16.Закона утврђени су услови под којима предшколска установа престаје да
ради.
Правилником о поступку за оснивање и престанак рада предшколске установе157
утврђено је коју документацију мора доставити подносилац захтјева за оснивање
установе, а чланом 7. Правилника, утврђено је који се докази морају доставити за
оснивање вртића.
Законом је такође утврђено и да установа може да има једну или више
организационих јединица-вртића односно клубова за дјецу.
155

Закон о предшколском васпитању и образовању, „Службени гласник Републике Српске‖,
број:79/15, члан 106.
156
Закон о предшколском васпитању и образовању, члан 15.
157
Правилник о поступку за оснивање и престанак рада предшколске установе, „Службени
гласник Републике Српске‖, број: 32/16, члан 4.
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На захтјев Омбудсмана за дјецу од 25.08.2017.године, Републичка управа за
инспекцијске послове-Сектор просвјетне инспекције, својим актом број:24.120/616266-68-6/17 од 06.09.2017.године између осталог наводи:
да Министарство просвјете и културе није донијело рјешење о одобрењу за рад
предшколске установе ЈУ Центра за предшколско васпитање и образовање Бања
Лука,
да је просветни инспектор дописом Министарства просвјете и културе број:
07.020/60-72-7/16 од 05.09.2016.године обавијештен да се продужава рок за
достављање документације за објекте једног броја организационих јединица дјечијих вртића,
да је министарство именовало комисију за утврђивање испуњености услова за
наставак рада Центра за предшколско васпитање и образовање, да је комисија
обишла 17 организационих јединица установе за које је достављена потпуна
документација, те да је 21.01.2016.године сачинила записник којим је
констатовано у којим је организационим јединицима потребно отклонити
утврђене недостатке и то у року од три мјесеца,
да је ради отклањања утврђених неправилности, републички просветни
инспектор дана 06.09.2017.године донио рјешење којим је ЈУ Центру за
предшколско васпитање и образовање наложио да отклони утврђене недостатке
на начин да обезбиједи рјешење министра просвјете и културе о испуњености
услова за оснивање предшколске установе у року од 60 дана од дана пријема
рјешења.
Из напријед наведеног произилази да се приступом Министарства просвјете и
културе доводи у питање рад јавне установе; да јавне установе, које су давно
основане и уписане у судски регистар раде без одобрења за рад, јер сви њихови
организациони дијелови-вртићи не испуњавају услове за рад. Јавна установа која у
свом саставу има више организационих јединица –вртића мора добити одобрење за
рад и ако само једна организациона јединица-вртић испуњавазаконом утврђене
услове, у противном она не може да ради.
Из наведеног произилази да се приступом просвјетне инспекције оставља могућност
да јавна установа ради без одобрења за рад, те се налаже да иста обезбиједи
рјешење министра просвјете и културе о испуњености услова заоснивање, и ако се
ради о установама које су давно основане и које су, без обзира на измјене закона,
морале добити одобрење за рад.
С обзиром да се ради о јавним установама и посебно о установама у којима бораве
дјеца у најмлађем узрасту, а имајући у виду врло различите ситуације које могу
довести до повреде права и интереса дјеце у предшколским установама, прво и
основно питање је да ли установа и сви њени организациони дијелови испуњавају
потребне нормативе и стандарде да могу радити са дјецом.
С обзиром да приступ и Министарства просвјете и културе и надлежне инспекције
доводи у питање остваривање права и интереса дјеце у предшколским установама,
Омбудсман158 предлаже Министарству просвјете и културе да без одлагања
предузме потребне мјере и активности ради отклањања ситуација које доводе до
повреде права дјеце на начин да:

158

Препорука Министарству
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културе,

број:1158-21-ПЖС-22/17

од

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,
да о предузетим мјерама обавијести Омбудсмана за дјецу у року од 15 дана.
У Службеном гласнику број:6/18 од објављен је Списак предшколских установа које
су добиле Рјешење о одобрењу за рад предшколске установе до 31.12.2017.године.
Поступајући по појединачним пријавама којима се указује на повреду права дјетета
у предшколској установи, неспорно је да изостаје стални и континуирани надзор над
радом предшколских установа и да се надзор проводи углавном у случајевима када
проблем ескалира или да се задовољи форма. Такав приступ у вршењу надзора није
у функцији превенције, јер налази надзора остају између предшколске установе и
инспектора, било да се ради о инспекцијском налазу или налазу Републичког
педагошког завода. Такав приступ у вршењу надзора, који се обавља кад је
посљедица већ наступила доводи у питање квалитет васпитно-образовног рада, а
тиме и право дјетета на адекватну заштиту у васпитно-образовним установама.

Е) ПРАВО НА ИГРУ И СЛОБОДНО ВРИЈЕМЕ
Члану 31.Конвенције истиче право дјетета на рекреацију и културне активности које
одговарају његовом узрасту. Ово право подразумијева да је потребно приликом
организовања рекреативних и културних активности обратити пажњу на ментални,
психолошки и физички узраст и способности дјетета.
Игра је препозната као најбоље средство учења различитих вјештина, укључујући и
друштвене вјештине. Досљедна примјена овог члана Конвенције подразумијева и
укључивање дјеце са сметњама у развоју, а то се постиже да се дјеци пруже
могућности, мјесто и вријеме да се играју једни са другима – дјеца са сметњама у
развоју са дјецом без сметњи.
Конвенција позива државе чланице да поштују и унапријеђују ово право дјетета, те
да „подстичу пружање одговарајућих и једнаких могућности за културне,

умјетничке, рекреативне и слободне активности―.159

Иако право на слободно вријеме, игру и рекреацију припада сваком дјетету, без
дискриминације по било ком основу, као и свако право из Конвенције, оно на жалост
за сву дјецу из различитих разлога није осигурано и обезбијеђено.
И ово право захтијева да најбољи интерес дјетета буде приоритет у свим
активностима дјетета у његовом слободном времену и да се остварује у условима у
којима ће дјеца бити сигурна и заштићена.
Од најранијег узраста дјеца имају потребу за игром, јер кроз игру уче и одрастају,
зато и интерес за игру мијењају са одрастањем. Игра доприноси не само физичком
развоју дјеце, него и њиховом психичком развоју и социјализацији међу вршњацима
159
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и одраслима, развија машту дјеце, јача самопоуздање и истраживачки дух. Дјеца
радо прихватају игре у којима постоје правила, јер кроз њих остварују сарадњу,
логичко мишљење и узајамну сарадњу.
За остваривање квалитетно проведеног слободног времена родитељи имају посебну
и важну улогу. Стручњаци упозоравају да вријеме које родитељи проводе у игри с
дјецом има непроцјењиву вриједност за развој дјечијег самопоуздања, повјерења и
осјећај сигурности, а позитивно утиче на развоје дјечије маште, истраживачког духа,
креативности и учења. Осим тога, квалитетно проведено слободно вријеме у
породици од најранијег узраста дјетета посебно је важно за стварање повјерења и
разумијевања између родитеља и дјеце, а то повјерење је у одрастању дјетета
посебно значајно.
Нажалост, родитељи због бројних обавеза на послу и код куће игру са дјецом и
квалитетно проведено слободно вријеме све више замјењују гледањем телевизије,
кориштењем друштвених мрежа на интернету, употребу мобилних телефона, те
дјецу од најранијег узраста „едукују‖ на упражњавање разних игрица.
Да би слободно вријеме одговорило потребама дјетета, неопходно је да оно буде
квалитетно организовано и у складу са узрастом дјетета и његовим потребама и
могућностима.
Дјеца предшколског узраста највећи дио слободног времена проводе у игри која
развија њихове физичке способности и вјештине, машту, креативност, осјећај за
сарадњу и дружење. Овакве игре његују се у предшколским установама и
установама за рани раст и развој, али би оне морале бити и дио активности овог
узраста дјеце у њиховом слободном времену.
Према изјави дјеце слободно вријеме или им није организовано и искориштено за
адекватан одмор и рекреацију, или је организовано на начин да немају слободног
времена, јер су, како наводе „затрпани школским обавезама―.
Дјеца школског узраста истичу да, на жалост, немају доста слободног времена, а од
школе очекују да кроз разне секције добију могућност да у слободном времену
развијају своје спортске, културне и умјетничке потенцијале. Већина школа заиста
нуди у ваннаставним активностима велики броја секција и рад тих секција често је
видљив већ на улазу у школске холове, гдје се излажу бројни ученички радови
ликовних, литерарних и других садржаја, као и похвале и пехари за постигнуте
резултате на школским такмичењима.
Средњошколци упозоравају да су им у слободно вријеме доступни садржаји које
нуде ноћни клубови и разне спортске кладионице. Гледање телевизије је једна од
активности дјеце, која дневно окупира њихову пажњу некад и по неколико сати, а
на жалост разни ријалити програми су им доступни и често основна програмска
шема која заокупља њихову пажњу. Кафићи и дружења у угоститељским објектима
су садржаји који им се нуде и који они користе, што по изјави дјеце није њихов
избор, већ у неким локалним заједницама то је једини избор.
Оно што забрињава је податак да су у већини едукативних радионица које је
Омбудсман за дјецу организовао и у овом извјештајном периоду, као најчешћи
начин коришћења слободног времена дјеца наводила интернет и разне друштвене
мреже, што упућује на закључак да у недостатку добрих садржаја користе оне које
су им лако доступне. А с друге стране, овај податак указује на други проблем, а то је
да се дјеца и у породици све мање социјализују, да се отуђују и од породице, јер су
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затворени у неки имагинарни свијет пријатеља, а родитељи их не контролишу, или
из необавијештености или због недостатка времена за дружење са дјецом. Осим
тога,користећи своје слободно вријеме на овај начин, сатима сједећи испред
рачунара, не само да није у њиховом најбољем интересу, већ то штети и њиховом
здрављу, а да не говоримо о свим злоупотребама и могућим повредама и насиљу,
које питање је обрађено у поглављу „насиље над дјецом―.
Остваривање права дјетета на игру и слободно вријеме, на одмор, а то је
вријеме када дјеца нису у предшколским или школским установама,
захтијева сарадњу родитеља, школе и локалне заједнице, да би
планираним и заједничким активностима допринијели да слободно
вријеме дјеце буде квалитетно организовано, у складу са узрастом дјетета
и његовим потребама и могућностима, јер, у противном, управо овај
простор неорганизованог слободног времена код дјеце, је простор који
отвара пут за различите облике неприхватљивог понашања код дјеце и
разне злоупотребе дјетета.
Проблем адекватног остваривање права на игру и слободно вријеме посебно је
изражен код дјеце са потешкоћама у развоју, која су врло често ускраћена код
остваривања овог права, јер често немају могућност приступа садржајима и у
срединама гдје они постоје, а немају ни могућност избора.
Омбудсман за дјецу је и ранијим извјештајима указивао на потребу
доношења новог Закона о спорту. Важећи закон нуди превазиђена
рјешења појединих питања и потребно је да нови закон одговори
тренутним потребама праксе. Доношење новог закона треба да прати и
доношење новог Правилника о организовању школског спорта у
Републици Српској, јер се важећи односи само на систем такмичења
Малих олимпијских игара основних и средњих школа. Међутим, закон и
правилник још увијек нису донешени.
Неспорна је важна улога спорта за правилан психофизички развој дјеце и њихово
здравље. Здравље је универзална вриједност и једно од основих људских права.
Свјетска здравствена организација (СЗО) дефинише здравље као „стање потпуног
физичког, менталног и социјалног благостања, а не само одсуство болести―. У
школама су неопходне додатне активности на промоцији спорта и развоја свијести о
здравим стиловима живота. Програме физичких активности ученика у школи треба
да прате и одговарајући програм здраве исхране, као полазне основе за очување
здравља дјеце. Предност и важност школе у овим активностима је у томе што је
школа мјесто гдје се могу веома лако уочити фактори ризика за здравље на великом
броју дјеце. Анализа тих фактора треба да покаже и које су то превентивне мјере
које треба предузети на развоју и очувању здравља дјеце.

Ж) СОЦИЈАЛНА И ЕКОНОМСКА ПРАВА
Социјална заштита
За остваривање права дјетета из области социјалне заштите држава уважава право
свако дјетета да користи социјалну заштиту, укључујући социјално осигурање и
предузимање свих мјера неопходних за пуно остваривање овог права са
националним законима. Ове мјере треба да се спроводе узимајући у обзир средства
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и положај дјетета и особа које су одговорне за издржавање дјетета, као и све друге
битне околности везане за такве захтјеве које је дијетеили неко у његово име
поднијело.160
Држава признаје право сваког дјетета на животни стандард примјерен физичком,
менталном, духовном, моралном и друштвеном развоју дјетета. Родитељи или друга
лица одговорна за дијете имају првенствено одговорност да, у оквиру својих
способности и финансијских могућности, обезбиједе животне услове потребне за
развој дјетета.
У складу с националним условима и својим могућностима, држава предузима
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, облачења и становања. Држава
предузима све одговарајуће мјере како би обезбиједиле да дијете добија
издржавање од родитеља или других лица која су финансијски одговорна за дијете.
161

