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Ппщтпвани,

Дпнпщеоем Закпна п пмбудсману за дјецу, Република Српска се сврстала у брпјну ппрпдицу
пних кпји су преппзнали пптребу да дјецу, кап најпсјетљивију категприју, дпдатнп защтите крпз
ппсебан механизам и тиме ппслала јасну ппруку ппредијељенпсти за пбезбјеђеое услпва кпји
ће пмпгућити свакпм дјетету у свакпм дијелу Републике Српске пствариваое оегпвих права.

Пвај извјещтај се пднпси на перипд јуни - децембар 2009. гпдине и први је Извјещтај првпг
пмбудсмана за дјецу Републике Српске. Истим се наглащава пптреба нпвпг пднпса према
дјеци, квалитетнијег разумијеваоа и дпсљедније примјене УН Кпнвенције п правима дјетета,
оених пснпвних принципа и захтјева, те већа пдгпвпрнпст пних кпји брину п дјеци и
квалитетнија сарадоа између институција кпје раде на истпм задатку - пствариваое и защтита
права дјетета.

Пмбудсман за дјецу
мр Нада Грахпвац
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I УВОД
1. Уставни основ
Устав Бпсне и Хрцегпвине у шлану II утврђује да ће Бпсна и Херцегпвина и пба оена ентитета
пбезбиједити највищи нивп међунарпднп признатих људских права и пснпвних слпбпда.1
Међунарпднп призната људска права и пснпвне слпбпде утврђени су Анекспм I на Устав БиХ2
кап дпдатни сппразуми п људским правима кпји ће се примјеоивати у Бпсни и Херцегпвини.
Петнаест међунарпдних угпвпра кпјима су гарантпвана права и слпбпде грађана практишнп
дппуоују шлан II Устава, пдређујући кпја су тп људска права и пснпвне слпбпде међунарпднп
признати, а кпја БиХ и пба оена ентитета мпрају пбезбиједити имајући при тпме у виду оихпв
највищи нивп.

Еврппска Кпнвенција п защтити људских права и пснпвних слпбпда у Уставу има ппсебан
пплпжај. Устав је издваја на нашин да је иста не самп дип правнпг система Бпсне и Херцегпвине
и да се има директнп примјеоивати, већ и да има преднпст над свим другим закпнима.3

Пнп щтп даје дпдатну важнпст људским правима и пснпвним слпбпдама и оихпвпј защтити је
уставна пдредба кпја елиминище мпгућнпст да се амандманима на Устав елиминищу или
умаое права и слпбпде из шлана II.4

Устав Републике Српске утврђује да дијете има правп на ппсебну защтиту5, те да се слпбпде и
права пстварују неппсреднп на пснпву Устава, а закпнпм се, за ппједина права утврђују самп
услпви за оихпвп пствариваое.6
Темељ уставнпг уређеоа Републике Српске је ппщтпваое људскпг дпстпјанства и защтита
људских права и пснпвних слпбпда у складу са међунарпдним стандардима.7

1

Устав БиХ шлан II
Анекс И на Устав БиХ
3
Устав БиХ, шлан II
4
Устав БиХ, шлан 10.
5
Устав Републике Српске, шлан 36.
6
Устав Републике Српске, шлан 49.
7
Устав Републике Српске, шлан 5.
2
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Дакле, Устав Бпсне и Херцегпвине и Устав Републике Српске ппсветили су изузетну пажоу
защтити људских права и пснпвних слпбпда.
Међутим, уставпм гарантпвани принципи у пствариваоу људских права нису дпвпљна
гаранција да ће права и бити пбезбијеђена. За оихпвп пствариваое ппред нпрмативнпг
пдређеоа пптребнп је мнпгп вище. Ппсебнп је важнп пбезбиједити квалитетне механизме кпји
ће псигурати оихпву примјену и ппсебнп, оихпву защтиту.

УН Кпнвенција п правима дјетета дип је Анекса I8, щтп пбавезује све нивпе власти и све
институције и пргане да пбезбиједе и псигурају права и защтите свакп дијете у складу са
оеним захтјевима и пснпвним принципима.

2. УН Конвенција о правима дјетета
Кпнвенција п правима дјетета усвпјена је на Генералнпј скупщтини Уједиоених нација
20.нпвембра 1989. гпдине и један је пд ријетких међунарпдних дпкумената кпји је у врлп
краткпм рпку бип прихваћен пд такп великпг брпја земаља.9
Кпнвенција усппставља стандарде и универзалне принципе и захтијева један нпви и
квалитетнији пднпс према дјеци.
Пнп щтп је ппсебнп важнп Кпнвенција први пут увпди дјецу кап субјекте међунарпднпг права и
защтите, кап лица кпја имају правп на свпја људска права.

Утврђујући права дјетета, Кпнвенција утврђује шетири пснпвна принципа кпји пбавезују:

1. защтита дјетета пд билп кпјег пблика дискриминације, пбавезује да свакп правп
гарантпванп Кпнвенцијпм буде пбезбијеђенп за свакп дијете без дискриминације пп билп
кпјем пснпву,
2. најбпљи интерес дјетета мпра да буде припритет, захтијева да у свим активнпстима кпје се
тишу дјеце, без пбзира да ли их предузимају јавне или приватне институције, судпви,
административни пргани, или закпнпдавна тијела најбпљи интерес дјетета буде у
припритету,
3. правп на ппстанак и развпј, свакп дијете има правп на живпт и развпј,
4. правп на ппщтиваое оихпвих ставпва, пбавезује да се дјетету пмпгући правп на ушещће партиципацију у рјещаваоу свих питаоа кпја се оега тишу и правп на слпбпднп
изражаваое властитпг мищљеоа.

8
9

Анекс I на Устав БиХ
УН Кпнвенцију п правима дјетета ратификпвале су 193 државе, а САД и Спмалија су је пптписале
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Кпнвенција је правни акт, пна пбавезује државе кпје су је прихватиле на ппступаое у складу са
оеним захтјевима и пснпвним принципима.

Прихватајући Кпнвенцију држава прихвата пбавезу и пдгпвпрнпст да10:

1. предузме све пдгпварајуће закпнске, управне и друге мјере за имплементацију права
признатих Кпнвенцијпм,
2. предузме такве мјере, дп крајоих граница оима дпступних средстава, ради пствариваоа
екпнпмских, културних и спцијалних права,
3. пствари међунарпдну сарадоу, тамп гдје је тп пптребнп за пствариваое права,
4. са пснпвним принципима и правима Кпнвенције на пдгпварајући и адекватан нашин уппзна
какп дјецу, такп и пдрасле,
5. Кпмитету за права дјетета сваких пет гпдина упути извјещтај п мјерама кпје је дпнијела, а
кпје се пднпсе на права призната Кпнвенцијпм, и п напретку ппстигнутпм у уживаоу тих
права.

Кпмитет за права дјетета у свпм Ппщтем кпментару бр. 5, ппд називпм Ппщте мјере за
имплементацију Кпнвенције11, утврдип је низ свепбухватних мјера кпје свака држава
треба да уради да би права дјетета, какп их Кпнвенција уређује у пракси била пстварена.
У увпду се навпди да је имплементација прпцес, кпјим државе пптписнице предузимају мјере
какп би се пбезбиједилп пствариваое свих права из Еврппске кпнвенције за сву дјецу у
оихпвпј надлежнпсти. Дпмаће закпнпдавствп треба у пптпунпсти да буде кпмпатибилнп са
Кпнвенцијпм и да се пдредбе и принципи Кпнвенције мпгу директнп примјеоивати.

Прпвјеру да ли је, и у кпјпј мјери, држава шланица ппстигла напретке у имплементацији
Кпнвенције врщи Кпмитет за права дјетета на нашин да перипдишнп разматра извјещтаје
држава шланица п стаоу права дјетета, те на пснпву оихпве анализе усваја закљушна
разматраоа и даје пдгпварајуће преппруке за државу.

Кпмитет је разматрап Иницијални извјещтај Бпсне и Херцегпвине п стаоу права дјетета у мају
2005. гпдине и у јуну исте гпдине усвпјип Закљушна разматраоа. С пбзирпм да пна садрже
мнпге забринутпсти у вези са имплементацијпм Кпнвенције, Кпмитет је Бпсни и Херцегпвини
упутип и брпјне преппруке12 а неке пд оих су наведене и у пвпм извјещтају.
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Бпсна и Херцегпвина је Кпнвенцију преузела нптификацијпм п сукцесији 23.11.1993.гпд.
General Comment No.5,2003, General measures of implementation for the Convention on the Rights of
the Child-Articles 4.42 and 44b, CRC/GC/2003/5,2003.
12
Преппруке УН Кпмитета за права дјетета
11
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С пбзирпм да се у пбласти защтите права дјетета мпрају пбезбједити механизми кпји ће све
ппступке ушинити ефикаснијим навпдима неке ставпве Еврппскпг суда за људска права кпји је
развип бпгату праксу кпја се тише дјеце и ппрпдице.
Према тпј пракси најшещћи слушајеви пднпсе се на неприхватљивп дуг ппступак за
пствариваое права једнпг рпдитеља на кпнтакте са дјететпм са кпјим не живи. Тужбама се
указује на ппвреду шлана 6. Еврппске кпнвенције п защтити људских права и пснпвних слпбпда,
кпји гарантује правп на правишнп суђеое и шлана 8. кпји гарантује правп на ппщтиваое
приватнпг и ппрпдишнпг живпта, те шлана 13. кпјим се гарантује правп на дјелптвпран правни
лијек.
Еврппски суд за људска права у свпјим пресудама навпди да је ппвријеђенп правп на правишнп
суђеое из шлана 6. Кпнвенције јер суд није предузеп све пптребне мјере да пдлука п
кпнтактима дјетета и рпдитеља буде ппщтпвана, те да ппстпји ппвреда права на ппщтпваое
приватнпг живпта ппднпситеља представке јер пн није мпгап редпвнп да пстварује кпнтакте са
свпјпм дјецпм.13
Суд сматра да „ппзитивна пбавеза државе из шлана 8. укљушује и правп рпдитеља на мјере кпје
ће пмпгућити ппнпвнп спајаое са дјететпм“, пднпснп да „пргани нису ушинили све щтп је у
оихпвпј мпћи и щтп се пд оих мпглп пправданп пшекивати какп би пмпгућили ппнпвнп
спајаое ппднпситељке представке и оене кћерке“14.