Социјална заштита није само финансијска помоћ, већ цијели низ мјера и активности
- услуге социјалне заштите које прије свега имају превентивну улогу, и умањују или
отклањају зависност појединца и породице од социјалних служби. Пружање
социјалне заштите за дјецу обухвата одговарајуће мјере и активности надлежних
служби социјалне заштите за дјецу без родитељског старања, дјецу у сукобу са
законом, дјецу жртве насиља, злостављања и занемаривања, дјецу са сметњама у
развоју и дјецу чији је развој ометен породичним приликама.
За остваривање права из социјалне заштите, држава је преузела обавезу да
предузме све потребне мјере, у складу са максимумом расположивих средстава,
сопственим напорима, али и уз међународну помоћ и сарадњу у циљу постепеног
обезбјеђења пуног остваривања ових права, уз услов да је њихово остваривање
доступно свим грађанима без дискриминације по било којем основу.
Законом о социјалној заштити162 уређен је систем социјалне заштите, носиоци,
корисници и права корисника социјалне заштите, поступак и услови 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
сметањама 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.163
Свака од наведених категорија дјеце, зависно од узраста дјетета и његових потреба
и разлога који су до тога довели, захтијева цијели низ активности различитих
сектора и њихово координисано дјеловање, како би се утврдило стварно стање и
адекватним рјешењима заштитила дјеца и њихови интереси, прије свега њиховим
160
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оснаживањем за самосталан живот и рад, а самим тим и умањење њихове
зависности од помоћи и подршке социјалних служби.
Иако су законом утврђена права за кориснике социјалне заштите, у остваривању
појединих права, 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.
Омбудсманза дјецу је запримио пријаву којом се наводи да мајка малољетног
дјетета нигдје не ради, да спадају у категорију избјеглих и расељених лица, да
им је домаћинсто два пута поплављено, да је њезин малољетни син категорисан
и разврстан као лице са оштећењем других органа и органских система са
дијагнозом Pubertas tarda Hipogonadotropni hipogonadismus, да малољетно дијете
прима терапију тестостерон, да обоје имају здравствене проблеме, те да због
тешке материјалне ситуације није у могућности да лијечи малољетно дијете164.
Омбудсман за дјецу је запримио пријаву самохране мајке која живи са
малољетним дјететом, у кући са родитељима који су болесни, који су у стању
социјалне потребе. Послије операције мајка дјетета постала је овисник о
седативима за смирење, да је отац дјетета алкохоличар165.
Омбудсман за дјецу је запримио пријаву којом се указује на тешке услове
одрастања четворо дјеце у породици у узрасту од 5 до 16 година, који су
принуђени да се сами старају о себи, да су без основних средстава за живот, да
нередовно похађају наставу, да просе166.
Омбудсман за дјецу је запримио пријаву-жалбу мајке малољетног дјетета којом
се указује да породица живи у тешким социо-економским условима, да су
корисници дјечијег додатка, да једанаестогодишњи дјечак болује од епилепсије
и да похађа ЈУ Центар "Заштити ме". 167
У извјештајној години донесен је нови Закон о дјечијој заштити којим је уређен
систем дјечије заштите, корисника права из дјечије заштите, поступак за
остваривање права и друга питања од значаја за систем дјечије заштите.168Закон је
препознао потребу за заштиту дјеце као дјелатност од општег интереса за државу, а
коју чине организоване активности којима се обезбјеђује подршка за рађање дјеце и
усклађивање рада и родитељства, стварање основних услова за уједначавање нивоа
за задовољавање развојних потреба дјетета, помоћ породици са дјецом у
остваривању њене репродуктивне, заштитне, васпитне и економске функције,
побољшавање материјалног положаја породица са дјецом те посебна финансијска
подршка породици за рођење трећег дјетета.
Закон садржи и одредбе којима је регулисана рефундација исплаћене накнаде плате
за вријеме коришћења породиљског одсуства, рефундација исплаћене накнаде
плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и
бриге о дјетету са сметњама у развоју, рефундација исплаћене накнаде плате за
вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе дјетета до три

164
165
166
167
168

Предмет број:330-30-ПЖ/17
Предмет број: 584-58-ПЖ/17
Предмет број: 1376-166-ПЖ/17
Предмет број: 1477-174-ПЖ/17
Закон о дјечијој заштити

99

године живота као и пронаталитетну накнаду за трећерођено и четврторођено
дијете.
Породичним законом169остављена је могућност центрима за социјални рад, да могу у
име малољетног дјетета, покренути спор о издржавању, а овлаштен је и да поднесе
суду приједлог за извршење. С обзиром да Законом није утврђена обавеза
поступања, центри законом утврђену могућност углавном не користе, па је
покретање и вођење спора о издржавању дјеце препуштено родитељу са којим
дијете живи.
Омбудсман за дјецу је запримио пријаву којом се указује да мајка живи са
малољетним дјететом, док је оцу дјетета судском пресудом изречено да је дужан
да плаћа алиментацију, а коју од изрицања пресуде није плаћао. Мајка је
поднијела тужбу за неплаћање алиментације коју је и пресудом добила међутим
отац дјетета и даље негира да жели да плаћа алиментацију170.
Економска ситуација у којој се налазе родитељи и породица данас утиче на квалитет
остваривања права дјеце. Велики број незапослених, нередовне исплате плата,
неуредне уплате доприноса од стране послодаваца директно утичу на економску
стабилност породице, а тиме и дјеце. Чињеница је да су средства центара/служби за
социјални рад ограничена и недовољна. Тако је Омбудсман за дјецу запримио
пријаве којима се указивало и на немогућност редовног измирења обавеза по
захтјевима јавних предузећа (обавезе по основу испоручене електричне енергије),
те да то директно утиче на услове живота њихове дјеце.
Такође Омбудсман за дјецу је у извјештајном периоду запримио пријаве којима се
указује да о поднесеним захтјевима за остваривање права надлежни центар за
социјални рад није одлучио у законом предвиђеном року, или су добили одлуку, али
њиховом одлуком није одлучено о њиховом захтјеву, па у том случају не знају коме
и на који начин да се обрате како би остварили одређено право.

Економско искориштавање дјеце
Дијете има право на заштиту од економске експлоатације и рада на послу који може
бити опасан или ометати образовање дјетета или штетити здрављу дјетета,
односно, његовом физичком, менталном, духовном, моралном или социјалном
развоју171.
Право дјетета на заштиту од економског искоришћавања и обављања штетних
послова, у функцији је заштите здравља дјетета, његовог права на образовање,
заштите од различитих облика насиља, злостављања и занемаривања, заштите
права дјетета на одмор и слободне активности.
Као и у остваривању свих других права дјетета, Конвенција обавезује државу на
предузимање свих потребних законодавних, административних, социјалних и
образовних мјера за заштиту дјетета од економског искориштавања, али и рада на
послу који може бити опасан или штетити развоју и одрастању дјетета.
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У том циљу, а имајући у виду одговарајуће одредбе других међународних
инструмената, држава одређује минималну старост за запошљавање, обезбјеђује
регулисање радног времена и услова рада, одређује одговарајуће казне или друге
санкције.
Иако су важећи закони у Републици Српској (Закон о раду, Породични закон и
Кривични законик) препознали међународне стандарде у заштити дјеце од
економског искориштавања и експлоатације, одређивању добне границе када дјете
може бити радно ангажовано, те услове по којима може бити ангажовано
Омбудсманза дјецује запримио пријаве којима се указује на повреду права од
економског искориштавања.

Дјеца на улици - просјачење
Просјачење је један од најтежих облика економске експлоатације дјеце, јер су дјеца
затечена у просјачењу непосредно изложена ситуацијама које угрожавају и њихов
живот. Дјеца која живе и раде на улици су жртве и насиља и занемаривања дјеце у
најтежем облику.
Услови у којима дјеца „живе и раде― на улици озбиљно угрожавају, прије свих,
право на живот и здравље ове дјеце, а затим и читав низ других права, као нпр.
право на заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, право на родитељску
бригу, право на образовање, право на здравствену заштиту, право на примјерен
животни стандард, итд. Центри/службе за социјални рад морају одмах по сазнању
реаговати у складу са законом, изрицањем одговарајућих мјера – надзор, појачани
надзор, па чак и изузимање из породице, ако је то у конктреном случају у најбољем
интересу дјетета. Центри/службе за социјални рад, за рјешење овог проблема,
истичу потребу јачања превентивних програма и активности и јачање сарадње са
родитељима.
Полицијске управе при МУП РС наглашавају да питање просјачења дјеце захтијева
много већу пажњу него до сада и бољу координацију свих субјеката у чијој
надлежности је рјешавање овог проблема (центри/службе за социјални рад, школе,
полиција...), али по потреби и укључивање других служби и агенција (гранична
полиција, инспекцијске службе...).
Дјеци затеченој у просјачењу требају услови за правилан раст и развој и за
одрастање у условима у којима се поштује њихово достојанство. Зато је нарочито
потребно:
обезбиједити ефикаснију сарадњу и координацију надлежних органа, установа
и/или служби, нарочито у превенцији,
неопходно је институционално прикупљање података успостављањем
одговарајућих евиденција у циљу планирања и спровођења превентивних
програма и идентификацију потребних активности за унапријеђење положаја ове
категорије дјеце,
обавезно у основно образовање укључити сву дјецу и пратити њихово
школовање, а нарочито обратити пажњу на дјецу из ризичних група и
идентификацију узрока због којих одустају од даљег школовања,
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јачање сарадње свих субјеката заштите са невладиним сектором, посебно
удружења која се баве положајем ризичних група у друштву и њихово
укључивање у изради превентивних програма и планова,
подизање свијести о потреби и обавези пријављивања свих случајева
искориштавања дјеце, занемаривања и злостављања, односно, едукација
јавности у препознавању ситуација које угрожавају дјецу.

Располагање имовином дјетета
Омбудсман за дјецу је запримио пријаву у вези повреде права дјетета на
располагање имовином којом се указује да је малољетном дјетету за вријеме
боравка у хранитељској породици отворен текући рачун у банци на који је
уплаћивана стипендија коју је мјесечно примао а која је требала бити неки вид
штедње. Када је стицањем пунољетства отишао у банку на рачуну су биле само
двије стипендије док су остале подигнуте без његовог знања.
Из одговора центра достављеног Омбудсману за дјецу произашло је да је хранитељ
отворио текући рачун без сагласности органа старатељства на који је уплаћивана
стипендија, те је наведено да је хранитељ сам подизао и користио средства у сврху
школовања малољетника. Из одговора банке произашло је да је текући рачун на
име дјетета отворио хранитељ дјетета, а да је запослени радник превидом
прихватио рјешење о хранитељству као доказ о законском заступништву или
старатељству, те отворио текући рачун са којег је наведени подизао средства.
Сличне ситуације располагања имовином дјеце која одрастају у породици и,
посебно, у ситуацијама када је дијете повјерено на бригу и старање једном
родитељу послије развода брака, јер банке не траже сагласност оба родитеља за
располагање средствима, а друге такву сагласност не траже.
Располагање имовином малољетних лица обухвата цијели низ радњи које могу
довести у питање заштиту права и интереса дјетета, између осталих и ко може
отворити текући рачун и штедњу за дијете, ко и под којим условима може
располагати тим средствима, да ли је потребна сагласнот оба родитеља када је
дијете повјерено на бригу старање једном родитељу послије развода брака.
С обзиром да имовином дјетета могу располагати само родитељи и стараоци дјетета
под условима утврђеним законом, а ради отклањања ситуација које могу довести до
повреде права и интереса дјеце и једнаког приступа банака у овим ситуацијама,
Омбудсман за дјецује Препоруком172 предложио Министарству здравља и социјалне
заштите да свој став и мишљење о располагању имовином дјеце достави свим
банкама у Републици Српској.
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З) ПРАВОСУДНО ЗАШТИТНА ПРАВА
Од укупног броја запримљених жалби у Омбудсману за дјецу, 21 жалба, односно
3,3% посто жалби обухвата област правосудно-заштитиних права, и њима се у
највећем броју случајева указује на повреде, односно неефикасност вођења судских
поступака.
Те повреде се углавном односе на дужину трајања поступака и непостојање
информација о току поступака. Најчешће је у питању поступак развода брака или
плаћања издржавања.
Мањи број жалби односи се на пружање правне помоћи у различитим судским
поступцима гдје су странке упућиване на службе које се баве пружањем бесплатне
правне помоћи, а само једна жалба односила се на изрицање заштитне мјере у
судском поступку, а везано за незаконито одвођење дјетета у иностранство.
У свим наведеним случајевима, Омбудсман за дјецу је, имајући у виду и поштујући
принцип независности рада правосудних органа, поред инфомација о току поступка,
надлежним органима предлагао да сваки предмет у којем се непосредно или
посредно одлучује о неком праву или интересу дјетета приоритетно узме у
рјешавање.
И у извјештајном период као и у претходним периодима, Омбудсман за дјецу је имао
задовољавајућу сарадњу са правосудним органима (судовима, тужилаштвима…).
Омбудсман за дјецу је предложио Министарству правде, предузимање потребних
мјера и активности ради отклањања ситуација које доводе до повреде права дјетета
на изражавање мишљења и учешћа у поступку који се њега тиче, на начин да
обезбиједи ефикасно спровођење законодавства у остваривању права дјетета на
изражавање мишљења и учешћа у поступку који се њега тиче, успостављањем
одговарајуће процедуре којом ће бити јасно одређено у којим судским и
административним поступцима ће дијете бити саслушано непосредно, а кад преко
заступника или одговарајућег органа.
У извјештајном периоду, Омбудсман за дјецу није запримио ни једну жалбу којом се
указује на повреду права дјетета које је у сукобу са законом. Ни родитељи, ни дјеца
у поступању надлежних институција у тим поступцима, а ни везано за постојећа
законска рјешења нису указивали на повреде права дјетета. Та чињеница већ
довољно говори да су у овој области начињени значајни помаци, не само у
нормативном дијелу већ и у већој осјетљивости у поступању надлежних.

Дјеца у сукобу с законом
Конвенција о правима дјетета обавезује државе да донесу и спроводе свеобухватну
политику малољетничког правосуђа која мора да садржи: превенцију малољетничке
делинквенције, интервенцију без прибјегавања судским поступцима, минимални
узраст за кривичну одговорност и горњу старосну границу у малољетничком