Суд даље навпди „да се адекватнпст неке мјере пцјеоује пп брзини кпјпм се пна
имплементира, јер прптпк времена мпже имати неприхватљиве ппсљедице у пднпсима
између дјеце и рпдитеља кпји не живе са оима“15.

3. Сваки дан мора да буде дан права дјетета
Утврђујући права дјетета Кпнвенција утврђује и пбавезу и пдгпвпрнпст пдраслих да та права
пбезбиједе, да их псигурају и да их защтите.
Права дјетета, какп их Кпнвенција утврђује, самп су пптребе свакпг дјетета на оегпвпм путу
пдрастаоа. Затп је врлп важнп да та права дјетета буду и псигурана, и пбезбијеђена, и
защтићена и у ппрпдици и у щкпли, у здравству, у лпкалнпј заједници, на свакпм мјесту и за
свакп дијете дп оегпвпг пунпљетства.
При тпме је важнп да су сва права једнакп важна и да није мпгуће рангирати их пп важнпсти
или знашају, нити сматрати да пбезбјеђеое једнпг права, мпже бити замјена за пнп правп кпје
није пбезбијеђенп.

13

Предмет пред Еврппским судпм брпј 14011/07
Предмет пред Еврппским судпм брпј 14011/07
15
Предмет пред Еврппским судпм брпј 27966/06
14
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Ппсебнп је важнп да права дјеци припадају затп щтп су дјеца.
Ми их оима не дајемп затп щтп су дпбри или нису дпбри, ми их оима псигуравамп и
пбезбјеђујемп, ми оихпва права щтитимп. Тп је пбавеза пдраслих билп да су рпдитељи,
ушитељи, судије, пплицајци, државни службеници, нпвинари... Сви ппјединци и све
институције, и сви нивпи власти имају и пбавезу и пдгпвпрнпст у свим активнпстима, кпје се
пднпсе на дјецу и пдлукама кпје се оих тишу, првенственп имати у виду најбпљи интерес
дјетета.

У врлп краткпм перипду, за кпји се ппднпси пвај извјещтај, пмбудсман за дјецу је била у
великпм брпју щкпла, центара за спцијални рад, у ппсјети дјеци на љетпваоу, у ппсјети дјеци
смјещтеним у институцијама. Сваки пд пвих сусрета је, између псталпг, бип прилика и за
разгпвпр п примјени Кпнвенције и пствариваоу права дјетета уппщте.

Реагпваоа на нашин „имају пни превище права“, „самп гпвпримп п оихпвим правима, гдје су
им пбавезе“, „кп щтити наща права“ и слишнп самп су пптврда недпвпљнпг ппзнаваоа сущтине
Кпнвенције и оених захтјева.
Реакције и не би биле изненађујуће да не дплазе управп пд пних кпји би требалп да афирмищу
права дјетета и кпји би дјецу требалп да уше п оихпвим правима.

Дјеца имају права, али тп никакп не знаши да мпгу радити щта хпће и да немају пбавезе.
Дјеца имају и свпје пбавезе и пдгпвпрнпст у складу са оихпвим узрастпм и сппспбнпщћу да
пбавезе и пдгпвпрнпст преузму.
Управп затп, оихпвп пдрастаое захтијева да им се пбезбиједе права и ствпре услпви за
преузимаое пдгпвпрнпсти. Ушити дјецу оихпвим правима, истпвременп знаши шинити их
пдгпвпрнијим и сппспбнијим да пстваре свпја права и ппщтују права других.

Свакп пребациваое пдгпвпрнпсти на дјецу, самп је пптврда и признаое да нисмп у стаоу
пдгпвприти нащем задатку.
Реакције институција да су ушинили све щтп су мпгли, и да пни ту нищта не мпгу (у ситуацији
гдје уређеое виђаоа дјетета и рпдитеља траје некпликп гпдина), самп је пптврда да су дјеца у
брпјним ситуацијама пстала без защтите.

Затп - СВАКИ ДАН МПРА ДА БУДЕ ДАН ПРАВА ДЈЕТЕТА, јер свакп дијете сваки дан има свпје
људске пптребе, кпје му треба пбезбиједити на оегпвпм путу пдрастаоа.

10

4. Закон о омбудсману за дјецу
Специјализпване институције пмбудсмана, увијек и свугдје, су израз прпцјене п пптреби да се
пдређена категприја грађана или пдређена пбласт дпдатнп защтите. Међу специјализпваним
институцијама пмбудсмана, данас су најбрпјније управп пне кпје се баве прпмпцијпм и
защтитпм права дјетета.
Дпнпщеоем Закпна п пмбудсману за дјецу16, Република Српска се сврстала у брпјну ппрпдицу
пних кпји су преппзнали пптребу да дјецу, кап најпсјетљивију категприју грађана, и дпдатнп
защтите крпз ппсебан механизам.
Пнп щтп је ппсебнп важнп „не ппстпје пдредбе у дпнесенпм Закпну кпје пгранишавају правну
сппспбнпст институције да прави свпј прпграм у пднпсу на свпју улпгу, или кпји спрешавају
изврщаваое сущтинске улпге предлпжене Парищким принципима и ENOC стандардима“ стпји,
између псталпг, у пдлуци п пријему Институције у пунпправнп шланствп ENOC-а - Аспцијације
пмбудсман институција за дјецу Еврппе.
Закпнпм су утврђене надлежнпсти институције17, такп да Пмбудсман за дјецу:
-

-

-

прати усклађенпст закпна и других прпписа у Републици Српскпј кпји се пднпсе на защтиту
права дјетета с пдредбама Устава Републике Српске, Кпнвенције Уједиоених нација п
правима дјетета и других међунарпдних дпкумената кпји се пднпсе на защтиту права и
интереса дјетета,
прати изврщаваое пбавеза Републике Српске кпје прпизилазе из Кпнвенције Уједиоених
нација п правима дјетета и других међунарпдних дпкумената кпји се пднпсе на защтиту
права и интереса дјетета,
прати примјену свих прпписа кпји се пднпсе на защтиту права и интереса дјетета,
прати ппвреду права и интереса дјетета,
залаже се за защтиту права и интереса дјетета,
предлаже предузимаое мјера за защтиту и прпмпцију права дјетета, кап и за спрешаваое
щтетних ппступаоа кпја угрпжавају права и интересе дјетета,
пбавјещтава јавнпст п стаоу права дјетета,
пбавља и друге ппслпве утврђене пвим закпнпм.

У ппступку пслпбпђенпм брпјних фпрмалнпсти, Институција врлп брзп усппставља кпнтакт са
надлежним институцијама какп би пстварила увид у дпкументацију и ппступак кпји пред
прганпм траје.
Ппред пвлащћеоа да сама Институција или пп ппднесенпј жалби ппкреће ппступак,
пмбудсман је пп дефиницији ппсредник између двије стране са пснпвним циљем да се дпђе
дп најприхватљивијих рјещеоа у интересу дјетета.
Таквим свпјим дјелпваоем Институција има превентивну улпгу, унаприједити рад институција
и пргана кпји впде ппступке и пдлушују п правима дјетета а тиме унаприједити защтиту права
дјеце у цјелини.
16
17

Закпн п пмбудсману за дјецу,Службени гласник Републике Српске 103/08
Закпн п пмбудсману за дјецу, шлан 5.
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Ппред пвлащћеоа за ппкретаое и впђеое ппступка у кпјем се прпвјерава да ли је дпщлп дп
ппвреде права дјеце, пмбудсман за дјецу је пвлащћен да ппкрене иницијативу за измјене и
дппуне закпна, других прпписа и ппщтих аката, али и да иницира дпнпщеое нпвих закпна када
сматра да је тп пд знашаја за пствариваое и защтиту права дјетета и да даје мищљеое на
приједлпге закпна кпји су у прпцедури.
Рад на ппјединашним предметима тражи великп ангажпваое и дугп траје. Сваки предмет је
слушај за себе, јер свакп дијете има правп да се у свакпм ппступку ппстигне најбпљи интерес
бащ за оега. Акп системска рјещеоа у ппјединим пбластима када су дјеца у питаоу нису
адекватна, акп су недпрешена или неразумљива, пнда тп дпдатнп птежава ппступаое.
Затп је, институција уппредп са радпм на ппјединашним предметима, а рукпвпдећи се управп
примљеним жалбама, ппкренула иницијативу за усклађиваое системских закпна са захтјевима
Кпнвенције.
Ставпви и преппруке Институције нису правнп пбавезујући јер улпга пмбудсмана и није да
принуди или да присили. Пмбудсман је пп дефиницији механизам увјераваоа.
Институција Пмбудсмана за дјецу на сампм ппшетку свпг усппстављаоа има врлп пдгпвпран
задатак, Институцију приближити прије свега дјеци и свима пнима кпји п дјеци брину, али и
власти и изградопм Институције дппринијети квалитетнијем разумијеваоу права дјеце и
адекватнпм пднпсу према дјеци свих пних кпји впде ппступке или су на билп кпји други нашин
пдгпвпрни за пствариваое и защтиту права дјетета, али и правилнпм разумијеваоу
надлежнпсти и пвлащћеоа саме Институције. Дпсљедну примјену закпна кпји се пднпсе на
защтиту права и интереса дјеце мпрају пбезбиједити пргани и службе у пквиру свпјих
пвлащћеоа, пмбудсман нема мандат нити мпже умјестп оих дпнпсити пдлуке и впдити
ппступке. Али, мпже истима предлпжити предузимаое мјера за спрешаваое щтетних
ппступаоа и уппзприти на неправилнпсти у ппступаоу.
С пбзирпм да се у складу са Закпнпм усппставља нпва Институција, Закпнпм су пдређени и
рпкпви за оенп усппстављаое.
Први пмбудсман за дјецу Републике Српске, мр Нада Грахпвац именпвана је пдлукпм
Нарпдне скупщтине Републике Српске18, а заклетву је пплпжила 14. маја 2009. гпдине, када је
и ступила на дужнпст19, те пд тпг дана и теку Закпнпм утврђени рпкпви за усппстављаое
Институције.
Закпнпм је утврђенп20 да ће се у рпку пд 90 дана пд дана ступаоа на дужнпст изабранпг
пмбудсмана дпнијети акти п унутращопј прганизацији и систематизацији, а у даљем рпку пд
60 дана изврщити пријем у струшну службу. Без пбзира на закпнпм утврђену мпгућнпст да
припреме на усппстављану институције трају дп средине пктпбра, Институција је са радпм
ппшела пдмах, у другпј пплпвини маја мјесеца.

18

Пдлука Нарпдне скупщтине Републике Српске брпј 01-703/09 пд 22.априла 2009.гпдине
Закпн п пмбудсману за дјецу, шлан 22.
20
Закпн п пмбудсману за дјецу, шлан 35.
19
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Прва жалба примљена је у Институцији у јулу мјесецу, а 20. маја пмбудсман за дјецу је
пптписала мемпрандум п сарадои са институцијама пмбудсмана Југпистпшне Еврппе.
Ствараое претппставки за ппшетак рада нпве институције увијек тражи вријеме, на кпје сами
врлп шестп не мпжемп утицати. Без пбзира на вријеме гпдищоих пдмпра, успјели смп и прије
закпнпм утврђених рпкпва пбезбиједити пснпвне претппставке за функципнисаое.
Регистрација Институције кпд надлежних пргана и служби и пбезбјеђеое прпстпра за рад били
су припритет. Уппредп са пбављаоем регистрација упућени су дпписи на некпликп адреса за
пбезбјеђеое прпстпра за рад институције, мислећи прије свега на прпстпр за кпји се неће
плаћати закуп, а кпји свпјпм ппврщинпм и лпкацијпм мпгу пдгпвприти захтјевима Институције.
Какп такви захтјеви нису дали пшекиване резултате, Институција је пд брпјних агенција и
служби прибавила инфпрмације п прпстпру кпји се издаје и прихватила ппнуду кпја је, не самп
пп свпјпј цијени већ и лпкацији и другим карактеристикама, била најприхватљивија.
Међутим, и ппред наведенпг, Институција је ппднијела захтјев да се у будућим, евентуалнп
слпбпдним прпстприма, имају у виду пптребе Институције какп би се у бучету избјегла ставка
закупа.
Пнп щтп ппстпјећи прпстпр није мпгап пбезбиједити (ппред тпга щтп је ппд закуппм) је једна
слпбпдна прпстприја - ушипница, прилагпђена за рад са дјецпм, у кпјпј би се свакпдневнп
мпгле прпвпдити активнпсти са нпр. једним разредпм, или группм дјеце из вртића, из дпма сл.
У садащоим услпвима, када нам се најави група дјеце, сваки пут, зависнп пд брпја дјеце,
правимп прерасппдјелу и нпву прганизацију прпстпра.
Институција је у извјещтајнпм перипду урадила сва нпрмативна акта неппхпдна за
функципнисаое Институције, пбезбиједила канцеларијску ппрему и усппставила wеб
страницу.
Wеб страница, кпја је урађена на ћирилици, латиници и енглескпм језику, приказује наще
најважније активнпсти, али је истпвременп на једнпм мјесту приказала прпписе и
међунарпдне и дпмаће кпји се пднпсе на дјецу, кап и институције кпје п дјеци брину.
На страници су пбјављени и ставпви Институције п разним питаоима везанп за пствариваое
права дјеце, преппруке, мищљеоа и извјещтаји.
Пмбудсман за дјецу има два замјеника кпји му ппмажу у пбављаоу ппслпва у пквиру
пвлащћеоа кпја им буду пренесена.
У складу са Закпнпм21, Нарпдна скупщтина Републике Српске на тридесет другпј сједници
пдржанпј 23. септембра 2009. гпдине именпвала је два замјеника пмбудсмана, Злату Хачић
Бајрић, прпфеспра српскпг језика из Баоа Луке и Златпљуба Мищића диплпмиранпг правника
из Дпбпја.
У складу са интерним актима Институције замјеници ће, ппред редпвних ппслпва, пратити
пствариваое и защтиту пбразпвних, културних и правпсуднп защтитних права дјеце.
21

Закпн п пмбудсману за дјецу, шлан 20.
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II ПРАВА ГАРАНТОВАНА КОНВЕНЦИЈОМ
Кпнвенција утврђује сљедећа права дјеце:

- правп на живпт, правп на недискриминацију, правп на сазнаое властитпг ппријекла, правп на
пријаву рпђеоа, правп на име, правп на стицаое држављанства, правп на пшуваое идентитета,
правп на живпт у ппрпдици и рпдитељску бригу, правп на усвпјеое, правп на слпбпднп
изражаваое властитпг мищљеоа и правп да се оегпвп мищљеое узме у пбзир у свим
ппступцима кпји га се неппсреднп тишу, правп на приватнпст, правп на слпбпду инфпрмација,
правп на слпбпду мисли, савјести и вјерписппвијести, правп на слпбпднп културнп и
умјетнишкп изражаваое, правп на пдмпр, слпбпднп вријеме, игру и рекреацију, правп на
слпбпднп удруживаое и мирнп пкупљаое, правп на шаст и углед, правп на пбразпваое, правп
на здравствену защтиту, правп на примјерен живптни стандард, правп на спцијалну защтиту,
правп на защтиту пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа, правп на защтиту пд незакпнитпг
пдвпђеоа, правп на защтиту пд сексуалнпг злпстављаоа и скприщћаваоа, правп на защтиту пд
птмице, прпдаје и тргпвине, правп на защтиту пд псталих пблика искприщћаваоа, правп на
защтиту пд екпнпмскпг искприщћаваоа, правп на защтиту пд мушеоа, нехуманпг и
ппнижавајућег ппступка и казне, правп на правну и другу ппмпћ у слушају лищеоа слпбпде,
правп на дпстпјанствп у кривишнпм ппступку.

Права кпја Кпнвенција гарантује дјеци мпгу се сврстати у некпликп категприја:
- лишна права дјетета,
- правп на здравствену защтиту,
- правп на пбразпваое,
- права кпја дијете има у заједници,
- културна права дјетета,
- екпнпмскп - спцијална права,
- правпсуднп - защтитна права дјетета.

Пратити пствариваое права дјеце, и ппсебнп, предлагати пдгпварајуће мјере ради
ппбпљщаоа пплпжаја дјеце у пдређеним пбластима захтијева пдгпварајућу базу ппдатака пп
разлишитим категпријама.
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Институција је врлп шестп у ситуацији, да се пд ое траже пдгпвпри п брпју дјеце за кпју се
претппставља да су им права ппвријеђена пп некпм пснпву, нпр. кпликп је дјеце раднп
ангажпванп, кпликп их је закљушилп брак, брпј дјеце кпји прпсе и сл.

УН Кпмитет за права дјетета у свпјим преппрукама наглащава неппхпднпст базе ппдатака за
дјецу, те преппрушује да се „штп хитније изврши пппис станпвништва и развије
кппрдинисани систем за прикупљаое ппдатака кпји би требап да ппкрије сву дјецу млађу пд
18 гпдина и рашчлани те ппдатке пп групама дјеце кпјима је пптребна ппсебна заштита.
Пптребнп је израдити ппказатеље за ефикаснп праћеое и евалуацију напретка у
имплементацији Кпнвенције, кап и за прпцјену утицаја пплитика кпје се тичу дјеце“. 22

III ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА – ЖАЛБАМА
У тпку 2009. гпдине, пднпснп за перипд јуни - децембар 2009. гпдине, Институција је ппступала
у укупнп 90 предмета кпјима се указује на ппвреде права дјеце.
У истпм перипду Институцију је телефпнпм или дпласкпм у канцеларију кпнтактиралп прекп 60
грађана и већи брпј институција тражећи правни савјет за ситуацију кпју имају или
инфпрмације п тпме кпме и какп се пбратити ради пствариваоа права дјетета.
У извјещтајнпм перипду Институција је у ппступаоу у ппјединашним предметима кпристила
првенственп метпд медијације. Најшещће, ради се п таквим предметима гдје међуспбна
дпписиваоа и пписиваое ситуација сигурнп не би далп пшекиване резултате, првп у
правилнпм и пптпунпм схватаоа сущтине прпблема и другп, ппступак би трајап мнпгп дуже.
Пдлазак на терен и неппсредан кпнтакт са институцијама и службама на кпје су се жалбе
пднпсиле увијек је кприщћен и за уппзнаваое истих са пвлащћеоима и надлежнпстима
Институције, али и за тражеое рјещеоа не самп за кпнкретан предмет, већ за дпдатна
системска рјещеоа, кпја би у интересу дјетета скратила трајаое ппступка и ушинила
пдгпвпрним пне кпји свпјим дјелпваоем угрпжавају права дјетета.
Институција је за краткп вријеме примила велики брпј жалби. Акп се има у виду да дп
септембра мјесеца адреса ни телефпн Институције нису били ппзнати, прпизилази да смп
мјесешнп примили прекп 20 жалби. Брпј предмета на кпјима је рађенп не укљушује разгпвпре и
савјете странкама, јер нису захтијевале пбраћаое другим институцијама, али су и те ситуације
врлп захтјевне. Грађани, најшещће збпг прпблема кпји имају гпдинама, и пнда кад су изгубили
ппвјереое траже пбјащоеое закпнскпг пснпва, ппјащоеое надлежнпсти других институција,
прпцедура ппступаоа и сл. Међутим, примљеним жалбама се не указује самп на ппвреду
права једнпг дјетета, најшещће пне указују на недпстатке у ппстпјећим системским рјещеоима,
или на неадекватан приступ надлежних пргана, а на щтету дјеце.
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1.Статистички показатељи
1.1. Подносилац жалбе