103

правосуђу, гаранције за поштено суђење и лишавање слободе, укључујући притвор
у истражном поступку и изрицање затворске казне.173
Права дјетета у сукобу са законом, дефинисана бројним међународним
инструментима, између осталог, позивају и на поштовање права малољетника на
приватност у свим фазама поступка, те да се не смију објавити никакве информације
које могу открити његов идентитет, с обзиром да су младе особе посебно подложне
стигматизацији, те штетном дјеловању на његову личност квалификација
„деликвент‖, „криминалац‖.
Основни циљ овог приступа малољетницима у сукобу са законом је да реакција
друштва на недопуштено понашање малољетника мора бити, прије свега, усмјерена
на личност малољетника и његову рехабилитацију и реинтеграцију у друштву, те да
се у свим случајевима у којима су дјеца у сукобу са законом, адекватна
алтернативна рјешења траже изван оквира формалне кривичне процедуре.
Такав приступ захтијева да се кривично правна заштита малољетника усмјерава на
васпитање, а не кажњавање малољетника. Практична примјена васпитних мјера и
препорука, на којима је нагласак, треба да омогући помоћ и подршку малољетнику,
вршење надзора, васпитање и правилан развој личности малољетника, а све са
циљем развијања његове личне одговорности.
Према Стратегији Савјета Европе174 Европски правосудни системи су још увијек
недовољно прилагођени специфичним потребама дјеце. Истраживање показује да
права дјеце да се чује њихово мишљење, да буду информисана, да буду заштићена,
а не да буде дискриминисана, нису увијек испоштована у пракси. Сва дјеца у сукобу
и у контакту са законом имају одређена права на које правосудни системи често не
реагује на адекватан начин.
Једна од пет приоритетних области дефинисаних наведеном Стратегијом је и „Живот
без насиља за сву дјецу― која између осталог укључује и правосуђе прилагођено
дјетету за сву дјецу.
Према Конвенцији, дјеци ће бити пружена могућност да буду саслушана у свим
судским и управним поступцима који се тичу њих и да имају приступ надлежним,
независним и непристрасним жалбеним механизмима када су њихова права
прекршена. Осим тога, државе потписнице Конвенције признају право сваког дјетета
у сукобу са законом да се третира на начин који је у складу са промоцијом дјечијег
смисла за достојанство и узимајући у обзир доб дјетета и циљ његове интеграције у
друштво. У свим активностима које се тичу дјеце, најбољи интерес дјетета мора
бити првенствено бити узет у разматрање.
Лишавање слободе се, према Конвенцији, мора користити као мјера у крајњој нужди
и на најкраћи могући временски период, уз побољшање материјалних услова и
режима притвора у складу са стандардима Савјета Европе.
Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривчином поступку175 у
складу са међународним стандардима, утврђује посебна правила поступања према
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дјеци која се налазе у сукобу са законом, млађим пунољетним лицима и дјеци која
су жртве или свједоци, по којима су дужни да поступају судови, тужилаштва,
укључујући овлаштена службена лица, органи старатељства, породица, школе,
институције на свим нивоима друштвене заједнице, као и други учесници укључени
у кривичну процедуру. Законом је утврђено и да је једна од мјера која се изриче
малољетнику према коме треба предузети трајније и интензивније мјере васпитања
или лијечења, уз његово потпуно одвајање из досадашње средине - упућивање у
васпитно-поправни дом. Мјера се изриче на период од најмање 6 мјесеци до најдуже
четири године (члан 42.).
Једина установа овог типа у Републици Српскојје Одјељење васпитно-поправног
дома при Казнено – поправном заводу Бања Лука, које је почело са радом 2006.
године. Поред руководиоца одјељења, у раду са малољетницима учествују стручна
лица различитих профила (психолози, социјални радници, педагози), а предвиђени
капацитет одјељења је 16 малољетника и 4 малољетника у пријемно-отпусном
одјељењу.
Што се тиче третмана малољетника, основни циљ је оспособљавање
малољетника који је у сукобу са законом за повратак у породицу и
социјалну средину. За сваког малољетника израђује се индивидуални план
поступања који се реализује кроз одређене активности и мјере укључујући:
васпитни рад;
рад и усвајање радних навика васпитаника;
образовање и стручно оспособљавање;
културне, спортске и просвјетне активности;
савјетовање васпитаника и
рад у области породичних односа.
Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима кривичном поступку
утврђено је и да малољетник има право, између осталог, на похађање наставе изван
установе ако у тој установи није организована настава одређеног смјера или
образовања и ако то оправдавају досадашњи успјеси у васпитању и школовању
малољетника, под условом да то не штети извршењу васпитне мјере.
Омбудсман за дјецу је предложио Министарству просвјете и културе предузимање
потребних активности и мјера ради спрјечавања ситуација које доводе до повреде
права на образовање дјеце која се налазе у васпитно-поправном дому на
издржавању заводске мјере.
Новим Законом о основном васпитању и образовању, на препоруку Омбудсмана за
дјецу, утврђено је да разредни испит може полагати и ученик којем је изречена
заводска мјера упућивање у васпитно-поправни дом, а иста одредба предвиђена је
и Законом о средњем образовању чије је усвајање у току.

Дјеца у саобраћају
Сваки дан од посљедица саобраћајних несрећа смртно страда велики број дјеце у
свијету. Према процјенама Свјетске здравствене организације саобраћајне несреће
се налазе међу прва четири узрока смртности у дјеце у доби од 5-17 година, а
највиша стопа смртности због саобраћајних несрећа су у слабо и средње развијеним
државама свијета.
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Дјеца највише страдају као пјешаци (38%), затим као путници/возачи у возилима
(36%), мотоциклисти (14%), бициклисти (6%) те у својству осталих учесника у
саобраћају (7%)176.
Свјетска здравствена организација издваја десет стратегија/мјера за повећање
сигурности дјеце у саобраћају:
Контрола брзине у саобраћају - Прекомјерна или непримјерена брзина један је
од највећих ризика за настанак саобраћајних несрећа. Како би се смањио број
саобраћајних несрећа због брзине потребно је ограничити брзину до 30км/х у
дијеловима саобраћаја с повећаним бројем пјешака, а посебно у близини школа,
користити камере за брзину, те саобраћајне знакове, одговарајућу сигнализацију
и опрему за успоравање саобраћаја (примјерице уздигнуте површине и
избочине).
Ограничење алкохола у саобраћају - законским одредбама ограничити
максимално допуштену количину алкохола у крви возача на 0.5 промила или
мање, а за младе возаче 0.02 промила ли мање, повећати примјену законских
одредби чешћим провјерама концентрације алкохола у крви возача те законски
ограничити продају алкохола малољетницима.
Пријевоз дјеце у сједалицама/постољима - Како би се смањило повријеђивање
дјеце у возилима, дјеца требају бити смјештена и правилно везана у
одговарајућим столицама или постољима складно њиховом узрасту, висини и
тежини. Препоруке за сигуран пријевоз дјеце укључују израду и примјену
законских одредби за сигуран пријевоз дјеце (аутосједалице, постоља),
осигурање доступности дјечјих аутосједалица, обвезу произвођача аутомобила
за уградњу исофиx системаза боље учвршћивање аутосједалица, едукацију
родитеља за правилно кориштење ауто сједалица и постоља за дјецу.
Повећање видљивости дјеце у саобраћају - ношење свијетле одјеће, кориштење
рефлектујућих материјала на одјећи, торбама и слично, обавезна употреба
свјетала на бициклима, , те адекватно освјетљење саобраћајница.
Побољшање цестовне инфраструктуре - постављање одговарајућих саобраћајних
знакова, свјетала, сигнализације, пјешачких пријелаза, изградњом тротоара,
бициклистичких стаза и сл.
Унапрјеђење дизајна и сигурносних стандарда возила - зрачни јастуци, уградња
камера и алармног система за детекцију мањих објеката и сл.
Смањење ризика за младе/нове возаче - У неким државама дозвољена доња
старосна граница за управљање моторним возилима је 15 година. Млади возачи
су посебно ризична група, јер због неискуства, чешће употребе алкохола и/или
дрога, потребе за доказивањем пред вршњацима чешће узрокују саобраћајне
несреће. Како би се смањио број саобраћајних несрећа у којима учествују
млади/нови возачи препоручује се увођење обавезног оспособљавања за
управљање возилима кроз више нивоа.
Осигурање збрињавања дјеце повријеђене у саобраћајним несрећама Унапрјеђење хитног медицинског збрињавања, транспорта и рехабилитације
повријеђених у саобраћајним несрећама повећава преживљавање и смањење
тешких посљедица као што је инвалидност.
Надзор над дјецом у близини школа - Мала дјеца не могу потпуно процијенити
опасности из околине. Зато родитељи и други стараоци имају важну улогу у
подучавању дјеце опасностима у саобраћају и учењу сигурног понашања у
саобраћају, правилан пријевоз дјеце у возилима (у ауто сједалицама,
постољима) те постављање протокола за сигурне зоне око школе.
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У извјештајном период Омбудсман за дјецу је запримио неколико пријава/жалби из
ове области, којима се углавном указује на непостојање или неадекватан
организовани превоз ученика. Овај проблем је нешто изражајнији у мањим
локалним заједницама, гдје не постоји организовани превоз ученика у појединим
насељима/селима, што због малог броја ученика путника, што због неадекватног
пута (макадам), па родитељи сами преузимају бригу око превоза. Такође, проблем
представља и недостатак превозника, па школе често због тога нису у могућности са
адекватно обезбиједе организовани превоз ученика.

VI САРАДЊА СА ДЈЕЦОМ
Сарадња са дјецом је једна од активности коју Омбудсман за дјецу проводи од
оснивања, у складу са надлежностима које су прописане Законом о омбудсману за
дјецу. Кроз ту активност, на разне начине Омбудсман за дјецу континуирано
сарађује са дјецом, упознаје их са правима дјетета, прописима који регулишу ту
област и са поступком заштите њихових права и интереса.
Остварујући такву сарадњу са дјецом истовремено их подстиче на изношење
њихових мишљења, ставова и схватања, те управо током сарадње с дјецом долази
до информација на основу којих планира и предлаже активности усмјерене на
побољшање положаја дјетета, те предлаже активности и мјере ради значајнијег
утицаја дјетета у друштвеној заједници. Овакав начин рада и сарадња са дјецом
различитих узраста, истовремено је и одговор на једну од Препорука УН Комитета за
права дјетета из 2012. године којом се препоручује држави да ради на „подизању
свијести о Конвенцији на начин прилагођен дјеци, посебно кроз већу употребу
штампе, радија, телевизије, интернета и других медија, као и активно учешће дјеце
у јавним теренским активностима.‖
У извјештајном периоду сарадња с дјецом се одвијала не само у активностима које
је проводио Омбудсман за дјецу, него и сарадњом са другим институцијама које
раде са дјецом и њиховим подстицањем да раде на образовању и упознавању дјеце
са њиховим правима и обавезама.
У 2017.години остварена је значајна сарадња институција у едукацији дјеце и
промоцији њихових права, а дјеца су, кроз радионице, округле столове и различите
манифестације показала велику заинтересованост за питања из надлежности
Омбудсмана за дјецу. Овакав рад ствара један нови однос дјеце према оним
институцијама које су овлашћене да раде са дјецом у разним областима, а
истовремено представља и показатељ рада Институције на терену и њене директне
сарадње с дјецом у којој дјеца виде могућност да активно учествују у отварању тема
које су за њих важне, али и у проналажењу одговора и рјешења за многа питања.
То је истовремено показатељ и рада Омбудсмана за дјецу на повезивању и
међусобној сарадњи свих оних који раде с дјецом и за дјецу, а све с циљем да дјеца
уоче оне друштвене институције и установе које се по својој надлежности баве
радом на унапређењу система дјечје заштите у цјелини. Сарадња са дјецом
најчешће је манифествана кроз одржавање редовних радионица, радионица по
позиву, кроз организовање округлих столова на којима су учествовала и дјеца и
кроз друге манифестације на којима су учествовала дјеца.
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Редовне радионице за дјецу
Омбудсман за дјецу већ пуних осам година, за ученике основних и средњих школа
Републике Српске организује редовне радионице за дјецу из програма који је назван
„О твојим правима у твојој школи‖. Програм рада радионица, које се сваке године
организују у другој школи, запослени из Институције проводе по унапријед
утврђеном плану, трудећи се да дођу до сваке школе и до што већег броја ђака у
школи. У протеклом периоду теме које су обрађиване на радионицама биле су
различите, а циљ им је био упознавање дјеце са њиховим правима, обавезама и
одговорностима. Током тих радионица дјеца су упозната са УН Конвенцијом о праву
дјетета и њеним принципима, појавом и облицима насиља и његовом превенцијом,
правом на заштиту здравља, партиципацијом, родном равноправошћу, предностима
и опасностима интернета и друштвених мрежа. Радионице као и теме које су
обрађиване биле су прилагођене дјеци, њиховом узрасту и потребама са нагласком
на активном учествовању дјеце у обради тема.
У протеклих осам година, у основним у средњим школама широм Републике Српске
организовано је и реализовано укупно 207 редовних радионица, којима је, према
процјени, присуствовало око 5000 ученика, с обзиром да је у просјеку на
радионицама било између 25 и 30 ученика. Сваке године Омбудсман за дјецу
организовао је и додатне радионице по позиву заинтересованих школа, институција,
невладиних организација или група дјеце које су реализовали представници
Омбудсмана, али и млади савјетници Омбудсмана за дјецу чиме је знатно увећан
број реализованих радионица и број школа и ђака који су у њима учествовали. 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
свакој од обрађиваних тема, или да предложе теме које их посебно интересују.
Подстицање и мотивисање дјеце да активно учествују на радионицама је основни
принцип којим се руководи Омбудсман за дјецу приликом рада са дјецом.
Од потписивања Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце, који обавезује на провођење едукације и превенције насиља,
Омбудсманза дјецује редовне радионице из програма „О твојим правима у твојој
школи‖ организовао и проводио под називом „Да ли знамо шта је насиље?‖. Управо
на иницијативу Омбудсмана, школске 2013/2014. године у Наставни план и програм
за основне школе, тема превенције насиља уведена је као обавезна тема која се
обрађује на часовима одјељењске заједнице у свим разредима. Без обзира на
обавезу школа да ову тему обрађују у редовној настави на часовима одјељенских
заједница, и Омбудсман за дјецује дао свој допринос превенцији насиља
реализацијом радионица „Да ли знамо шта је насиље‖ које је у 130 основних и
средњих школа пратило око 3000 ђака. Циљ оваквих радионица био да се дјеца на
што квалитетнији начин упознају са појавом и облицима насиља, посљедицама
насиља на развој дјетета и начинима заштите и превентивног дјеловања у тој
области. Радионице из циклуса „О твојим правима у твојој школи‖ 2017. године под
називом „Да ли знамо шта је насиље‖ реализоване су од септембра до 20. новембра
– Међународног дана права дјетета. Радионице су реализоване у 24 школе, и то у 14
основних и у 10 средњих школа, у 21 општини, чиме су едукацијом о насиљу
обухваћена дјеца из свих дијелова Републике Српске. Ове године одржане су
сљедеће радионице:
26.09. ОШ „Петар Кочић", Шибовска, Прњавор
27.09. СШЦ Рудо, Рудо
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28.09.
03.10.
04.10.
05.10.
10.10.
11.10.
12.10.
17.10.
18.10.
19.10.
24.10.
25.10.
26.10.
31.11.
01.11.
02.11.
07.11.
08.11.
09.11.
14.11.
15.11.
16.11.

ОШ „Сутјеска",Скугрић - Модрича
СШЦ „Никола Тесла", Котор Варош
ОШ „Вук Караџић", Вишеград
ОШ „Дворови", Дворови – Бијељина
ОШ „Доситеј Обрадовић", Приједор
Гимназија и средња стручна школа, Источна Илиџа
ОШ „Јеврем Станковић", Чечава - Теслић
Средња музичка школа „Владо Милошевић", Бања Лука
ОШ „Свети Василије Острошки", Требиње
СШ „Михајло Петровић Алас", Угљевик
ОШ „Младен Стојановић", Горњи Подградци
ОШ „Петар Петровић Његош",Билећа
ОШ „Алекса Шантић",Вукосавље
ОШ „Вук Караџић", Нови Град
ОШ „Свети Сава", Источно Н. Сарајево
Средња стручна школа Јања, Јања
Електротехничка школа „Никола Тесла", Бања Лука
ОШ „Веселин Маслеша", Фоча
СШ „Никола Тесла", Шамац
ОШ „Козарац",Козарац
СШЦ Фоча, Фоча
Економска и трговинска школа Добој, Добој

Одржане радионице и посјете напријед наведеним школама унапријед су
договорене, водећи рачуна да се њиховим одвијањем не ремети наставни план у
школама и да дјеца не одсуствују са редовне наставе. Приликом посјете школама,
поред рада са дјецом обављан је разговор са директором или са стручном службом
школе (педагог/психолог/социјални радник). С обзиром на то да је тема радионица
била насиље и проблеми које ова појава носи са собом у разговорима са управом
или стручном службом школе настојало се доћи и до њихових ставова о овим
питањима, с обзиром на то да Протокол о поступању у случају насиља, злостављања
или занемаривања дјеце, обавезује школске органе на предузимање мјера ради
превенције насиља, на дефинисану реакцију и интервенцију у случају насиља, те
праћење појаве и вођење одговарајуће евиденције с тим у вези.