Ппднпсилац жалбе најшещће је један пд рпдитеља, врлп ријеткп рпдитељи заједнп, при тпме
птац најшещће ппднпси жалбу јер му је пнемпгућен кпнтакт са дјететпм, а мајка збпг
неплаћаоа алиментације.
Баке и дједпви ппднпсе жалбу јер им се пнемпгућава кпнтакт са унукпм.
Дјеца су ппднијела жалбе збпг насиља.
У категприји пстали ппднпсипци жалби су рпђаци и кпмщије кпји имају сазнаоа п насиљу над
дјецпм у ппрпдици.
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1.2. Жалбом се указује на сљедеће повреде права дјетета

Пнп щтп ппсебнп забриоава је да су се жалбе углавнпм пднпсиле на ппвреду лишних права
дјетета, 59 % пд укупнпг брпја жалби. На другпм мјесту, иакп дуплп маое жалби пднпси се на
спцијална и екпнпмска права. У категприји псталих су пствариваое импвинских права пп
разлишитим пснпвама

1.3. Жалбе према институцијама
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Имајући у виду да се жалбама указује на ппвреду лишних права дјетета, и унутар тих права,
најшещће на ппвреду права дјетета на кпнтакте и дружеоа са пба рпдитеља, щтп је у
надлежнпсти центара за спцијални рад, тп се и највећи брпј жалби пднпси на ппступаое пвих
служби. Пријаве кпје се пднпсе на щкпле су на другпм мјесту, иакп је брпј жалби прекп три
пута маои. У категприји пстали – жалбе се пднпсе углавнпм на јавне устанпве.

1.4. Број дјеце

Примљене пријаве упућују на повреду права 96 дјеце. Овај податак је тешко
исказати јер у свим случајевима којима се указује на недостатке у постојећим
системским рјешењима, није могуће одредити који број дјеце је повријеђен по том
основу. Тако нпр. извршена анализа везано за вршњачко насиље и Породични
закон, евидентиран је као један предмет, а да на другој страни, број дјеце којима
су права по том основу повријеђена није могуће исказати. Подаци се односе на
појединачне жалбе из којих се јасно види и број дјеце.

1.5. Којег узраста су дјеца

Из пријава прпизилази да щтп је старпсна граница дјетета нижа, тп су пни вище излпжени
ситуацијама кпје дпвпде дп оихпве ппвреде. Управп та категприја дјеце пбавезује на већу
пдгпвпрнпст, та дјеца су пптпунп зависна пд рпдитеља и нису у стаоу да се защтите, и те
ситуације на дјецу у пвпм узрасту пстављају тещке ппсљедице.
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1.6. Којег су пола дјеца

Када је у питаоу ппл дјеце, пнда су ппдједнакп ппвријеђени и дјевпјшице и дјешаци.
Тамп гдје из пријаве није видљивп кпјег су ппла дјеца, издвпјенп је кап неппзнатп.

1.7. Лична права дјетета

Према Кпнвенцији, лишна права дјетета укљушују правп на живпт, правп на сазнаое властитпг
ппријекла, правп на пријаву рпђеоа, правп на име, правп на стицаое држављанства, правп на
пшуваое идентитета, правп на живпт у ппрпдици и рпдитељску бригу, правп на приватнпст,
правп на шаст и углед, правп на защтиту пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа, правп на
защтиту пд незакпнитпг пдвпђеоа.
19

1.8. Укупан број предметa

Институција је у извјещтајнпм перипду ппступала у укупнп 90 предмета, пд кпјих је ријещенп
66.

1.9. Ријешене жалбе

Пд укупнпг брпја ријещених предмета у 13% слушајева пријаве п ппвреди права дјетета су биле
непснпване, а у 2% слушајева ппступак је пбустављен.
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2. Лична права дјетета
2.1. Право на пријаву рођења и право на име

Дијете се пријављује пдмах накпн рпђеоа и пд рпђеоа има правп на име, правп на стараое,
држављанствп и, акп је тп мпгуће, правп да зна кп су му рпдитељи и правп на оихпвп стараое.
Државе шланице пбезбјеђују пствариваое пвих права у складу с наципналним закпнпм и
свпјим пбавезама у складу с пдгпварајућим међунарпдним инструментима из пве пбласти,
ппсебнп у слушајевима у кпјима би дијете инаше билп апатрид.23

Акп се имају у виду ппказатељи из ранијих гпдина, кпјима се указивалп на ппвреду права
дјетета на упис пдмах накпн рпђеоа, билп да се ради п дјеци кпја нису уписана или су ти уписи
били непптпуни, данас ти слушајеви нису такп изражени, мада су јпщ увијек присутни.

Имајући у виду пзбиљнпст пвпг прпблема, мпгуће злпупптребе с тим у вези, и ппсебнп
ппсљедице кпје за дијете мпгу наступити збпг непствариваоа пвпг права, врлп је важнп да
надлежне службе сваки ппкущај рпдитеља да упис дјетета пдгпди, дпк не ријещи нека друга,
свпја неријещена питаоа, преппзна и уппзпри на све ппсљедице таквпг ппнащаоа за дијете,
али и на пгпвпрнпст рпдитеља. Ускраћиваоем дјетету права на име и уписа у складу са
важећим закпнима, дијете не мпже пстварити правп на држављанствп, правп на здравствену
защтиту, правп на пбразпваое и сл.

Институција је примила жалбу мајке кпја ни ппслије мјесец дана није изврщила упис дјетета,
правдајући тп пптребпм претхпднпг рјещеоа оенпг брашнпг статуса.

Ппрпдишни закпн управп у намјери да защтити дијете, дефинисап је ситуацију у кпјпј се пцем
дјетета рпђенпг у браку или 300 дана пп престанку брака сматра закпнити супруг, такп да
неријещени брашни пднпси никакп не мпгу бити разлпг нити се дпвпдити у вези са правпм
дјетета на оегпв упис.
Два дјетета са истим матишним брпјем је жалба рпдитеља кпји инсистирају да оихпвп дијете
уреднп пријављенп задржи свпј матишни брпј. Рад на пвпм предмету на жалпст јпщ увијек је у
тпку, с пбзирпм да је на оегпвпм рјещаваоу укљушен већи брпј институција.
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УН Кпнвенција п правима дјетета, шлан 7.
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2.2. Право дјетета на живот у породици и родитељско старање

Према Кпнвенцији ппрпдица је пснпвна, прирпдна и незамјенљива средина за развпј и
благпстаое свих оених шланпва, а ппсебнп дјеце.24
Утврђујући правп дјетета да живи са свпјим рпдитељима, Кпнвенција утврђује заједнишку
пдгпвпрнпст рпдитеља за ппдизаое дјетета, за бригу п дјетету, васпитаое, пбразпваое и
оегпв развпј и пдрастаое.
И према Ппрпдишнпм закпну Републике Српске рпдитељи имају дужнпст и правп да щтите
свпју малпљетну дјецу и да се брину п оихпвпм живпту и здрављу.25
Рпдитељ се, према Ппрпдишнпм закпну не мпже пдрећи рпдитељскпг права, али му пнп, у
слушајевима утврђеним закпнпм, мпже бити пгранишенп али и пдузетп.
Правп дјетета да живи са свпјим рпдитељима мпже бити ускраћенп самп у изузетним
ситуацијама када тп интереси дјетета захтијевају и када се тп у пдгпварајућем ппступку
дпкаже.
Данас су, нажалпст, врлп шесте живптне ситуације у кпјима дијете не мпже пстварити свпје
правп да живи заједнп са пба рпдитеља, билп да дпђе дп развпда брака или је дијете рпђенп у
ванбрашнпј заједници.
Према ппказатељима статистике26 у 2008. гпдини разведенп је 317, а у 2007. гпдини 596
бракпва. Акп се при тпм има у виду да самп мали прпценат оих тп уради сппразумнп, щтп
укљушује и сппразум п уређеоу виђаоа и кпнтакте са дјететпм, пнда је јаснп да су сви пстали
тражили интервенцију надлежних служби, пд кпјих се пшекује да регулищу такп псјетљивп
питаое и интервенищу у лишним пднпсима рпдитеља и оихпве дјеце.
При тпме, рпдитељи свпје рпдитељскп правп дпживљавају кап свпје правп, а не кап пбавезу и
пдгпвпрнпст кпју имају према дјеци.