Разговори са управама школа
Руководства школа у разговорима су истицала да су спремни да се суоче са појавом
насиља над дјецом и да у конкретним случајевима насиља дословно примјењују
Протокол. У већем броју школа, и основних и средњих, представници управе или
стручне службе су говорили о проблемима које су имали и мјерама које су они
предузимали у вези са насиљем, уз став да сматрају да се насиље у школама не
дешава у већем обиму. Истицали су активности о истраживањима на тему насиља
која су у школи обављали, о сарадњи са родитељима у вези с тим проблемима, али
нажалост, примијећено је да још увијек у свим школама проблему насиља, ни
вршњачком, ни осталим облицима насиља над дјецом, није посвећена потребна
пажња. На питање да ли воде уредне евиденције о случајевима насиља над дјецом,
сви су истицали да се то редовно обавља и да се извјештаји о томе достављају у
предвиђеном року.
Рад на превенцији и едукацији у школама је примијетан, педагози и психолози
износили су податке о радионицама које су реализовали у одјељењским заједницама
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или су проводили истраживања након којих су циљано одабирали теме везано за
насиље које су обрађивали у појединим одјељењима или цијелој школи.
Нажалост, образовање родитеља као један важан сегмент превенције на које
Протокол такође обавезује, још увијек није адекватно заступљено и углавном је ова
врста едукације рађена у школама које су кроз пројекте са удружењима грађана
планирале ову активност. Још увијек је релативно мали број основних школа које су,
тему насиља и примјену Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања актуелизовали на сједницама савјета родитеља. Такође, и
образовање наставног особља о насиљу се чешће проводи у основним него у
средњим школама, али нажалост не системски него најчешће на иницијативу и кроз
разне пројекте удружења грађана.

Радионице по позиву
И ове године Омбудсман за дјецује примио један број позива од школа, институција
или удружења грађана ради одржавања радионица за дјецу с циљем њихове
едукације о правима дјетета уопште, или у вези са остваривањем одређеног права
дјетета. Тиме су на најбољи начин подржани стални напори Омбудсмана да увеже
све институције и организације које раде с дјецом и за дјецу, ради примјене добре
праксе и поступања у најбољем интересу дјетета. Оваквим радионицама које су
одржане у једном броју школа поред дјеце присуствовали су и педагози, психолози
или неко од наставног особља. Такође из неколико школа су, по завршетку
редовних радионица из програма „Да ли знамо шта је насиље‖ Омбудсману упутили
позив да се одрже додатне радионице, јер су школе процијениле да је ова тема
ученицима интересантна, те да им недостаје информација из ове области.
Омбудсман за дјецује поводом обиљежавања Дана сигурног интернета добио позив
од World Vision BiH да у четири основне школе одржи радионице са ученицима од 69. разреда. Радионице су одржане у ОШ „Петар Кочић" Шипраге, ОШ „Петар Кочић"
Грабовица, ОШ „П.П. Његош" Масловаре и у ОШ „Свети Сава" Котор Варош.
Такође, на позив ученика трећих разреда ОШ „Доситеј Обрадовић" из Бањалуке
представници Омбудсмана за дјецу одржали су радионице о сигурном кориштењу
интернета за три одјељења. На овим радионицама ђаци су истакли да су на
часовима одјељењске заједнице најчешће разговарали о насиљу, те да су, само неки
од њих били упознати са предностима и опасностима коришћења интернета.
Поносно су истицали да готово сви имају рачунаре и да знају да их користе, али и
мобилне телефоне и да их користе ради приступа интернету и друштвеним
мрежама. Циљ одржаних радионица је био поређење ситуације из стварног живота
са ситуацијама које се могу десити прликом коришћења мобилних телефона и
интернета. С обзиром на узраст, дјеца су показала да у стварном животу углавном
не комуницирају са непознатим лицима, али да у виртуалном свијету интернета
имају много пријатеља које и не познају. Интернет је кроз игру приказан и као
мрежа у којој дјеца могу добити корисне информације, што им је било посебно
интересантно. Лакоћа с којом су основци прихватили интерактивну методу показала
је не само шта им је потребно како би било сигурни на интернету, него и како
реагују, одлучују, колико су отворени, колико спремни за сарадњу и ангажовање.
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Вршњачка едукација
Вршњачка едукација омогућава да дјеца и млади људи информације о темама које
су за њих важне управо добијају од младих људи који су посебно обучени. Да би
систем вршњчке едукације функционисао вршњачки едукатор има основну и кључну
улогу. Права информација, пренесена на прави начин, омогућава да се лакше усвоји
и имплементира у понашање а крајњи циљ је промјена понашања. Због тога
вршњачки едукатор мора да прође посебну обуку и тренинг како би могао ефикасно
да обавља своју улогу. У складу с тим Омбудсман за дјецу је организовао тренинг
семинаре за младе савјетнике који су тако стекли знања из области права дјетета, а
на теме право на образовање, право на заштиту од насиља, право на изражавање
мишљења и партиципацију, право на заштиту од насиља, четири принципа
Конвенције, родна равноправност и друге као и усвојили вјештине потребне за
извођење радионица и то по моделу вршњачке едукације. Како млади савјетници
стичу знања о правима дјетета и вјештине потребне за одржавање радионица
похађајући тренинг семинаре, они се активно укључују у едукацију својих вршњака
у школама.
Као резултат едукације за вршњачке едукаторе, из области превенције породичног
и вршњачког насиља, млади савјетници Омбудсмана за дјецу из Добоја одржали су
неколико радионица у добојским средњим школама. Радионице одржали са својим
вршњацима из Гимназије „Јован Дучић", из Медицинске школе Добој и из Економске
школе у Добоју.На овим радионицама ученици су са пажњом саслушали излагање
младих савјетника и показали велику заинтересованост за обрађивану тему.
Нарочито им је био интересантан интерактивни приступ вођења радионице, а
највише интереса су показали за вршњачко насиље, уз мишљење да је вршњачко
насиље присутно у свим школама, те да, када се вршњачко насиље већ деси често
изостаје адекватна реакција надлежних структура, али и самих ученика.
Истакли су потребу превентивног дјеловања кроз разне видове едукације ученика и
наставног особља. Вршњачка едукација, је у једном броју школа постала редовна
активност коју уз подршку стручне службе реализују млади савјетници на часовима
одјељењске заједнице. Теме су најчешће везане за превенцију насиља,
равноправност полова, болести зависности и здраве животне стилове. Један број
младих савјетника своја знања о неким темама стиче и у сарадњи са удружењима
грађана, а радионице често реализују и у основним школама које су похађали.

Програм социјализације дјеце
У оквиру програма социјализације дјеце у Републици Српској најзначајнији је
Пројекат „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. Реализација овог Пројекта започета је
2002. године у дјечијем одмаралишту у Кумбору у Републици Црној Гори, да би од
2016. године реализација истог настављена на новој локацији у Бечићима.
Основни циљ и идеја оваквог пројекта је помоћ и подршка дјеци, чији је развој
ометен неповољним социјалним, економским, породичним или здравственим
приликама, ради њихове успјешне социјализације, друштвене интеграције,
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афирмације дјечијих потенцијала и развоја осјећаја емпатије код дјеце. Дјеца у
морском амбијенту кроз различите активности осмишљене од стране саме дјеце,
пратећег особља и стручног тима Фонда дјечије заштите, проводе вријеме у
дружењу, савладавању вјештине пливања, креативним радионицама, припремању
вечерњег програма, а све то с циљем њихове потпуне и квалитетне социјализације.
Корисници овог пројекта су дјеца без родитељског старања, дјеца са сметњама у
развоју, дјеца из социјално угрожених породица, дјеца у ризику, дјеца жртве
насиља, као и посебно талентована дјеца узраста од 6 до 15 година.
Боравак дјеце у кампу је организован кроз смјене у трајању од десет дана, а о дјеци
брину стручни тимови и 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, а васпитачи и студенти волонтери
који се труде да заједно са дјецом планирају креативне радионице и дрге забавнорекреативне активности како би дјеца на најбољи начин испољила све своје
потенцијале.
Изузетно добра организација, дугогодишње трајање пројекта, чињеница да је кроз
овај вид социјализације прошло више од 22000 дјеце из веома осјетљивих
категорија, да су у пројекат укључена дјеца из свих општина Републике Српске, да
се десетодневни боравак дјеце на мору финансира средствима из буџета, тако да за
дјецу и њихове породице не захтијева додатна финансијска средства, чини овај
пројекат једним од најуспјешнијих и најбољих пројеката у Републици Српској.
Пратећи реализацију овог пројекта од његовог почетка Омбудсман за дјецу је сваке
године организовао посјету, разговор и радионице са дјецом у кампу, те је
настављајући ту традицију и ове године организована посјета дјеци у Бечићима, у
XИ смјени, у којој је боравило 138 дјеце из Прњавора, Берковића, Угљевика, Осмака,
Пала, Модриче и Брода. Разговор с дјецом је организован по групама, према узрасту
дјеце и у вријеме њиховог послијеподневног одмора. Разговарало се о њиховим
правима уопште, а посебно о онима која се тичу школе, али и боравка у кампу.
Дјеца су врло отворено говорила о различитим ситуацијама са којима се сусрећу и
готово сва њихова питања и коментари везани су за њихово образовање, школску
дисциплину, однос са наставницима, сигурно коришћење интернета, насиље у
школи, опремљености њихових школа, о томе да у школи врло мало уче о својим
правима.
Овакав вид сарадње с дјецом за Омбудсмана за дјецу је посебно важан, јер су на
једном мјесту окупљена дјеца из различитих средина, различитих школа, различитог
узраста, различитог социјалног статуса, дјеца с сметњама у развоју и талентована
дјеца. До сада постигнути резултати и остварени циљеви овог пројекта, огромно
задовољство и срећа дјеце корисника пројекта, чињеница да дјеца, родитељи,
ангажовано особље, волонтери и локалне заједнице из којих дјеца долазе немају
примједбе ни на један сегмент у реализацији пројекта, од превоза дјеце, смјештаја и
исхране, до поступања ангажованог особља, показују да Пројекат „Социјализација
дјеце Републике Српске‖ и у наредним годинама заслужује пуну подршку свих
релевантних субјеката друштвене заједнице.
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Дјечија недјеља
Обиљежавање Дјечије недјеље у Републици Српској већ годинама има за циљ
подстицање и организовање различитих културно-образовних, рекреативних и
других садржаја посвећених дјеци и предузимање других мјера за унапређење
развоја друштвене бриге о дјеци.
У 2017.години под слоганом „Дјечији свијет-мој свијет‖, обиљежена је Дјечија
недјеља од 2. до 8. октобра. 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...
Овогодишња Дјечија недјеља се одвијала под слоганом „Дјечији свијет - мој свијет"
с намјером указивања на потребу активног и равноправног укључивања дјеце с
потешкоћама у развоју у све друштвене активности. Обиљежавање Дјечије недјеље
се одвија према Програму који је доноси министар здравља и социјалне заштите, а
на чијој реализацији заједнички раде све институције које се баве бригом о дјеци.
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.
Омбудсман за дјецује овогодишње обиљежавање Дјечије недјеље започео
дружењем с дјецом у Музеју Републике Српске. Са најмлађима је одржана
едукативно - креативна радионица „Дјечија права-моја права", а реализована је у
сарадњи Музеја Републике Српске и Омбудсмана за дјецу. Циљ радионице била је
едукација дјеце о њиховим правима и развијање креативности с обзиром да су дјеца
израђивала украсне магнете са кратким порукама о правима дјетета. Посебна
вриједност ове радионице била је дружење дјеце и њихово подстицање да у
инспиративном музејском простору заједно размишљају и размјењују идеје и
искуства о правима дјетета. У радионици „Дјечија права-моја права" учествовала су
дјеца из Центра за образовање и васпитање и рехабилитацију слуха и говора,
Центра „Заштити ме", Центра за едукацију „Твоја ријеч", Завода за физикалну
медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић", Медицинске школе и СШЦ
„Гемит Апеирон".
Такође, поводом Дјечије недјеље у Музеју Републике Српске одржана је ботаничка
радионица на којој су учествовала дјеца из вртића „Пчелица". У веселој, креативној
атмосфери, уз много мудрих дјечијих питања и одговора, уживали су и учили једни
од других и предшколци и одрасли. Овакве радионице су једна од активности која је
плод сарадње Омбудсмана за дјецу и Музеја Републике Српске који кроз овај вид
сарадње отварају врата својих институција управо најмлађима.
У кампањи коју проводи Save the Children под називом „Свако дијете, без изузетка",
у организацији Удружења „Нова Генерација" и Save the Children, у Бањалуци је
одржан и округли сто на тему „Предшколско образовање за маргинализоване групе",
којем су, поред представника Омбудсмана за дјецу, присуствовали и представници
Центра за социјални рад Бања Лука, Омбудсмана за људска права Босне и
Херцеговине, Друштва психолога Републике Српске и Удружења самохраних
родитеља „Понос" Бања Лука. Тим поводом представљен је рад Дневног центра за
дјецу Удружења „Нова Генерација" и расправљано је о ситуацији у предшколском
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образовању за сву дјецу. Посебан нагласак је стављен на маргинализовану
категорију дјеце, дјецу која живе на великој удаљености од најближих установа за
предшколско образовање, дјецу која су у тешкој социјалној ситуацији, као и све
категорије дјеце којима је из било којег разлога отежано или онемогућено похађање
установа за предшколско образовање. Учесници су се сложили да је потребно
активније ангажовање на омогућавању приступа предшколском образовању за све
категорије дјеце, посебно маргинализоване категорије дјеце.
У „Дјечијој недјељи‖ у Добоју је организована радионица „Књига је и твој друг" у
сарадњи са Удружењем за помоћ дјеци са посебним потребама и Народном
библиотеком Добој. Учесници су били ученици петог разреда ОШ „Вук Караџић" из
Добоја који су заједно са својим другарима у инклузији прилагодили текст из
читанке приказавши га кроз перформанс, плакат и аудио запис како би и њихови
другови са потешкоћама у развоју могли да га прочитају и доживе. Народна
библиотека у Добоју била је домаћин догађаја и свим учесницима ове лијепе
манифестације поклонила је чланске карте. Представници Омбудсмана за дјецу из
Добоја, учесницима радионице су представили надлежности Омбудсмана за дјецу, а
најмлађе упознали са њиховим правима.
Обиљежавање Дјечије недјеље канцеларија у Фочи, почела је посјетом ЈУ Дјечији
вртић „Чика Јова Змај", и учествовањем на креативној радионици „Ја имам право". У
раду радионице активно су учествовали малишани који су се потрудили и
припремили транспаренте и балоне. На креативан и маштовит начин указали су на
право на живот, здраво одрастање, право на игру, живот у здравој породици,
образовање и друга права предвиђена Конвенцијом о правима дјетета. Уз игру и
рецитације малишани су на свој начин изразили познавање дјечијих права.
Током „Дјечије недјеље‖ реализоване су и редовне радионице „О твојим правима у
твојој школи‖ с темом „Да ли знамо шта је насиље‖ у ОШ „Дворови‖ у Дворовима, у
СШЦ „Никола Тесла˝ у Котор Вароши и у Гимназији и средњој стручној школи у
Источној Илиџи.
Централна манифестација Дјечије недјеље „Дјечији свијет-мој свијет" у
организацији Министарства породице, омладине и спорта, Министарства здравља и
социјалне заштите и Министарства просвјете и културе одржана је у сали Народне
скупштине Републике Српске. Централни дио манифестације реализовали су
малишани из вртића „Звјездица" који су пјесмама и пригодним скечом са поруком
одраслима загријали дланове публике. За крај су отплесали и балски плес као доказ
да су принчеви и принцезе барем у дјечијем свијету стварни.

Међународни дан права дјетета
Генерална скупштина Уједињених нација 20. новембра 1989. године усвојила је
Конвенцију о правима дјетета као универзални међународни документ због чега је
тај дан 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 и повод да се сви одрасли који раде с дјецом и
за дјецу окупе и додатно покажу разумијевање права дјетета онако како је то
прописано Конвенцијом о правима дјетета. Већ традиционално, на иницијативу
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Омбудсмана за дјецу Централна манифестација поводом Међународног дана права
дјетета, у Републици Српској 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 унапређењу васпитно - образовног рада и постизања
што бољих резултата.
Ове године Централна манифестација одржана је у Основној школи „Јован Дучић", у
Залужанима поред Бањалуке, гдје је госте манифестације на улазу у школско
двориште дочекала ученичка саобраћајна патрола, а у програму су дјеца кроз плес,
рецитовање и мудре ријечи показали како разумију своја права и шта очекују од
одраслих. На крају програма додијељене су награде за најбоље постере/паное о
правима дјетета који су пристигли на конкурс поводом Међународног дана права
дјетета. Награђени панои изложени су у холу школу и изазвали су одушевљење
публике која је још једном могла да се увјери у креативност, машту и групни рад
ученика.
Овај дан се већ традиционално обиљежава и у Музеју Републике Српске, који је
угостио ученике Основне школе „Младен Стојановић" из Горњих Подградаца и
подручних школа из Доњих Подградаца и Врбашке, који су за све присутне
припремили кратки програм у којем су представили своју школу и свој завичај.
Представници канцеларије у Добоју у оквиру обиљежавања Међународног дана
права дјетета присуствовали су радионицама које су заједнички организовале
Народна библиотека у Добоју и Основна школа „Свети Сава" Добој. Радионице су за
ученике других разреда те школе организоване и одржане у просторијама
библиотеке, радионицама је присуствовало више од стотину ученика. Они су имали
задатак да пјесму дјечијег пјесника Ј.Ј. Змаја „Да сам ја краљ" прилагоде и напишу
како би се они понашали да су краљеви и краљице. Учесници су изабрали
побједничке пјесме а побједнички тимови су добили и пригодне награде.

Међународни дан безбједног интернета
Међународни дан безбједног интернета обиљежава се од 2004. године, с циљем да
се дјеци и одраслима скрене пажња на значај нових технологија у одрастању дјеце.
На иницијативу Омбудсмана за дјецу, Међународни дан сигурног интернета у
Републици Српској обиљежава се већ седам година. Сваке године придружује нам се
све већи број институција и организација које на овај дан организују разне
активности којима промовишу сигуран интернет, али и указују на могуће опасности.
Овогодишњи мото обиљежавања Дана сигурног интернета био је: БУДИ ПРОМЈЕНА:
„Ујединимо се за бољи интернет", па су у креирању програма централне
манифестације, знање и таленте ујединили ученици бањалучких основних и
средњих школа.
Централну манифестацију у Дому омладине пратило је око 140 ученика из 14
основних школа. Омбудсман за дјецује ове године указао и на потребу надзора у
реализацији програма превенције свих облика насиља над дјецом који су саставни
дио школског програма, те на све чешћу комуникацију ученика и наставника на
друштвеним мрежама о којој су ставови ученика и наставника подијељени. Програм
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је понудио музичке нумере и рецитацију у извођењу ученика из ОШ „Бранко Ћопић",
представу „Грешка" у којој су учествовали ученици ОШ „Јова Јовановић Змај",
Гимназије Бањалука, Угоститељско-трговачко-туристичке школе и Опће гимназије
Католичког школског центра. Свој успјех на Теслином путу представили су ученици
бањалучке Гимназије а млади савјетници из Медицинске школе и Гимназије дали су
савјете како се понашати када се насиље на интернету деси. Едукативни дио
програма „Заштита приватности на Фејсбуку" реализовала је представница Агенције
за информационо друштво. Управо оваквим приступом учесници су показали да је
интернет мјесто на којем се може учити, играти, глумити, размјењивати корисне
информације, а уједињеним приступом ће се помоћи да дјеца креирају садржаје на
интернету који ће им бити занимљиви, али и сигурни.
Омбудсманза дјецу је поводом обиљежавања Дана сигурног интернета добио позив
од World Vision BIH да у четири основне школе одржи радионице са ученицима од
шестог до деветог разреда. Радионице су одржане у Основним школама „Петар
Кочић" Шипраге, ОШ „Петар Кочић" Грабовица, ОШ „П.П. Његош" Масловаре и у ОШ
„Свети Сава" Котор Варош. Дјеца су током радионица показала да знају чему могу
бити изложена када користе друштвене мреже, знају и начине како се заштити у тим
ситуацијама, али још увијек не користе та знања, а неки од њих врло неопрезно
прихватају међу „фејсбук пријатеље" и особе које лично не познају. Стотињак
ученика који су учествовали на радионицама били су мишљења да би о сигурности
на интернету требало да се разговара чешће, те да су родитељи важна адреса на
коју се могу обратити за сва питања, па и питања везана за кориштење интернета.

Омбудсман за
стваралаштва

дјецу

на

манифестацијама

дјечијег

знања

и

Омбудсман за дјецу с посебном пажњом прати и подржава манифестације дјечијег
знања и стваралаштва. 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 развојадјечијег талента у различитим областима културе,
умјетности, спорта, истраживања, проналазаштва, треба да буде подржано од
надлежних установа али и појединаца у друштвеној заједници. 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. Зато, 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.
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
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резултати морају бити запажени и награђени јер су они будући успјешни научници,
олимпијци, академски грађани.
Републички педагошки завод годинама организује манифестацију у оквиру које
ученици основних и средњих школа, својим стваралаштвом, ликовним и литерарним
радовима, дарују својој Републици најљепше честитке за рођендан. Већ
традиционално и Градска управа Града Бања Лука је у оквиру Светосавске
свечаности додијелила награде најбољим ученицима 17 средњих и 29 основних
школа. Награђени ученици нису само одлични у учењу и владању, него су активни и
у ваннаставним активностима и бирају их наставничка вијећа њихових школа.
Бањалучка Гимназија и ове године отворила је врата бројним гостима којима су
Гимназијалци даровали Свечану академију која је показала колико знања, мудрости
и доброте треба имати да се опстане и остане на светосавском путу. Обје
манифестације пратили су представници Омбудсмана за дјецу.
Омбудсман за дјецује такође, у сарадњи са World Vision BIH, учествовао на Сајму за
дјецу и породицу који је и ове године окупио велики број излагача и привукао
пажњу дјеце и одраслих нудећи бројне садржаје. С обзиром на досадашња добра
искуства која је Омбудсман за дјецуимао у ранијем учешћу на Сајму, ове године
реализовано је низ активности у које су се укључила и дјеца и одрасли посјетиоци
Сајма. У оквири овог Сајма у Креативном кутку реализованаје едукативно-креативна
радионица „Сајам дјечијих права" у којој су учествовали ученици из ОШ „Станко
Ракита˝ Врбања, ОШ „Војислав Илић˝Крупа на Врбасу, ОШ „Милан Ракић˝
Карановац, ОШ „Бранислав Нушић˝ Српске Топлице којима су се придружила и
друга заинтересована дјеца. У врло ведрој и надахнутој атмосфери дјеца су
израђавила магнете са порукама о правима дјетета која, судећи по машти с којом су
писана и украшавана, заиста добро познају. На овом Сајму посјетиоци су се
информисали о надлежностима Омбудсмана за дјецу и раду World Vision, правима
дјетета уопште, али и бројним појединачним правима. У неформалном разговору
посјетиоци су преносили своја искуства и сазнања о бројним питањима везано за
едукацију дјеце о неким темама у школи, о вршњачком насиљу, о правима дјеце с
потешкоћама у развоју, о проблемима дјеце чији су родитељи незапослени. Ове
године највећи број одраслих интересовао се за могућност заштите дјеце на
интернету, а посебно су упозоравали на све чешћу употребу вибера код дјеце. Сајам
за дјецу и породицу показао је да је оваква манифестација добродошла и да дјеца и
сви који раде с дјецом и за дјецу на овај начин могу да представе свој рад. Под
мотом Креативни август Удружење грађана „Здраво да сте" обезбиједило је низ
забавних и едукативних садржаја за дјецу различитих узраста па су дјеца на
креативан начин могла стећи нове вјештине и развити своје таленте. Обала Врбаса
била је мјесто окупљања за бројне малишане који су љето провели у граду. За три
недјеље дружења дјеца су имала прилику да се окушају у свирању гитаре и
удараљки, луткарству, сликању и цртању стрипа, модерном плесу и брејк денсу,
дајакаштви и ролању, али и да науче основе прве помоћи, основе о здравом животу
и превенцији насиља, као и да запамте број храброг телефона.Током ове
манифестације дјеца су се дружила, научили су нешто ново и открили скривене,
стицали нове пријатеље како са другим учесницима, тако и са младим водитељима
радионица који су има били узори и стрпљива подршка у откривању нових садржаја.
Сва стечена знања и вјештине мали креативци показали су на завршној свечаности
и заказали дружење и сљедећег љета.
У Основној школи „Алекса Шантић‖, у оквиру пројекта „Енергетска ефикасност",
организована је годишња смотра ученичких постигнућа. Ученици су с поносом
представили своје знање, стваралаштво и таленте, а најбољима су уручене и
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награде. Годишњој смотри ученичких постигнућа, поред родитеља и дјеце,
присуствовали су и министар просвјете и културе, начелник Одјељења за
образовање, здравство, омладину и спорт, главни републички просвјетни инспектор
и омбудсман за дјецу са сарадницима.

Омбудсман за дјецу у званичним посјетама
Као и у прошлим годинама Омбудсман за дјецу се током 2017.године одазвао позиву
да буде гост у установама које током разних прослава отворе врата бројним
сарадницима, званицама и пријатељима у жељи да покажу како дјеца у тим
установама раде у настави, ваннаставним активностима, како учествују у раду
локалне заједнице, како сарађују са институцијама и удружењима грађана. Дружења
у тим околностима су увијек посебна, јер у свечаној атмосфери која одише поносом
дјеце у њиховим успјесима заједно уживају и радују им се и родитељи и наставници
и васпитачи, као и сви њихови гости.
Тако је било и ове године у Модричи на свечаности којој су присуствовали
представици омбудсмана за дјецу када је 28 јуна, поводом Дана општине у Модричи
свечано отворен нови вртић и кафе-сластичарна. Нови вртић ће примити стотину
дјеце у пет васпитних група, укључујући и дјецу са потешкоћама у развоју, а кафесластичарна ће омогућити одвијање радно-окупационе терапије за дјецу и омладину
са потешкоћама у развоју. Ову свечаност посебно су уљепшали малишани својим
пригодним програмом.
Као и сваке године Никољданска свечаност у Заводу за физикалну медицину и
рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић" у Бањалуци окупила је већ познате и
доказане пријатеље ове куће, представнике министарстава, институција и
организација, установа и појединце који су дошли да већ традиционално подијеле
радост празника с малишанима. Као добри домаћини малишани из Завода заједно са
својим другарима из ОШ „Борисав Станковић" својим ведрим духом и лијепом
пјесмом увели све присутне у празничко расположење и подсјетили на животне
вриједности које не смију да буду заборављене. У богатом и лијепо осмишљеном
програму низали су се ред пјесме, ред глуме и наравно ред аплауза. Такође,
поводом исте свечаности у топлој домаћинској атмосфери Дома „Рада Врањешевић"
осјећала се дјечија радост и понос да на слави свог Дома дочекају драге госте. На
самом почетку ове свечаности домаћини су због досадашње сарадње, помоћи и
подршке додијелили захвалнице културним и јавним установама и институцијама.
Захвалница је додијељена и Омбудсману за дјецу. Штићеници свих узраста су уз
подршку својих васпитача припремили програм који су отворили најмлађи пјесмом и
веселим плесом који је разгалио срца посјетиоцима. Слично је било и у Добоју гдје
је сарадња представника Омбудсмана за дјецу са ученицима из основних и средњих
школа готово свакодневна. Представници Омбудсмана за дјецу редовни су гости на
свечаностима и приредбама које организују ђаци у добојским школама али и
удружења грађана од којих посебно треба издвојити Удружење за помоћ дјеци са
посебним потребама. Већ је, поводом разних свечаности и активности постало
традиционално дружење и сарадња између Дјечијег вртића „Чика Јова Змај‖ Фоча и
Омбудсмана за дјецу. Ове године овај вртић је организовао за своју дјецу занимљив
програм под називом „Дјечија журка― у кањону ријеке Таре. Дјеца и васпитачи
уживали су два дана у љепотама села, обилазили су кањон ријеке и сеоска
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домаћинства, учили како се прави склониште од грања, подиже шатор, како да се
орјентишу у природи и слично.
Омбудсман за дјецу се одазвао позиву, гостовао и дружио се са дјецом у Дјечијем
позоришту Републике Српске, у оквиру хуманитарне, културно-забавне
манифестације под називом „Сњешково". Дружење са дјецом из вртића „Бубамара"
било је веома занимљиво, у топлој и веселој атмосфери домаћини и њихови гости
дјецу су посебно заинтересовали читањем бајки.
Гостовање и сусрети на оваквим свечаностима, а посебно сусрети с дјецом за
представнике Омбудсманаза дјецу су истовремено извор информација о томе како
дјеца различитог узраста разумију и остварују своја права. Истовремено, позиве на
овакве свечаности Омбудсман за дјецу доживљава као искрено признање за
досадашњи рад у области заштите дјечијих права.