2.3. Право дјетета на личне односе и непосредне контакте и са другим
родитељем

Члан 9. Кпнвенције утврђује да дијете има правп да пдржава лишне пднпсе и неппсредне
кпнтакте са пба рпдитеља на сталнпј пснпви, укпликп је пдвпјенп пд једнпг пд оих или пд пба
рпдитеља.
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УН Кпнвенција п праву дјетета, Преамбула
Пoрпдишни закпн, Службени гласник РС бр. 54/02, шлан 81
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Републишки завпд за статистику РС, Статистишки гпдищоак 09
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„Нећу да је предам и да шекам да дијете ухвати снагу када ппрасте па пнда тражи свпг пца. Ја
хпћу да будем рпдитељ али не прекп алиментације негп у свим сферама живпта дјетета.
Апелујем на...“
( из писма једнпг рпдитеља пмбудсману за дјецу )

Највећи брпј жалби запримљених у Институцији у извјещтајнпм перипду указује на ппвреду
права дјетета пп пвпм пснпву.
Рпдитељ са кпјим дијете живи ппслије развпда брака или дп дпнпщеоа пресуде п развпду
брака, врлп шестп ппд разлишитим изгпвприма пнемпгућава па и спрешава дијете да има билп
какав кпнтакт са рпдитељем са кпјим не живи. Сппразумпм рпдитеља или пдлукпм центра
утврђује се вријеме, мјестп и нашин какп ће се кпнтакт пстварити. Ппд разлишитим изгпвприма
„данас пада кища, или дијете има температуру, или не мпгу збпг ппсла“ и слишнп дп кпнтакта
не дплази у једнпм мјесецу, у другпм мјесецу се смищљају други разлпзи и такп мјесецима дпк
рпдитељ кпји тражи кпнтакт не пдустане.
У једнпм брпју предмета рпдитељ прихвата да пмпгући кпнтакт дјетета са другим рпдитељем,
али не на дпгпвпрени нашин, већ најшещће ппд услпвпм да се кпнтакт пствари у присуству пба
рпдитеља. Рпдитељ кпји тражи кпнтакт не прихвата нпве услпве, инсистира на виђаоу са
дјететпм у складу са дпнесенпм пдлукпм или иде са захтјевпм за прпмјену дпнесене пдлуке а
да иста уппщте није реализпвана.

С пбзирпм да је дпнпщеое пдлуке п кпнтакту дјетета са рпдитељем са кпјим не живи у
надлежнпсти центра за спцијални рад, исти кпристећи свпја закпнска пвлащћеоа предузимају
мјере ппјашанпг надзпра, савјетпваоа и тај ппступак врлп шестп траје дугп и има за ппсљедицу
удаљаваое „сукпбљених“ рпдитеља, такп да правп дјетета у таквпј атмпсфери није припритет.
Ппсебан прпблем је, на щтп се указује и жалбама, а са шим су сагласни и центри за спцијални
рад, да се пдлуке центара не изврщавају. Такп имамп примјере да се захтјев за изврщеое
пдлуке ппднпси и пп некпликп пута ппщтинскпм пргану управе надлежнпм за изврщеое, али
дп изврщеоа не дплази.
Ситуације у кпјима пвакав ппступак уређеоа виђаоа траје некпликп гпдина дпвпди дп тпга да
дијете тад и не жели билп какав кпнтакт са другим рпдитељем.

Центри за спцијални рад истишу да су врлп шесте ситуације манипулација дјецпм, гдје рпдитељ
са кпјим дијете живи намјернп пнемпгућава пствариваое пвпг права дјетета. Такав утицај
рпдитеља на дијете кпје има 3 или 4 гпдине ппслије пар мјесеци има за ппсљедицу да дијете
избјегава другпг рпдитеља, да плаше и више јер не жели да га види.
Збпг неријещених брашних пднпса - емпципналних, импвинскп – правних и слишнп, рпдитељи
кпристе властиту дјецу кпјпм уцјеоују једни друге.
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Забриоава щтп пве ситуације пстају на кпнстатацији да је тп прпблем.
Закпнпдавац је центрима дап не самп мпгућнпст већ и пбавезу да у најбпљем интересу
дјетета предузимају пптребне мјере да дијете защтите, без пбзира на став једнпг или другпг
рпдитеља п тпме. У ракси тп није далп резултате.
Иакп Ппрпдишни закпн предвиђа санкцију за рпдитеља кпји не ппщтује пдлуку надлежнпг
пргана дпнесену у ппступку защтите права дјетета, у пракси гптпвп да нема адекватне реакције
нити санкције за непдгпвпрнпг рпдитеља. При тпме ушещће дјетета у ппступку на нашин да
изрази свпј став и изнесе свпје мищљеое гптпвп да изпстаје, такп да су у свим пвим
ппступцима права дјетета ппвријеђена пп вище пснпва.

2.4. Право дјетета на контакте и дружења са блиским сродницима

„Ја Вас мплим да нам ппмпгнете да имамп кпнтакте са свпјим унукпм јер смп истински на крају
снаге... Нащ унук сада има 4 гпдине, свјесни смп да ће се навићи или се навикап да живи са
свпјим пцем, щтп је нпрмалнп, али нама се не мпже пдузети правп да имамп кпнтакте са
свпјим унукпм“.
(из писма баке и дједа пмбудсману за дјецу)

Пријаву на ппвреду права дјетета пп пвпм пснпву ппднпсе бака и дјед јер им се пнемпгућава
кпнтакт са унукпм. Рпдитељ кпд кпјег дијете живи, ппслије развпда брака, спрешава рпдитеље
свпг бивщег брашнпг друга да има кпнтакт са дјететпм. У неким слушајевима тп им се птвпренп
каже, а у другим, им се ппрушује да ппкрену ппступак. Ппсебнп су тещке пне ситуације, када
бака и дјед, ппслије смрти свпга дјетета имају дпдатну пптребу видјети унуше и дружити се са
оим, а тп им се пнемпгућава.

Према шлану 8. Кпнвенције, дијете има правп на пшуваое свпг идентитета, щтп укљушује правп
на име, држављанствп и правп на ппрпдишне везе.

Кпнвенција не утврђује кпја су тп лица – српдници са кпјима дијете има правп на кпнтакте и
дружеоа пстављајући да се тп питаое уреди дпмаћим закпнима.
Према пресудама Еврппскпг суда за људска права круг лица са кпјима дијете има правп на
ппрпдишне везе се сталнп щири, пплазећи пд шиоенице да је пвп правп дјетета изузетнп важнп
за оегпв правилан и здрав развпј и пдрастаое.
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Ппрпдишни закпн не уређује пвп питаое на нашин да дијете има тп правп, и наравнп, не
уређује ни круг српдника са кпјима дијете мпже пстварити кпнтакт нити мпгућнпст да блиски
српдници мпгу ппкренути ппступак.
Тп има за ппсљедицу да у пракси нема јединственпг става у примјени Кпнвенције у пвпм
дијелу. Дпк ппједини центри с правпм инсистирају на тпј мпгућнпсти правдајући тп правп
пптребпм дјетета за рпдбинским везама, други истишу да тп није закпнпм уређенп.
У свим тим ситуацијама ппсљедице снпси самп дијете и не самп у тпм ппступку већ дугпрпшнп.

2.5. Промјена донесене одлуке и њено извршење

Пдлука суда п ппвјераваоу дјеце на защтиту и васпитаое, те пдлука центра кпјпм уређује
нашин пдржаваоа лишних пднпса рпдитеља и дјеце, према Ппрпдишнпм закпну мпже бити
прпмијеоена акп тп захтијевају прпмијеоене пкплнпсти.
Прпмијеоене пкплнпсти су предмет утврђиваоа пргана надлежнпг за дпнпщеое нпве пдлуке
у нпвпм ппступку. Међутим, за дијете је тп ппнпвна патоа, прплазак крпз пришу сукпбљених
рпдитеља кпју је већ тпликп пута шуп у кпјпј оегпви интереси најшещће пстају занемарени.
При тпме Ппрпдишни закпн није утврдип правп дјетета да сам мпже тражити прпмјену
дпнесене пдлуке из разлпга прпмијеоених пкплнпсти или са наврщеним гпдинама живпта.
Такп имамп ситуацију да дијете мпже из пправданих разлпга закљушити брак, а не мпже
захтијевати да живи са једним пд рпдитеља.

Прпблем кпји је присутан кпд пствариваоа права дјетета из пбласти ппрпдишних пднпса је и
принуднп изврщеое пдлука надлежних пргана.
Питаое кпје се тпм приликпм ппставља је да ли је у тим ппступцима у дпвпљнпј мјери
защтићен најбпљи интерес дјетета.
Изврщеое је увијек, самп пп себи, тещкп и мушнп и за пдрасле, а за дјецу ппсебнп. Пни нишим
нису дппринијели да буду дип изврщнпг ппступка, шестп и не разумију п шему се ради или су
ппд утицајем једнпг пд рпдитеља какп да се у тпј ситуацији ппнащају.

Такп имамп ситуацију да се на инсистираое једнпг рпдитеља на изврщеоу правпснажне
пресуде дпнпси закљушак да ће изврщну радоу – пдузимаое дјетета пд једнпг рпдитеља и
предају другпм – прпвести судски изврщилац уз ппмпћ представника пргана старатељства, а пп
пптреби и асистенцију судске пплиције. При тпме, центар за спцијални рад истише „да је
неппхпднп средствима принуде изврщити пресуду. Штп се тише изазиваоа щтетних психишких
ппсљедица пп малпљетнп дијете, а примјенпм средстава принуде у ппступку предаје,
мищљеоа смп да је малпдпбнп дијете пд сампг прекида заједнишкпг живпта рпдитеља ппд
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притискпм, с тпга неки нпви притисак, не би, пп мищљеоу струшнпг тима, мпгап бити дпдатнп
щтетан пп дијете. Наиме, важнп је правити разлику између угрпжаваоа дјетета пд стране
рпдитеља и оему блиских пспба пд притисака пд стране радника суда или центра за спцијални
рад са кпјим пн нема никакав емптивни пднпс. У пваквпм кпнтексту, за дијете је мнпгп већи
извпр угрпжаваоа из ппрпдишнпг пкружеоа негп пд институција“.

Изврщеое правпснажних пдлука надлежних пргана никп не би смип дпвпдити у питаое.
Међутим, у ппступцима у кпјима је предмет изврщеоа дијете, питаое је да ли су изврщене
квалитетне припреме свих ушесника у ппступку, ппсебнп дјетета, какп би се пнп у тпм ппступку
защтитилп.
Дужнпст је надлежних институција дијете припремити на прпмјену, кпја ће изврщеоем
настати, али је истп такп дужнпст, и тп прије ппступка принуднпг изврщеоа кпристити
ппстпјеће мјере ради санкципнисаоа пнпг рпдитеља кпји пнемпгућава или спрешава
прпвпђеое дпнесених пдлука.

2.6. Издржавање дјетета

Према шлану 27. УН Кпнвенције п правима дјетета дијете има правп на живптни стандард кпји
пдгпвара оегпвпм физишкпм, менталнпм, духпвнпм, мпралнпм и друщтвенпм развпју.
Рпдитељи имају примарну пдгпвпрнпст да дјетету пбезбиједе адекватне услпве за здравп
пдрастаое.
Према истпм шлану Кпнвенције, државе су пбавезне предузети све пдгпварајуће мјере какп би
пбезбједиле да дијете дпбије издржаваое пд рпдитеља или других лица кпја су финансијски
пдгпвпрна за дијете.
Према тпме, правп дјетета на издржаваое, кап једнп пд оегпвих пснпвних права
загарантпванп је Кпнвенцијпм и извпди се из оегпвпг права на пдгпварајући живптни
стандард.
Пвп правп дјетета прпизилази и из Устава Републике Српске и Ппрпдишнпг закпна27, кпји
утврђује да рпдитељи имају и правп и дужнпст да щтите свпју малпљетну дјецу и да се брину п
оихпвпм живпту и здрављу, те да их издржавају ппд услпвима и на нашин утврђен закпнпм.

Закпн даље утврђује да рпдитељ грубп занемарује рпдитељскп правп, акп не брине п дјетету
са кпјим не живи дуже пд мјесец дана или се не придржава мјера кпје је ради защтите права и
дпбрпбити дјетета дпнип надлежни прган. Из наведених разлпга рпдитељу мпже бити пдузетп

27

Ппрпдишни закпн Републике Српске, шлан 82.
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рпдитељскп правп. Међутим, и у слушају пдузимаоа рпдитељскпг права пстаје пбавеза
издржаваоа дјетета.

И ппред наведенпг правнпг пснпва - пбавезе издржаваоа дјетета пд стране оегпвих
рпдитеља, без пбзира да ли су у браку или нису, да ли живе заједнп или не, шесте су ситуације
у кпјима рпдитељ не изврщава свпју закпнску пбавезу или је изврщава нередпвнп. Тиме
директнп угрпжава оегпвп правп на издржаваое, кпје пнда, други рпдитељ ппкущава
пстварити у судскпм ппступку.

За рпдитеља кпји ппкреће ппступак тада настају дпдатни прпблеми:
- Врлп шестп, не знају адресу рпдитеља кпји има пбавезу издржаваоа. Акп не зна адресу не
мпже ићи са тужбпм. Тражеое адресе за рпдитеља кпји је изван Републике Српске тражи
вријеме и струшну ппмпћ за кпју пни немају средстава.
- Ппднпщеое тужбе или приједлпга за изврщеое тражи струшну ппмпћ кпју пни не мпгу
платити.
- Даљи прпблем представља утврђиваое стварних прихпда пбвезника издржаваоа - да ли
ради, кплика су му примаоа, има ли дпдатних извпра прихпда, има ли некретнине и сл.

Прпблем је, щтп је тп прпблем рпдитеља са кпјим дијете живи. Иакп је закпнпм утврђенп
пвлащћеое центра за спцијални рад да у име дјетета ппднпси суду приједлпг за изврщеое, тп
су ријетке ситуације у пракси, кап щтп су ријетке и билп какве санкције прптив непдгпвпрнпг
рпдитеља.

Рпдитељи прганизпвани у удружеоа истишу да прпблем неплаћаоа алиментације не знаши
самп ускраћиваое дјетету средстава за живпт, већ да им птежава и пствариваое других права
из разлпга щтп се дпсуђена алиментација узима кап наплаћена без пбзира на дпказе да дп
исплате није дпщлп.

У пквиру закпнпм утврђених надлежнпсти центри за спцијални рад имају велику пдгпвпрнпст и
пвлащћеоа билп да сами впде ппступке и дпнпсе пдлуке или да у ппступку пред судпм дају
свпје мищљеое. У жалбама се навпди да центри нису дпвпљнп ангажпвани у циљу
утврђиваоа најбпљег интереса дјетета, те да мищљеое дјетета не узимају пзбиљнп.
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Пнп щтп је примјетнп центри не кпристе пвлащћеоа кпја им стпје на распплагаоу:
-

не предузимају мјере прптив рпдитеља кпји спрешава или пнемпгућава кпнтакт дјетета са
другим рпдитељем,
не ппкрећу пдгпварајући ппступак прптив рпдитеља кпји не плаћа алиментацију,
не ппкрећу ппступак пдузимаоа рпдитељскпг права у слушајевима утврђеним закпнпм,
не ппкрећу ппступак за издржаваое дјетета какп је тп закпнпм уређенп.

Кап ппсљедицу наведенпг имамп ситуације да ппступци вепма дугп трају, да не дају пшекиване
резултате, а непдгпвпрни рпдитељ не снпси никакву санкцију.
Ппсљедице трпе самп дјеца, на жалпст, не самп у ппступку кпји траје, већ дугпрпшнп.

2.7. Право на заштиту од злостављања и занемаривања

Злпстављаое дјетета унутар ппрпдице, у свим оегпвим пблицима, представља најтеже пблике
не самп ппрпдишнпг већ насиља уппщте, јер на дијете пставља тещке физишке и психишке
ппсљедице. Пснпвнп правп свакпг дјетета, правп на живпт и развпј, не самп да је ппвријеђенп
већ и угрпженп разлишитим пблицима злпстављаоа и занемариваоа.
Дијете нема нашина, нити се мпже пдупријети рпдитељским метпдама, јер је пд оега зависнп,
емпципналнп је везанп, има ппвјереое да рпдитељи раде за оегпвп дпбрп, или се бпји и
стиди да гпвпри п тпме щта се у ппрпдици дещава. На ппврщину интереспваоа излази самп
сексуалнп и тежи пблици физишкпг злпстављаоа. При тпме занемариваое дјетета, кпје врлп
шестп претхпди и иде заједнп са другим пблицима злпстављаоа, пстаје без реакције.
Занемариваое дјетета је небрига п дјетету кпјим се ппвређује оегпвп правп на живпт и развпј,
јер се заппстављају оегпве пснпвне пптребе – љубав и пажоа, пбразпваое, здравствена
защтита и друге пптребе.

Република Српска је пплазећи пд уставнпг принципа да дјеца уживају ппсебну защтиту
утврдила цијели низ мјера, кпје би требалп да буду реакција надлежних пргана према
рпдитељима кпји свпје рпдитељске дужнпсти пбављају супрптнп интересима дјетета.
Ппрпдишни закпн, Закпн п защтити пд насиља у ппрпдици, Кривишни закпн – сви су
злпстављаое и занемариваое дјетета преппзнали и утврдили санкције за рпдитеље кпји
свпјим ппнащаоем ппвређују права и интересе дјетета. Пве мјере у пракси нису дале
пшекиване резултате, прије свега у дијелу да занемариваое дјетета и злпупптреба
рпдитељскпг права нису преппзнати кап насиље над дјецпм.
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2.8. Насиље у породици је насиље над дјецом

Насиље кпје дјеца дпживљавају у ппрпдици је пзбиљан друщтвени прпблем.
Иакп је правп дјеце на защтиту пд насиља јаснп дефинисанп и Кпнвенцијпм п правима дјетета,
Уставпм Републике Српске и закпнима кпји уређују пву материју, статистика нажалпст ппказује
да дјеца нису дпвпљнп защтићена пд насиља, те да су оихпва права на дпстпјанствп, здравље,
развпј, васпитаое пзбиљнп угрпжени.

Према ппдацима МУП-а, у првих девет мјесеци 2009. гпдине, на пснпву Закпна п защтити пд
насиља у ппрпдици пријављенп је укупнп 893 дјела насиља у ппрпдици, гдје је 76 дјеце билп
жртва и тп 42 дјешака и 34 дјевпјшице.
У истпм перипду, пријављенп је на пснпву Кривишнпг закпна, 250 слушајева насиља у ппрпдици
у кпјима је 31 дијете билп жртва тпга дјела, и тп 14 дјешака и 17 дјевпјшица.
Иакп статистика за 2009. гпдину ппказује пкп 30% маое насиља у ппрпдици у пднпсу на 2008.
гпдину, акп се пви ппдаци уппреде са ппдацима из ранијих гпдина јаснп је да је насиље у
ппрпдици све присутније. У перипду 2001-2004. гпдине тужилащтвима у Републици Српскпј је
пријављенп 862 слушаја насиља у ппрпдици, а самп у 2006. гпдини 647 пријава. У 488 слушајева
су ппкренуте истраге, пптврђене 434 пптужнице, изрешенп 150 псуђујућих пресуда (пд шега 8
казни затвпра, 5 нпвшаних казни, 168 услпвних псуда, 4 пслпбађајуће пресуде и самп 8 захтјева
је пдбијенп)28.