Мрежа младих савјетника омбудсмана за дјецу
Слиједећи принцип Конвенције који налаже да дјецу треба активно укључити у
рјешавање свих питања која их се тичу, Омбудсман за дјецу је основао Мрежу
младих савјетника омбудсмана за дјецу која окупља средњошколце из цијеле
Републике с циљем: остваривања партиципације дјеце у свим питањима која их се
тичу, њиховог слободног изражавања мишљења, омогућавања приступу
информацијама, упознавања младих са одредбама из Конвенције о правима дјетета.
Радећи на остварењу ових циљева, чланови мреже се баве питањима везаним за сва
права која им гарантује Конвенција и тиме доприносе квалитетнијем и потпунијем
сагледавању стања права дјетета у Републици Српској. Кроз чланство у Мрежи
младих савјетника дјеца стичу могућност укључивања и у Европску мрежу младих
савјетника омбудсмана за дјецу и учествовање у активностима изван Републике
Српске. Млади савјетници су средњошколци који се на добровољној основи
пријављују за сарадњу са Омбудсманом. Средњошколци су веома заинтересовани за
рад и међусобну размјену искустава о различитим питањима, најчешће оним из
образовног система, оцјењивања, односу наставник-ученик, ваннаставним
активностима, организацији екскурзије, избору ученика генерације, избору и
дјеловању савјета ученика и сл. Млади савјетници организују радионице у својим
школама и на тај начин стечено знање и искуство у раду са Омбудсманом за дјецу
преносе на своје вршњаке.
Омбудсман за дјецу је годинама успјешно организовао и тренинг семинаре за младе
савјетнике, који су замишљени као посебан вид едукације и обуке младих савјетника
о вјештинама преношења стечених знања о њиховим правима и основним
принципима Конвенције. Иако су у претходним годинама реализовани тренинг
семинари, у извјештајном периоду изостао је овај начин рада са младим
савјетницима, с обзиром на мањак расположивих финансијских средстава у буџету
Омбудсмана за дјецу.

ЕНОЦ/ЕНYА
Европска мрежа младих савјетника омбудсмана за дјецу - ЕNYA основана је 2010.
године на иницијативу Европске мреже омбудсмана за дјецу - ЕNOC-а, како би се
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омогућило да дјеца/млади на европском нивоу изнесу мишљење о актуелним
питањима која их се тичу. Те су године и млади савјетници Омбудсмана за дјецу
укључени су у ЕNYА активности када су учествовали на првом састанку младих
савјетника у Стразбуру. Омбудсман за дјецу је схватио важност укључивања дјеце из
Републике Српске у европску мрежу младих савјетника, јер им то омогућава да
сарађују са својим вршњацима и размјењују искуства у познавању, заштити,
остваривању и промоцији права дјетета на европском нивоу и тако стекну слику о
искуствима и ставовима својих вршњака из многих европских земаља.

VII САРАДЊА СА НЕВЛАДИНИМ И МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Омбудсман за дјецу је, као и претходних година, у извјештајном периоду активно
сарађивао са невладиним организацијама. Својим радом на терену невладине
организације, које имају важну улогу и промоцији и заштити права дјетета,
непосредно долазе до сазнања о различитим проблемима, како у појединачним
случајевима, тако и код одређених категорија дјеце. Управо су невладине
организације, а посебно оне које су оствариле сарадњу са Омбудсманом за дјецу,
највећи број својих активности усмјериле на оставривање права дјеце са сметњама у
развоју и на заштиту дјеце од различитих облика насиља, злостављања и
занемаривања.
Имајући у виду искуства која невладине организације имају у раду са дјецом како би
на најбољи начин допринијела адекватнијој заштити дјеце у остваривању њихових
права, Омбудсман за дјецу је наставило сарадњу са невладиним организацијама и у
погледу измјена постојећих законских рјешења или иницијатива за доношење нових
закона, доношењу програма и протокола и њиховој примјени и едукацији дјеце.
Пријавама које су поднесене Омбудсману за дјецу од стране невладиних
организација у извјештајном периоду указивало се на повреде права дјетета и
заштиту од насиља, али и на потребна системска рјешења, имајући у виду искуство
у свакодневном раду на терену.
Неке од реализованих активности у сарадњи са невладиним организацијама у
2017.години:

UNICEF
UNICEF је фондација Уједињених нација која у Републици Српској и Босни и
Херцеговини сарађује са бројним институцијама и невладиним организацијама, са
циљем унапређења бриге и подршке за дјецу у различитим ресорима. Омбудсман за
дјецу и UNICEF, директно или путем сарадње с невладиним организацијама, активно
сарађују већ годинама, о бројним темама: о дјеци у ризику и дјеци у контакту са
законом (Правда за свако дијете), о социјалној заштити дјеце (Социјална заштита за
дјецу-размјена добрих пракси), о дјеци без родитељског старања и сл.
У извјештајном периоду додатна сарадња је остварена у унапређењу заштите дјеце
од различитих облика насиља, злостављања и занемаривања, измјенама Кривичног
и Породичног закона, посебно у дијелу остваривања права дјеце без родитељског
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старања, затим пројекта „Правда за свако дијете―, „Социјална заштита - размјена
добрих пракси―, „Право на инклузивно образовање― и другим темама. Успјешна
сарадња ће се наставити и даље у циљу унапређења свих области заштите права
дјетета.

WORLD VISION BIH
Успјешна дугогодишња сарадња са World Vision BIH настављена је и у извјештајном
периоду.
Представници Омбудсманаза дјецу дали су свој допринос кроз учешће у Коалицији
за заштиту дјеце Бања Лука, чији су чланови школе са рубног подручја,
представници МУП-а, центра за социјални рад, Града Бањалуке, те невладине
организације. За све професионалце који дјелују унутар Коалиције, World Vision је
организовао у Бањалуци семинар на тему ―Примјене рефералног механизма у
случају насиља над дјецом за професионалце из установа Републике Српске који
дјелују унутар Коалиције за заштиту дјеце‖, којем су присуствовали и представници
Омбудсмана за дјецу.
И ове године Омбудсман за дјецује у сарадњи са World Vision учествовао на Сајму за
дјецу и породицу, који је био прилика да се посјетиоци информишу о
надлежностима Омбудсмана за дјецу и раду World Vision, правима дјетета уопште,
али и бројним појединачним правима.

Друштво психолога Републике Српске
Омбудсман за дјецу је, имајући у виду значај и важност учешћа стручњака
различитих профила у одређивању најбољег интереса дјетета, у извјештајном
периоду наставио сарадњу са Друштвом психолога Републике Српске учешћем на
Конференцији „Психологија и право у најбољем интересу дјетета‖, која је
представљала завршну активност пројекта „Јачање институционалних капацитета за
унапређење психосоцијалне подршке дјеци и малољетницима у кривичном
поступку‖. Разговор са учесницима који су дали свој допринос у изградњи и
спровођењу политика приступа дјеци у правосуђу, указао је на важност утврђивања
најбољег интереса дјетета, и као права дјетета и правног стандарда и једног од
четири основна принципа Конвенције.

Асоцијација психолошких и полиграфских испитивања, Бања Лука
Сарадња са Асоцијацијом психолошких и полиграфских испитивања која је започела
заједничким радом на измјенама Кривичног закона и успостављању регистра
педофила настављена је и у извјештајном периоду заједничким учешћем на Јавној
расправи поводом Нацрта кривичног законика и доношења Закона о посебном
регистру правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и
искориштавања дјеце.
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УГ „Отахарин”, Бијељина
Током 2017. године настављена је сарадња са удружењем грађана „Отахарин‖, кроз
учешће на заједничком састанку на којем су презентовани досадашњи резултати
рада на пројекту под називом:„Улица је само пут до куће, а не дом - осигурајмо
дјеци права", а са основним циљем спречавања и сузбијања коришћења и
злоупотребе дјеце за просјачење.
Сарадња која је започела заједничким радом на истраживању о просјачењу дјеце у
Републици Српској, настављена је и кроз размјењивање мишљења са
представницима удружења и добијања додатних информација о мјерама које
предузимају у заштити ове посебно осјетљиве категорије дјеце.

Омладинске невладине организације
Чланови Мреже младих савјетника омбудсмана за дјецу сваке године, као чланови
мРесурса, учествују на годишњој конференцији мРесурса и размјењују идеје, ставове
и искуства са средњошколцима из цијеле Републике. У 2017. години, на годишњој
конференцији мРесурса средњошколци су показали интересовање за едукацију из
области вршњачког насиља и превенције истог и других тема везано за права
дјетета коју би с њима реализовао Омбудсман за дјецу.

Невладине организације у области остваривање права дјеце с
сметњама у развоју
Омбудсман за дјецу је и током 2017. године учествовао у радионицама за дјецу,
јавним трибинама, округлим столовима и манифестацијама које су организовала
разна удружења с циљем скретања пажње јавности на проблеме с којима се сусрећу
дјеца обољела од аутизма, дјеца с Дауновим синдромом, дјеца обољела од ријетких
болести, дјеца обољела од малигних болести, дјеца са инвалидитетом и другим
потешкоћама.
Удружење за помоћ дјеци са посебним потребама, Добој
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
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Невладине организације у области заштите дјеце и жена од
различитих облика насиља
Активности ових удружења већ годинама су усмјерене на заштиту жена и дјеце од
различитих облика насиља и њихово дугогодишње искуство, прије свега у раду са
жртвама насиља, указало је и на потребу доношења Протокола о поступању у
случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце, али и на дефинисању мјера
психосоцијалне подршке жртвама насиља.
„Удружене жене˝, Бања Лука
Удружење грађана „Будућност‖, Модрича
Организација жена „Лара‖, Бијељина
Удружење за помоћ дјеци и женама жртвама породичног насиља „Женски
центар‖, Требиње
Удружење „Нова Генерација‖, Бања Лука
Удружење самохраних родитеља „Понос―, Бања Лука

VIII САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА
Да би Омбудсман за дјецу могао одговорити обавезама утврђеним законом –
заштита права и интереса дјетета, кључна је сарадња са надлежним институцијама,
зато, сарадњу са надлежним институцијама, организацијама и службама које раде за
дјецу и са дјецом Омбудсман за дјецу и цијени, прије свега кроз њихов однос према
захтјевима Омбудсмана за дјецу. С обзиром да се пријаве, којима се указује на
повреде права дјетета односе на све области одрастања дјетета, а да поступање по
запримљеној пријави захтијева одговарајући одговор надлежног органа, реакција
Омбудсмана за дјецу добрим дијелом је условљена траженим одговором. Ако се
тражени одговор не достави у остављеном року или исти и није одговор на наводе о
повреди права дјетета, поступање Омбудсмана за дјецу се пролонгира,
незадовољство подносиоца пријаве појачава.
Законом утврђена обавеза Омбудсмана за дјецу истовремено обавезује и надлежне
службе на потребну сарадњу, и та обавеза се односи на све службе, а не само оне
на које се указује пријавама грађана.
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 није користио у мјери у којој је могао
и требао бити ангажован, из простог разлога што у поступку припреме прописа и
доношењу подзаконских аката и није позван за достављање мишљења.
Све већи број пријава којима се указује на повреде права дјетета у образовном
систему, довео је и до већег броја обраћања Омбудсмана Министарству просвјете и
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културе, по различитим основама, како везано за пријаве којима се указује на
повреде права дјетета у конкретним ситуацијама, тако и у системском дефинисању
одређених питања.
Један од присутних проблема су и честе измјене закона, а које нису пратили
потребни подзаконски акти. У извјештајном периоду донесен је Закон о основном
васпитању и образовању, али с обзиром на начин како је законом утврђен рок за
доношење подзаконских аката, оставља се простор за различит приступ школа у
поступању у појединачним ситуацијама, а што доводи до повреде права дјетета.
Омбудсман за дјецу је и ове године сарађивао 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. Иако се сарадња са
васпитно образовним установа може оцијенити као задовољавајућа - школе
достављају тражене одговоре, спремне су на сарадњу, међутим и саме 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.
Министарство здравља и социјалне заштите спада у ред оних министарстава којем
се Омбудсман за дјецу врло често обраћа, што је и очекивано с обзиром на
надлежности центра/служби за социјални рад у поступцима за остваривање и
заштиту права дјетета.
Као и васпитно образовне установе и центри/службе за социјални рад, у највећем
броју случајева, достављају Омбудсману тражене одговоре у остављеном року,
међутим проблем је када одговори нису потпуни и када јасно не дефинишу које
мјере и радње су предузели у заштити права дјетета. Поред тога и центри/службе за
социјални рад редовно истичу бројне проблеме у примјени Породичног закона, али
и на изостанак дефинисаних процедура поступања у различитим сегментима,
посебно у збрињавању дјеце без одговарајућег родитељског старања те у
поступцима одлучивања о уређењу виђања дјетета и родитеља са којим не живи.
Омбудсман за дјецу је као и свих претходних година остварио посебно добру
сарадњу са Министарством унутрашњих послова по различитим питањима заштите
права дјеце. Заштита дјеце од насиља, насиље у породици, сексуално злостављање
дјеце, насиље путем интернета, вршњачко насиље, успостављање регистра
педофила, употреба пиротехничких средстава, превенција малољетничке
деликвенције, само су неке од тема на којима је Омбудсман за дјецу радио заједно
са МУП-ом Републике Српске. У јавности је посебно препознат превентивни рад
МУП-а са дјецом и онима који раде са дјецом, о различитим питањима и изазовима
са којима дјеца одрастају, а превентивне активности су најбоља заштита дјеце, јер
ангажовање у овој области треба да умањи потребу ангажовања полиције онда када
је проблем већ настао.
Иако никада није добио пријаву о повреди права дјетета у Заводу „Др Мирослав
Зотовић‖ Омбудсман за дјецу је по различитим основама остварио сарадњу са
установом, која својим стручним знањем и професионалним искуством,
разумијевањем за проблем који родитељ и дијете имају, улаже максималан напор да
буде на услузи онима којима је та подршка потребна и на свако питање телефоном
имају одговор.
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Сваке године Омбудсман за дјецу, по различитим основама, оствари сарадњу са
запосленима у здравственим установама. Бројна питања остваривања права дјеце и
посебно њихова заштита захтијевају посебна стручна знања, за која су запослени у
здравственим установама били подршка Омбудсману за дјецу. Боравак дјеце у
здравственим установама, сумња на сексуално насиље и злостављање дјетета, дјеца
са сметњама у развоју, здравствени проблеми дјетета чији су родитељи разведени,
дјеца жртве насиља, само су нека од питања, која су захтијевала и стручна знања и
професионално искуство, да би се њиховим правилним разумијевањем осигурао
најбољи интерес дјетета у конкретним ситуацијама.
Сарадњу са Јавним фондом дјечије заштите Омбудсман за дјецу је остварио од
самог почетка свога рада. Иако су Законом утврђена широка овлаштења Фонда у
остваривању права дјеце по различитим основама, Омбудсман за дјецу није примио
пријаве о повреди права дјетета. Поред тога, Јавни Фонд дјечије заштите спада у
ред оних институција које имају уредну евиденцију о свим својим корисницимаи
остваривању права дјеце по различитим основама, што је посебно, годишње
показатеље анализирају по различитим основама. Сарадња са Фондом, између
осталог, је остварена и у реализацији пројекта социјализације дјеце у Републици
Српској који се годинама успјешно одвија на задовољство и дјеце и њихових
родитеља и сигурно је један од најуспјешнијих пројеката у Републици Српској.
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. Посебним извјештајем који је Омбудсман за дјецу
доставио инспекторату 2013. године указано је на бројне пропусте у поступању
Просвјетне инспекције у појединачним предметима и наложено предузимање мјера
ради ефикаснијег дјеловања у заштити права и интереса дјеце. У извјештајном
периоду дошло је до промјене у приступу Просвјетне инспекције у вршењу надзора,
али још увијек не на начин на који их закон обавезује, а на шта се и овим
извјештајем указује. Правовременим и адекватним реаговањем инспекцијских
служби у појединачним случајевима, превентивно би се дјеловало у бројним
областима и сигурно смањио број обраћања Омбудсману за дјецу, зато се
активности у јачању ових служби морају усмјерити на њихово превентивно
дјеловање.
Омбудсман за дјецу у сарадњи са Агенцијом за информационо друштво Републике
Српске, и у извјештајном периоду, организовао је обиљежавање Међународног дана
безбједног интернета, како би се указало на све предности и ризике којима дјеца
могу бити изложена на интернету, те потребу одржавања овог питања стално
актуелним и указивања на обавезе и одговорности других субјеката заштите у
заштити дјеце и њихових интереса.
Сарадња је настављена и са Музејем Републике Српске, који је ове године био
иницијатор заједничког дјеловања у промоцији права дјетета на чему његова
Педагошка служба ради већ десет година и сваке је године све видљивија.
Поступајући по пријавама грађана Омбудсман за дјецу се свакодневно обраћа
надлежним институцијама, а све су чешће ситуације и у извјештајном периоду да се
организације и институције прије предузимања потребних мјера обраћају
Омбудсману за дјецу за одређено мишљење и сугестије како да поступе у
конкретним случајевима. Иако, према Закону о Омбудсману за дјецу, Омбудсман за
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дјецу нема овлаштење за давање мишљења у конкретним ситуацијама,177 ни један
захтјев по овом основу није остао без одговора. Поред обраћања Омбудсману за
дјецу за поступање у конкретним случајевима, све чешће указују и на потребу
измјена постојећих законских рјешења и дефинисања процедура поступања.