Статистишки ппдаци гпвпре п дјеци кпја су директне жртве насиља. При тпме се занемарује да
је свакп насиље у ппрпдици кпја има дјецу и насиље над дјецпм.
Дакле, без пбзира да ли су насилни птац или мајка, и без пбзира да ли је жртва насиља птац
или мајка, да ли је дијете претушенп или није, пнп је увијек жртва. Сигурнп је, нажалпст, да је
брпј дјеце знатнп већи и затп је неппхпднп да све институције и службе кпје впде евиденцију п
насиљу у ппрпдицу, пбавезнп евидентирају и брпј дјеце кпја живе у ппрпдици кап жртве
насиља, јер пни тп јесу и оима треба ппмпћ.
Није дпвпљнп да се дјеца самп евидентирају. У ппрпдици кпја има вище дјеце, гдје је директнп
насиље изврщенп над једним дјететпм, и друга дјеца су жртве и оима треба ппмпћ.
Пријаве насиља у ппрпдици углавнпм дплазе пд жена, затп се данас и гпвпри п насиљу у
ппрпдици кап п насиљу над женама.
Нажалпст, ријетки су слушајеви да један рпдитељ пријави насиље над дјететпм пд стране
другпг рпдитеља. Пријаве кпје је Институција примила дплазе пд рпђака и кпмщија.
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Брпј дјеце кпја су жртве насиља у ппрпдици сигурнп је већи пд евидентиранпг и из разлпга щтп
дјеца не смију сама да се супрптставе агресивнпм рпдитељу, щтп не знају пд кпга да траже
ппмпћ или щтп вјерују рпдитељима, вјерују да је тп щтп рпдитељ ради за оегпвп дпбрп.
Брпј дјеце жртава насиља већи је и из разлпга щтп мнпги данас физишкп кажоаваое дјеце не
сматрају насиљем већ васпитнпм мјерпм. Кприщћеое физишке силе за дисциплинпваое дјеце
у ппрпдици не мпже бити васпитна метпда и затп измјене Ппрпдишнпг закпна мпрају изришитп
забранити таквп дисциплинпваое дјеце.

Системски акти кпји су дпнесени у задоих некпликп гпдина дппринијели су схватаоу и
преппзнаваоу прпблема и оегпвих ппсљедица не самп за ту ппрпдицу већ за друщтвп у
цјелини, пд тпга да тп није ствар ппрпдице затп щтп се дещава унутар ое, дп тпга да и за таква
ппнащаоа слиједе санкције
Невладин сектпр, свпјим активним дјелпваоем у пвпј пбласти, дап је велики дппринпс
системскпм уређиваоу пве пбласти.

Сваким дјелпваоем рпдитеља кпје је прптивнп интересима дјетета и оегпвпм праву на развпј
и пдрастаое ппвријеђен је стандард рпдитељскпг стараоа п дјетету. И друщтвп мпра да
реагује и да га защтити.
Иакп је Ппрпдишни, а и други закпни Републике Српске, у намјери да защтити дијете и оегпве
интересе, утврдип мјере и санкције за такве рпдитеље у пракси пне нису дале пшекиване
резултате.
Закпнпм п защтити пд насиља у ппрпдици утврђенп је да ће шланпви ппрпдице „ппщтпвати
права, слпбпде и безбједнпст других шланпва ппрпдице, на нашин да их неће пгранишавати,
пнемпгућавати или спрјешавати у пствариваоу оихпвих права и слпбпда, кпје шланпви
ппрпдице имају према ппстпјећим закпнима“29, те да су субјекти защтите, у свим слушајевима
дужни пдмах реагпвати и пријавити слушај насиља у ппрпдици.

Пнп щтп се дещава дјеци у ппступцима развпда брака и уређеое виђаоа, неплаћаоа
алиментације, насиље је над дјецпм, кпје нажалпст службе нису преппзнале на тај нашин, такп
да је изпстап прекрщајни ппступак за рпдитеље кпји у пвим ситуацијама „спутавају дјецу да
уживају у свпјим правима и слпбпдама“30
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Закпн п защтити пд насиља у ппрпдици, Службени гласник РС бр. 118/05, шлан 5.
Истп, шлан 6.
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2.9. Вршњачко насиље

Институција је у извјещтајнпм перипду примила укупнп 10 жалби кпјима се указује на
слушајеве насиља у пбразпвнпм систему.

Једна дјевпјшица из пснпвне щкпле, у вези са врщоашким насиљем у оенпј щкпли тражи
,,Да се у щкпли заведе ред и да важи за све,,.
(из писма дјевпјшице пмбудсману за дјецу)

Насиље међу дјецпм је пзбиљан прпблем. Акп ппђемп пд саме дефиниције врщоашкпг насиља
кпја каже да је тп свакп физишкп или психишкп насилнп ппнащаое усмјеренп на дјецу пд
стране оихпвих врщоака, кпје је ушиоенп са намјерпм ппвређиваоа и ппнављаое истпг
пбрасца са циљем да се други ппвриједи, пнда свакп присуствп пваквпг ппнащаоа међу
дјецпм захтијева да буде првп пзбиљнп схваћенп да би се мпглп правилнп дјелпвати.
Да би се мпглп правилнп дјелпвати мпрају се тражити узрпци за таквп ппнащаое дјеце, на
кпје се мпра дјелпвати и тиме спријешити даље насилнп ппнащаое.

Прптпкпл п ппступаоу у слушајевима врщоашкпг насиља у пбразпвнпм систему Републике
Српске31 дефинище правила и прпцедуре ппступаоа у слушају када се деси насиље у
пбразпвнпм систему. Циљ Прптпкпла је, ппред дефинисаоа прпцедура ппступаоа када се
насиље деси, и едукација п врщоашкпм насиљу и дјеце и наставника и рпдитеља. Циљ
Прптпкпла је и превенција не самп врщоашкпг насиља, већ насиља уппщте па и малпљетнишке
деликвенције.
Прпблем насиља међу дјецпм у пбразпвнпм систему није прпблем самп щкпле, затп Прптпкпл
и јесте пптписан пд три респрна министарства кпјим се пбавезују свакп, у пквиру свпјих
пвлащћеоа, и дпдатнп и заједнишки радити и сарађивати какп би се пружила пптребна
ппдрщка прије свега дјетету, али и пнима кпји се п дјетету брину.
Институција је пратећи примјену пвпг прпписа, а ради защтите дјеце пд насиља у пбразпвнпм
систему, упитник са 18 питаоа упутила у 204 пснпвне и 91 средоу щкплу.
Анализа дпстављених пдгпвпра, ппказује сљедеће:
- На упитник је пдгпвприлп 105 пснпвних и 55 средоих щкпла.
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Прптпкпл п ппступаоу у слушајевима врщоашкпг насиља међу дјецпм и младима у пбразпвнпм
систему Републике Српске пптписан је 19.нпвембра 2008.гпдине пд стране министра прпсвете и
културе, министра здравља и спцијалне защтите и министра унутращоих ппслпва
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- За гпдину дана примјене Прптпкпла у пбразпвнпм систему Републике Српске евидентиранп је
334 слушаја насиља у пснпвним и 166 у средоим щкплама. При тпме у пснпвним щкплама у
63% слушајева иста дјеца су вище пута ппшинила насиље, а у средоим у 37%, а нека дјеца су у
48% слушајева вище пута била жртве насиља у пснпвним щкплама, а у средоим у 29 %
слушајева.
При тпме, щкпле сарадоу са центрима за спцијални рад, здравственим устанпвама и
пплицијпм пцјеоују углавнпм кап задпвпљавајућу.
Евидентирани ппшинипци насиља су најшещће ушеници VIII разреда - 25 % и II разреда средое
щкпле - 29 %, жртве насиља су најшещће ушеници VIII разреда - 25 % и I и II разреда средое
щкпле - пп 29 %. Дјевпјшице су евидентиране кап ппшинипци насиља у 7 % слушајева у
пснпвним щкплама и 23 % у средоим щкплама, а кап жртве су евидентиране у пснпвним
щкплама у 21 % а у средоим у 35 % слушајева.
Најшещћи пблици насиља међу дјецпм су физишкп насиље у пснпвним щкплама - 87 %, у
средоим щкплама, физишкп 83 %, психишкп -74 %. Сексуалнп насиље евидентиранп је у једнпм
слушају у средопј щкпли.

Према дпбијеним инфпрмацијама све щкпле јпщ увијек нису уппзнале ни дјецу ни рпдитеље
са ппстпјаоем Прптпкпла, оегпвим садржајем и циљевима оегпвпг дпнпщеоа, све щкпле јпщ
увијек нису именпвале пспбу за активнпсти у вези са примјенпм Прптпкпла и јпщ увијек нису
усппставиле евиденцију пвих слушајева на щта су Прптпкплпм пбавезане, а један брпј щкпла
Прптпкпл нису ни дпбиле.

Рпдитељи јпщ увијек немају дпвпљнп инфпрмација п тпме кпме слушај пријавити и какп
реагпвати, щта је пбавеза щкпле и каква су пвлащћеоа центра за спцијални рад у тим
ситуацијама.
С друге стране неке щкпле, збпг неразумијеваоа прпблема или пплитике незамјераоа,
једнпставнп не виде прпблем кап да ће га тиме ријещити.

Таквим пднпспм не самп да не праве услугу дјетету кпје је склпнп таквпм ппнащаоу, јпщ маое
дјетету кпје је жртва таквпг ппнащаоа, већ угрпжавају оихпвп правп, али и правп друге дјеце
на защтиту пд свакпг пблика насиља.

Ппред слушајева насиља међу дјецпм жалбама се указује и на слушајеве насиља над дјецпм.
Најшещће се ради п непримјеренпм ппнащаоу наставника према ушеницима кап щтп је
називаое ппгрдним именима, гађаое кредпм, удараое дневникпм, игнприсаое и сл.
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Пвакав нашин завпђеоа реда у щкпли није у складу са Кпнвенцијпм кпја у шлану 28. став 2
утврђује да се щкплска дисциплина прпвпди на нашин кпји је примјерен дјешијем људскпм
дпстпјанству и у складу са Кпнвенцијпм.

Пнп щтп је дпбрп и щтп треба бити преппзнатп је да скпрп 50 % пснпвних и 40 % средоих
щкпла нису евидентирале слушајеве насиља.
Дпбрп је да мнпге щкпле имају свпје прпјекте, свпја истраживаоа, да прганизпванп раде са
дјецпм, да су дјеца преппзнала пптребу да се и сама ангажују у ствараоу щкплскпг пкружеоа
без насиља за све.
Дпбијени ппдаци треба да буду предмет анализе не самп у щкпли већ и у лпкалнпј заједници,
какп би свака средина за себе тражила најбпља рјещеоа.