IX ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
Медији несумњиво имају изузетно важну улогу у промоцији и заштити права дјетета
и њихових интереса, прије свега у сензибилисању и информисању јавности о
присутности проблема различитих облика насиља над дјецом. Омбудсман за дјецу је
од самог успостављања остварио потребну и квалитетну сарадњу са медијима
имајући у виду изузетно важну улогу медија у промоцији права дјетета уопште, али
и у заштити тих права.
Медији су, и током 2017. године, показали велико занимање за активности
Омбудсмана за дјецу, а то је значајно допринијело видљивости Омбудсмана за дјецу
у јавности, али и његовој отворености о информисању и остваривању права дјетета
уопште, посебно онда када долази до повреде тих права. Својим ангажовањем, које
је све израженије у области заштите права дјетета, што потврдјује и све већа
присутност дјеце у средствима јавног информисања, медији доприносе подизању
свијести о важности препознавања права дјетета и неопходности адекватног
реаговања у датим ситуацијама.
Омбудсман за дјецу има законом утврђену надлежност178 да обавјештава јавност о
стању права дјетета, првенствено у функцији превенције, и има за циљ да укаже на
системске недоречености у препознавању основних захтјева и принципа Конвенције
у остваривању права дјетета и његовој заштити, да укаже на пропусте у раду
институција и служби и спречавање будућих сличних појава, али и едукацији, не
само дјеце, већ и оних који брину о дјеци, о начину и могућностима остваривања и
посебно заштите права дјетета.
Омбудсман за дјецу је и у извјештајном периоду било отворен за комуникацију са
медијима, и писаним и електронским, од локалног до државног нивоа, и наставио је
са праксом добре сарадње с циљем да своје дјеловање учини што видљивијим и
ближим онима због којих је и успостављен, а то су на првом мјесту дјеца и заштита
њихових права. За информисање јавности Омбудсман за дјецу је користио различита
средства, интервјуе по позиву одређених медија, одговоре на захтјеве новинара,
округле столове, саопштења за јавност, а остварена су бројна учешћа Омбудсмана
за дјецу у радио и телевизијским емисијама.
Готово сва подручја дјечије заштите и сва права дјетета била су предмет
интересовања медија. Интерес медија је у извјештајном периоду био најчешће
усмјерен за проблеме у области образовања, навршњачко насиље,инклузивну
наставу у школском систему, превенцију физичког насиља над дјецом, спријечавање
сексуалног злостављања и искориштавања дјеце, злоупотребе дјеце на интернету.
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Закон о Омбудсману за дјецу, члан 5.

Закон о омбудсману за дјецу, члан 5.
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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. Један број грађана, као и у претходној години, али и један број установа и
служби контактирао је Омбудсмана за дјецу да изрази своју подршку теми и начину
на који се о њој говори или да једноставно изрази свој став и своје искуство у
заштити права дјетета.
Указујући на повреде права дјетета у различитим областима, медији указују
истовремено и на слабости оних дијелова у систему који нису одговорили на потребе
дјеце, али и отварају питања о одређеним темама које нису адекватно препознате,
било у постојећим нормативним рјешењима или у пракси поступања надлежних
служби.
Према евиденцији, у извјештајном периоду Омбудсман за дјецу је запримио 179
захтјева новинара којима се тражи став Омбудсмана за дјецу о различитим
питањима дјечијег одрастања, што је остало на нивоу захтјева од ранијих година.
Омбудсман за дјецу је, као и у претходном периоду, наставио са добром праксом
информисања јавности путем своје интернет странице www.djeca.rs.ba. С обзиром
да су садржаји на интернет страници Омбудсмана за дјецу намијењени, прије свега,
дјеци и свима који брину о дјеци, али и медијима, и због сталног повећања броја
посјетилаца, указује се потреба и за додатним садржајима, те предузимањем
додатних мјера како би она, у највећој могућој мјери, одговорила на потребе свих
њених корисника. Интернет страница Омбудсмана за дјецу се свакодневно ажурира,
прије свега у поступању Омбудсмана за дјецу, без обзира да ли се ради о
организацији округлог стола, посјети школи, препоруци Омбудсмана за дјецу или
посебном извјештају, али и у дијелу објављивања прописа који се односе на све
области остваривања права дјетета.
Интернет страница Омбудсмана за дјецу препознатљива је по свом садржају и није
само информативног карактера, већ је и у функцији едукације њених корисника.
Управо су једним бројем обраћања Омбудсману за дјецу, грађани наводили да су на
сајту Омбудсмана за дјецу прочитали текст и нашли објашњења за ситуацију у којој
се налази њихово дијете.
Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу се такође објављује на интернет страници,
како би био доступан свим грађанима и надлежним службама, све са циљем да
најшира јавност буде упозната и са активностима Омбудсмана за дјецу и њеним
овлаштењима утврђеним законом.
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 дјецује 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.

127

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 на бројним питањима дјечијег одрастања.

X ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Омбудсман за дјецу је остварио сарадњу са другим институцијама, организацијама,
са школама основним и средњим, невладиним организацијама, јавним установама,
вртићима и шире. Питања и проблеми права дјеце, законска рјешења у овој области
и дугогодишње искуство наведних, доприњело је међусобној сарадњи и дружењу,
кроз манифестације, округле столове, конференције и друге свечаности од битног
значаја за дјецу.
Омбудсман за дјецу је по позиву присуствовао међународним конференцијама:

Међународне конференције
Мостар 30-31.03.2017. године, Конференција „Y-Млади-Иновативни приступи у
превенцији родно заснованог насиља и промоцији здравих животних стилова код
младића и дјевојака― у организацији CARE INTERNATIONAL BALKANS
Сарајево 03.10.2017.године, Конференција „Свако дијете треба породицу― у
организацији Заједничке комисије за људска права Парламентарне скупштине БиХ,
уз подршку UNICEF-а и Европске уније
Бања Лука 26-27.10.2017.године, VI Међународна Конференција „Безбједност
саобраћаја у локалној заједници― у организацији Министарства саобраћаја и веза
Републике Српске и Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске, под
покровитељством Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске
Врњачка Бања 01-03.11.2017. године, „Балкански форум социјалне заштите― у
организацији струковних удружења, Асоцијације социјалних радника и Коморе
социјалне заштите.

Учешће на догађајима
Омбудсман за дјецује учествовао по позиву организатора на сљедећим догађаја у
току 2017. године:
Бања Лука 12.01.2017.године, додјела пакетића, Кутије среће у Удружењу
самохраних родитеља „Понос―
Фоча 15.01.2017.године, Отварање Изложбе карикатура инспирисаних школом и
математиком, карикатуре Југослава Влаховића, на позив СШЦ Фоча
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Фоча 27.јануар 2017.године, Светосавске свечаности, Прослава дана школе СШЦ
Фоча
Бања Лука 27.01.2017.године, Светосавске свечаности, додјела награда ученицима
основних и средњих школа – Град Бања Лука
Бања Лука 15.02.2017.године, Свјетски дан дјеце обољеле од малигних болести у
сарадњи са Удружењем дјеце обољеле од малигних болести „Искра―, манифестација
„За мала храбра срца―
Бања Лука 21.02.2017.године, Међународни дан превенције вршњачког насиља, у
основној школи „Милан Ракић― Карановац
Бања Лука 22.02.2017. године, Међународни дан превенције вршњачког насиља,
„Стоп, вршњачком насиљу― и „Једини начин да имаш пријатеље јесте бити
пријатељ― у сарадњи са основном школом „Алекса Шантић― Бањалука
Бања Лука 22.02.2017. године, Међународни дан ријетких болести, у организацији
Савеза за ријетке болести Републике Српске
Бијељина 28.02.2017. године, Састанак „Улица је само пут до куће, а не дом –
осигурајмо дјеци права― у организацији Удружења грађана „Отахарин―
Бања Лука 20.03.2017.године, Међународни дан особа са Даун синдромом,
манифестација „Хвала ти мајко― у организацији Центра за подршку породицама
дјеце и особа с потешкоћама – „Дајте нам шансу звјездице―
Добој 21.03.2017.године, Међународни дан особа са Даун синдромом,
манифестација „Дан шарених чарапица―, у просторијама Фондације Центар за дјецу
и омладину са сметњама у развоју
Добој 27.03.2017.године, Радионица вршњачких едукатора, „Насиље над дјецом― у
Гимназији „Јован Дучић― у Добоју
Добој 30.03.2017.године, Радионица вршњачких едукатора, „Насиље над дјецом― у
Медицинској школи у Добоју
Бања Лука 01-03.04.2017. године, Свјетски дан свјесности о аутизму, трибина
„Аутизам говори срцем―, у организацији Удружење грађана Центар за едукацију
„Твоја ријеч―
Добој 04.04.2017.године, Округли сто „Дјеца са Дауновим синдромом и аутизмом у
инклузији― у организацији основне школе „Свети Сава―
Добој 05.04.2017.године, Радионица вршњачких едукатора, „Насиље над дјецом― у
Економској школи у Добоју
Неум 26-27.04.2017. године, Трећа годишња Конференција о стању људских права
и слобода у БиХ у организацији Заједничке комисије за људска права
Парламентарне скупштине БиХ уз подршку мисије ОSCE-а у БиХ
Сарајево 27.04.2017.године, Семинар „Правда за свако дијете― у организацији
UNICEF-а
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Бања Лука 03-04.05.2017.године, тренинг семинар „Едукација професионалаца― у
организацији WORLD VISION BIH
Сарајево 25.04.2017.године, Конференција „Трговина људима-актуелна ситуација и
кључни изазови― у организацији Мреже босанскохерцеговачких невладиних
организација „Ринг― и „Лара― из Бијељине
Фоча 09.05 2017.године, Обиљежавање Дана општине Фоча, на позив општине
Бања Лука 12.05.2017.године, радионица „Музејски експонат као инспирација― у
сарадњи са основним школама Републике Српске, у оквиру традиционалне
манифестација „Прољеће у музеју― изложба ученичких ликовних радова
Фоча 18.05.2017.године, Традиционални дјечији маскембал у Фочи у организацији
ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај―
Фоча 30.05.2017.године, Обиљежавање Дана ученичких постигнућа у основној
школи „Свети Сава―
Бања Лука 20-21.05.2017.године, учешће на
Сајму за дјецу и породицу, у
креативном кутку радионица „Сајам дјечијих праца― у сарадњи са WORLD VISION
BIH
Бања Лука 30.05.2017.године,смотра ученичких постигнућа у Основној школи
„Алекса Шантић―
Фоча 06.06.2017.године, Округли сто „Заштита права дјеце и борба против насиља
над дјецом― поводом 4.јуна Међународног дана невине дјеце жртава насиља, у
организацији ЈЗУ Универзитетска болница Фоча, Центар за злостављану и
занемарену дјецу и Омбудсмана за дјецу
Пале 07.06.2017.године, Правна клиника „Правда за дјецу― у организацији UNICEF-а,
Центром за људска права у Мостару и Правним факултетом Универзитета у
Источном Сарајеву
Теслић 12-14.06.2017.године, семинар-стручни скуп „Дани социјалне, породичне и
дјечије заштите― у организацији Савеза удружења стручних радника социјалне
дјелатности Републике Српске уз подршку ОСЦЕ-а
Бања Лука 15.06.2017.године, Округли сто „Традиција и иновација― у организацији
Музеја Републике Српске
Сарајево 19-20.06.2017.године, Конференција „Право на инклузивно образовање― у
организацији UNICEF-а БиХ и Министарства цивилних послова БиХ
Бања Лука
25.08.2017.године, Јавна расправа о Нацрту закона о Фонду
солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у
иностранству
Фоча 15.09.2017.године, Округли сто „Мултисекторски приступ у рјешавању
вршњачког насиља― у организацији МУП-а РС Полицијске управе Фоча
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Бања Лука
04.10.2017. године, Округли сто „Предшколско образовање за
маргинализоване групе― поводом обиљежавања Дјечије недеље, у организацији
Удружења „Нова Генерација― и SAVE THE CHILDREN
Бања Лука 05.10.2017.године, Централна манифестација Дјечије недеље „Дјечији
свијет – мој свијет― у организацији Министарства здравља и социјалне заштите,
Министарства породице, омладине и спорта и Министарства просвјете и културе
Бања Лука 12-13.10.2017. године, Конференција „Психологија и право у заштити
најбољих интереса дјетета― у организацији Друштва психолога Републике Српске и
Друштва психолога Федерације и Брчко Дистрикта
Сарајево 16-18.10.2017. године, Субрегионална Конференција „Социјална заштита за
дјецу-размјена добрих пракси― у организацији UNICEF-а
Бања Лука 10.11.2017.године, 11.Конференција Мреже савјета ученика средњих
школа Републике Српске, у организацији Омладинског комуникативног центра Бања
Лука, под покровитељством Министарства породице, омладине и спорта
Добој 17. и 20.11.2017.године, радионице за ученике других разреда основне школе
„Свети Сава― у Народној библиотеци у Добоју, поводом обиљежавања Међународног
дана дјетета
Бања Лука 20.11.2017.године, Међународни дан права дјетета у Музеју Републике
Српске
Бања Лука 20.11.2017.године, Централна манифестацијаповодом Међународног
дана права дјетета у основној школи „Јован Дучић― у Залужанима
Бања Лука 27.11.2017.године, Репродуктивно здравље у Републици Српској,
Академија наука и умјетности Републике Српске
Фоча 03.12.2017.године, Хуманитарно вече „Буди посебан, буди другачији― поводом
Међународног дана особа са инвалидитетом
Бања Лука 05.12.2017.године, Церемонија додјеле републичке награде за
волонтирање, поводом Међународног дана волонтера, Министарство породице,
омладине и спорта, волонтерски сервис и Културни центар Бански двор
Бања Лука 08.12.2017.године, Конференција „Примјена Конвенције Савјета Европе о
спречавању и сузбијању насиља над женама у породици у Републици Српској―
Гендер центар
Бања Лука 12.12.2017.године, Никољданска свечаност у Заводу за физикалну
медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић―
Добој 12.12.2017.године, Округли сто „Образовање Рома у Добоју― у организацији
мисије ОЕБС-а у БиХ
Бања Лука 13.12.2017.године, Никољданска свечаност у ЈУ Дом „Рада Врањешевић―
Бања Лука 26.12.2017.године, Читање бајки у Дјечијем позоришту Републике Српске
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Догађаји у организацији Омбудсмана за дјецу
Бања Лука 07.02.2017.године, Међународни дан сигурног интернета „БУДИ
ПРОМЈЕНА: Ујединимо се за бољи интернет― у сарадњи са Градом Бања Лука и
Министарством просвјете и културе, Републичким педагошким заводом, Агенцијом
за информационо друштво и школама у Бањој Луци, основном школом „Змај Јова
Јовановић―, средњим школама Гимназијом, Медицинском, Угоститељско-трговинскотуристичком и Католичким школским центром у Дому омладине у Бањој Луци.
Котор Варош 13-15.02.2017.године, Радионице о сигурном интернету, у основним
школама „Петар Кочић― Шипраге, „Петар Кочић― Грабовица, „П.П.Његош― Масловаре
и „Свети Сава― Котор Варош.
Бања Лука 14, 16 и 22.03.2017. године, Радионице о сигурном кориштењу интернета
трећим разредима у основној школи „Доситеј Обрадовић―.
Бања Лука 17.05.2017. године, Округли сто „Насиље није рјешење― у поводу
Међународног дана породице, у сарадњи са Министарством породице, омладине и
спорта, уз подршку SAVE THE CHILDREN.
Бања Лука 02.10.2017.године, едукативно-креативна радионица Дјечији свијет-мој
свијет― у Музеју Републике Српске, поводом обиљежавања Дјечије недеље.
Фоча 02.10.2017.године, едукативно-креативна радионица „Ја имам право― у ЈУ
Дјечијем вртићу „Чика Јова Змај―, поводом обиљежавања Дјечије недеље.
Добој 03.10.2017.године, едукативно-креативна радионица „Књига је и твој друг― у
сарадњи са Удружењем за помоћ дјеци са посебним потребама и Народном
библиотеком Добој, поводом обиљежавања Дјечије недеље.
Бања Лука 05.10.2017.године, едукативно – креативна Ботаничка радионица дјеце
из вртића „Пчелица― у сарадњи са Музејом Републике Српске.
Бања Лука 15.11.2017.године, Стручна расправа о Нацрту Закона о посебном
регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и
искориштавања дјеце.

Публикације
Омбудсман за дјецу је штампао:
1. Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце
2. Летак - промотивни материјал Омбудсмана за дјецу
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XI ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Аналити
чки
конто
4111

Расходи за лична примања запослених

640,866.10

411100

Расходи за бруто плате

576,605.17

1

4111-11

5

4111-31

Расходи за основну плату
Расходи за увећање основне плате по основу минулог
рада

6

4111-91

7

4111-92

Расходи за порезе на плату
Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско
осигурање

8

4111-95

Расходи за доприносе здравствено осигурање

9

4111-97

Расходи за доприносе за осигурање од незапослености

5,787.54

10

4111-98

Расходи за доприносе за дјечију заштиту

8,681.50

4112

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

Ред.б
рој

I

II
1

4112-11

2

4112-61

4113-95

Расходи за накнаде за превоз на посао и с посла
Расходи по основу дневница за службена путовања у
земљи(нето)
Расходи по основу дневница за службена путовања у
иностранству(нето)
Расходи по основу плата запослених за вријеме
боловања, родитељског одсуства и исталих
накнада плата
Расходи за накнаду плата за вријеме боловања који се не
рефундирају
Расходи за увећање основне плате по основу минулог
рада за вријеме боловања
Расходи за порезе на накнаду плата за вријеме
боловања, родитељског одсуства и осталих накнада које
се не рефундирају
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

4114

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи
(бруто)

4114-12

Расходи за новчане помоћи приликом рођења дјетета

4112-62
III

4113
4113-11
4113-18
4113-91
4113-92
4113-93
4113-94

IV

НАЗИВ КОНТА
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ФОНД 01

324,709.70
26,388.26
34,512.35
107,072.97
69,452.85

3,880.10
2,774.50
910.00
195.60
28,642.46
4,565.58
113.39
3,504.65
11,417.02
7,499.63
616.41
925.78
2,457.00
815.00

4114-14

Расходи за новчане помоћи у случају смрти члана уже
породице

4121

Расходи по основу закупа

4121-12

Расходи за закуп пословних објеката и простора

4122

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

1

4122-11

Расходи по основу утрошка електричне енергије

2,804.78

2

4122-12

Расходи за централно гријања

7,868.90

3

4122-21

Расходи за услугу водовода и канализације

409.41

4

4122-22

Расходи за услуге одвоза смећа

734.64

5

4122-24

Расходи за услуге одржавања чистоће

1,774.32

6

4122-31

Расходи за услуге коришћења услуга фиксног телефона

4,358.97

7

4122-32

Расходи за услуге коришћења услуга мобилног телефона

2,104.78

8

4122-33

Расходи за услуге коришћења интернета

1,503.60

9

4122-34

1,410.05

10

4122-39

Расходи за поштанске услуге
Расходи за остале комуникационе услуге-изнајмљена
линија

4123

Расходи за режијски материјал

2,577.77

1

4123-11

Расходи за компјутерски материјал

347.92

2

4123-12

Расходи за образце и папир

389.63

3

4123-13-

Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте

126.97

4

4123-19

Расходи за остали канцеларијски материјал

150.74

5

4123-29

Расходи за остали материјал за одржавање чистоће

820.70

6

4123-31

Расходи за дневну штампу

240.81

7

4123-32

Расходи за службена гласила

501.00

4125

Расходи за текуће одржавање

1

4125-31

Расходи за текуће одржавање превозних средстава

2

4125-32

Расходи за текуће одржавање канцеларијске опреме

105.30

3

4125-33

Расходи за текуће одржавање комуниксционе опреме

570.32

4126

Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу смјештаја и хране за службена
путовања у земљи

V
1
VI

VII

VIII

IX

1,642.00
38,215.80
38,215.80
25,075.45

2,106.00

3,459.08
2,783.46

4,776.87

1

4126-12

2

4126-19

3

4126-29

Остали расходи по основу службених путовања у земљи
Остали расходи по основу службених путовања у
иностранству

4

4126-31

Расходи по основу утрошка бензина

4127

Расходи за стручне услуге

3,474.37

1

4127-21

Расходи за осигурање возила

820.34

2

4127-25

461.13

3

4127-31

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

4

4127-39

Расходи за остале услуге информисања

221.13

5

4127-73

Расходи за услуге одржавања лиценци

699.71

4129

X

XI
1

4129-22

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

2

4129-41

Расходи по основу репрезентације у земљи
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1,150.03
604.06
74.60
2,948.18

1,272.06

7,425.52
380.00
751.65

Расходи по основу организације пријема, манифестација
и сл.

3

4129-43

4

4129-44

5

4129-72

Расходи за поклоне(новогодишњи пакетићи)
Расходи по основу доприноса за професионалну
рехабилитацију инвалида

6

4129-73

Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила

7

4129-92

Расходи по основу чланарина

8

4129-99

Остали непоменути расходи

5113

Издаци за набавку постројења и опреме

5113-22

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

XII

XIII

5161
5161-42

XIV

6381

Издаци за залихе ауто-гума
Остали издаци из трансакција са другим
јединицама власти

6381-11

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

1

ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА 2017.ГОДИНУ

2

НАКНАДНО ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА

3

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА У 2017.ГОДИНИ

4

УКУПНО РЕАЛИЗОВАВАНО У 2016.ГОДИНИ

5

ОСТАЛО ОД УКУПНО ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА

1,169.22
300.56
1,523.01
803.34
2,171.43
326.31
1,287.00
1,287.00
905.48
905.48
29,281.37
29,281.37
729,200.00
1,100.00
730,300.00
728,063.44
2,236.56

СРЕДСТВА ДОБИЈЕНА ОД ДОНАТОРА У 2016.ГОДИНИ
Текући грантови од правних лица у земљи ( СБЕР БАНКА БАЊА
ЛУКА)
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500,00

XII ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ
Омбудсман за дјецу ће у 2018. години предузимати све активности у складу са
својим законом утврђеним овлаштењима, а нарочито:
Наставити активности на:
Праћењу и указивању на усклађеност закона и других прописа у Републици
Српској који се односе на заштиту права дјетета с одредбама Устава Републике
Српске, Конвенцијом о правима дјетета и другим међународним документима
који се односе на заштиту права и интереса дјетета.
Давању мишљења на приједлоге закона и других прописа, ако се њима уређују
питања која су од значаја за заштиту права дјеце.
Праћењу примјене свих прописа који се односе на заштиту права и интереса
дјетета и давању одговарајућих препорука надлежним субјектима.
Праћењу и указивању на повреде права и интереса дјеце као и у претходном
периоду.
Предлагању предузимања мјера за заштиту и промоцију права дјетета, као и за
спречавање штетних поступања која угрожавају права и интересе дјетета.
Доношењу потребних измјена и допуна Породичног закона на које се овим
извјештајем указује, Иницијатива број: 110/10 од 16.02.2010. године.
Доношењу дугорочног стратешког документа за унапријеђење друштвене бриге
о дјеци, Препорука број: 1538/10 од 29.10.2010. године.
Доношењу новог Закона о спорту, Препорука број:312-2-УП-5/17.
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, Препорука број: 471-УП/12 од 05.04.2012. године.
Предузимању активности везаних за промоцију потребе вакцинације дјеце.
Доношењу одговарајућих превентивних програма о штетном утицају који игре на
срећу имају на дјецу и њихово одрастање, али и других облика зависности, на
шта је указивано Годишњим извјештајем за 2016. годину.
Дефинисању носиоца активности и временског оквира за реализацију
дефинисаних мјера и активности ради реализације циљева постављених
Стратегијом развоја образовања у Републици Српској за период од 2016-2021.
године.
Доношењу и објављивању Годишњег извјештаја о насиљу, злостављању и
занемаривању дјеце, како је то предложено Препоруком број: 126-3-ПЖС-3/17 од
01.03.2017. године и посебним извјештајем Омбудсмана, на које се указује овим
извјештајем.
Покренути иницијативу:
Да се сачини обавезни Протокол о сарадњи који утврђује обавезу и начин сталне
координације и сарадње, укључујући и размјену података између свих
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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;
Покрену активности на изради уџбеника за утврђене посебне програме за
ученике одређене врсте и степена ометености;
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;
Иницирати предузимање потребних активности да се у свим образовноваспитним установама што хитније отклоне архитектонске баријере.
Покренути иницијативу за израду посебног протокола о поступању у случају
дјеце затечене у просјачењу којим би се:
обезбиједила ефикаснија сарадња и координација надлежних органа,
установа и/или служби, нарочито у превенцији,
обезбједило институционално прикупљање података успостављањем
одговарајућих евиденција у циљу планирања и спровођења превентивних
програма и идентификација потребних активности за унапријеђење положаја
ове категорије дјеце,
Покренути иницијативу на изради и доношењу Правилника о критеријумима
и поступку за идентификовање, праћење и утврђивање талентоване дјеце,
као и свих других правилника и других подзаконских аката на које се указује
овим извјештајем.
Као и у претходном периоду:
Омбудсман за дјецу ће у оквиру Пројекта социјализације дјеце предузети
додатне мјере како би наше присуство у овом кампу било остварено по
могућности у више смјена, с циљем едукације дјеце о њиховим правима, али
и прикупљања информација о томе колико се њихова права остварују у
њиховом окружењу.
Омбудсман за дјецу ће посветити потребну пажњу обиљежавању: Дјечије
недјеље, Дана права дјетета, Дана сигурног интернета, Међународног дана
превенције злостављања и занемаривања дјетета, Међународног дана дјеце
жртава насиља, као и свих других значајних датума с циљем промоције
дјечијих права и активније улоге свих субјеката заштите и појединаца у
заштити дјеце и њихових права и интереса.
У циљу редовног обавјештавања јавности о стању дјечијих права у
Републици Српској, али и својим активностима, Омбудсман за дјецу ће и у
наредном периоду наставити сарадњу са медијима, али и подстицати све
субјекте заштите да свој рад са дјецом учине транспарентнијим, укључујући и
своја унутрашња општа акта.
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Сарадња са невладиним сектором је веома важна и наставиће се о свим
заједничким питањима везаним за промоцију и заштиту дјечијих права.
Као пуноправан члан Европске мреже омбудсмана за дјецу - ENOC, и члан
Мреже омбудсмана за дјецу Југоисточне Европе- CRONSEE, Омбудсманза
дјецу ће наставити сарадњу са другим члановима и активно доприносити
унапређењу рада ових мрежа.
Омбудсман за дјецу ће предузети и све друге потребне активности у
границама својих овлашћења с циљем заштите и промоције дјечијих права.
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