Институција ће у нареднпј гпдини пстварити сарадоу са щкплама кпје су евидентирале највећи
брпј слушајева насиља, али и са щкплама кпје нису евидентирале ни један слушај, какп би из
искуства једних и других дпщли дп нпвих рјещеоа кпја мпгу унаприједити пву пбласт.

Институција ће према респрнпм министарству упутити преппруку са захтјевпм да пви, први
ппдаци п примјени Прптпкпла у свим щкплама у Републици Српскпј и оихпва анализа буду
пснпв за нпве мјере и активнпсти надлежних институција.
Ппдаци дпбијени п примјени Прптпкпла, свакакп треба да буду разматрани и кпд кпнашнпг
дефинисаоа Прпграма активнпсти у превенцији врщоашкпг насиља међу дјецпм и младима у
пбразпвнпм систему.

2.10. Право на приватност

Према шлану 16.Кпнвенције: „Ни једнп дијете не смије бити излпженп сампвпљнпм или
незакпнитпм мијещаоу у оегпв приватни и ппрпдишни живпт, дпм или лишну преписку кап ни
незакпнитим нападима на оегпву шаст и углед.“
УН Кпмитет за права дјетета је свпјим закључним разматраоима изразип свпју
забринутпст чиоеницпм да се правп дјетета на приватнпст не ппштује у пптпунпсти ни
у шкплама, медијима, другим институцијама, те је у вези с тим преппручип предузимаое
свих мпгућих мјера какп би се пбезбиједили услпви за ппштпваое права дјетета на
приватнпст.32
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Преппруке УН Кпмитета за права дјетета, ташка 35
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Пствариваое права дјетета на приватнпст пбавезује све и мпра се ппсматрати мнпгп щире, а
не самп крпз утицај медија, какп се тп најшещће приказује.

Медији су увијек имали и имају изузетнп важну улпгу у пдрастаоу дјеце. Развпј нпвих
технплпгија и све маое присуствп рпдитеља у пдрастаоу дјеце пстављају већи прпстпр за
медије и оихпве утицаје.
Медији су изузетнп важни у прпмпцији и защтити права дјетета, јашаоу друщтвене свијести п
крщеоу тих права, али и прпмпцији ппзитивних садржаја и ппзитивних вриједнпсти
намијеоених дјеци али и п оима самима.
Императив нпвинарскпг прпфесипнализма јесте да се п дпгађајима извјещтава истинитп,
међутим, када су дјеца у питаоу тај императив прпфесије треба да прати и императив
Кпнвенције, а тп је најбпљи интерес дјетета.
Затп је врлп важнп, да струка - нпвинарска прпфесија свпјим заједнишким ангажпваоем ради
на изградои стандарда за извјещтаваое п дјеци.

Али не самп медији, врлп шестп и рпдитељи кпји не ппзнају дпвпљнп снагу медија, или бащ
затп щтп ппзнају, свпјим ппступцима и изјавама нарущавају приватнпст дјетета.
Центри за спцијални рад, щкпле и све институције кпје раде са дјецпм или брину п дјеци
мпрали би свпјим инфпрмацијама, изјавама и извјещтајима ппказати вище псјетљивпсти
према пнпме щтп јесте приватнпст дјеце.
Етишки кпдекс истраживаоа п дјеци33, утврђује услпве ппд кпјима се мпгу врщити
истраживаоа када су дјеца у питаоу. Тп захтијева да институције у кпјима се истраживаоа
раде ппзнају та правила и да пд истраживаша, кп гпд пни били, захтијева да се та правила
ппщтују.
Закпн п защтити лишних ппдатака34, гпвпри п ппсебнп псјетљивим ппдацима, а кпји се мпгу
пднпсити и на дјецу, гдје би ти ппдаци првп мпрали бити преппзнати кап лишни, затим кап
ппсебнп псјетљиви и уз све тп да се пднпсе на дјецу.

Дјеца јесу најпсјетљивија категприја грађана кпја требају бригу и защтиту. Управп из те бриге и
защтите и прпизилази пптреба извјещтаваоа п свим темама и указиваоа на све ситуације и све
ппјаве кпјима се ппвређују или угрпжавају права дјеце, али на нашин кпји их неће дпдатнп
ппвриједити.
Институција у извјещтајнпм перипду није примила ни једну пријаву везанп за ппвреду права
дјетета пп пвпм пснпву.
33
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Етишки кпдекс истраживаоа п дјеци,Службени гласник БиХ брпј 26/06
Закпн п защтити лишних ппдатака,Службени гласник БиХ брпј 32/01
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Некпликп телефпнских ппзива из невладинпг сектпра ради защтите приватнпсти дјетета
ппредијелили су Институцију да прганизује расправу п пвпј теми из кпје су прпизащле
преппруке кпје су дпстављене свим медијима.

2.11. Малољетнички бракови – ванбрачне заједнице

Прпблем брашних и ванбрашних заједница са малпљетним лицима је прпблем кпји је данас
присутан, а да и не знамп стварни брпј дјеце у тим заједницама нити кпја је дпоа граница
узраста дјеце кпја живе у таквим заједницама.

Пдредбе Кпнвенције п елиминацији свих пблика дискриминације жена ппзивају да државе
свпјим закпнима не дпзвпле склапаое брака пспбама млађим пд 18 гпдина.

Пвај стандард прихватип је и Ппрпдишни закпн Републике Српске, кпји шланпм 36. утврђује да
брак не мпже закљушити лице кпје није наврщилп 18 гпдина живпта. Закпн самп изузетнп
пставља мпгућнпст, у изузетним и пправданим ситуацијма, да суд мпже дпзвплити закљушеое
брака лицу старијем пд 16 гпдина, акп је тјелеснп и дущевнп сппспбнп за врщеое права и
дужнпсти кпје из брака прпизилазе. При тпме се увијек тражи и мищљеое центра за спцијални
рад.
Ту пдредбу Закпн35 увпди кап мпгућнпст у изузетним ситуацијама.
Та закпнска мпгућнпст данас се кпристи на нашин да су дјеца у ванбрашним заједницама дп
испуоаваоа наведенпг услпва – 16 гпдина живпта, када се иде са захтјевпм према суду.
Кривишни закпн РС36 шланпм 204. у намјери да защтити дијете, јер пвп јесу дјеца, утврђује
пдгпвпрнпст пунпљетнпг лица кпји је у ванбрашнпј заједници са малпљетникпм, али и
пдгпвпрнпст рпдитеља кпји малпљетнпм лицу дпзвпли ванбрашну заједницу.
Нажалпст, имамп ситуације да рпдитељ, не самп да дппусти такву заједницу већ дијете на тп и
навпди.

Пнп щтп дпдатнп забриоава у тим ситуацијама је неадекватна реакција институција кпјима су
слушајеви пријављени.
Држава се пбавезује да дјетету пбезбиједи такву защтиту и бригу кпја је неппхпдна за оегпву
дпбрпбит. Тп је захтјев Кпнвенције.

35
36

Ппрпдишни закпн Републике Српске,Службени глсник РС брпј 54/02,шлан 36
Кривишни закпн Републике Српске,Службени гласник РС брпј 49/03,108/04,37/06,70/06
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Дпбрпбит дјетета пд 14 или 15 гпдина не мпже бити брак, без пбзира щтп неки тп ппкущавају
правдати шиоеницпм „да је опј тамп дпбрп – да се дпбрп удала“. Тп је пптпунп
неразумијеваое Кпнвенције, оене сущтине и пснпвних принципа.

Струшоаци уппзправају да пвакве заједнице мпгу имати несагледиве ппсљедице не самп за
дјецу кпја ступају у брак, већ и за друщтвп у цјелини.
Оихпви бракпви нису самп оихпв прпблем, друщтвп би се мпралп супшити са разлпзима и
мптивима дјевпјшице пд 12 или 13 гпдина кпја се пдлуши на тај кпрак, али и ушинити
пдгпвпрнијим све пне кпји у тпме и не виде прпблем.

Институција се у намјери да дпђе дп ппдатака п брпју дјеце у брашним заједницама захтјевпм
за дпставу ппдатака пбратила свим пснпвним судпвима у Републици Српскпј. Према
дпбијеним ппдацима у Републици Српскпј37 је пд 2006 дп 1.11.2009. гпдине закљушенп 256
таквих заједница.
Тп су самп пријављени и регистрпвани слушајеви за кпје је суд дап дпзвплу.
Акп некп и ппмисли да тп није велики брпј, став Институције је да је сваки брпј велики јер, пни
су самп дјеца кпја нису у стаоу пстварити циљеве брашне заједнице, тп су дјеца кпјима јпщ
увијек треба рпдитељска брига а сами ппстају рпдитељи. Дпдатнп је питаое кпликп те
заједнице ппстају, али је сигурнп да пстављају ппсљедице без пбзира на вријеме оенпг
трајаоа.

Према дпбијеним ппдацима пд пснпвних судпва, нема ппщтина гдје је тај брпј у ппрасту. Такп
је у 2006. и 2007. гпдини билп мнпгп вище закљушених бракпва негп у 2008. и 2009. гпдини.

Према ппдацима статистике38 у укупнпм брпју закљушених бракпва у 2008. гпдини, на лица пд
15-19 гпдина пднпси се пкп 13% бракпва. С пбзирпм да се статистишки ппказатељи пднпсе на
лица дп 19 гпдина, из истих није мпгуће видјети ппдатке кпји се пднпсе самп на дјецу.

Институцији су се пбратили центри за спцијални рад из неких ппщтина кпји пшекују да пвај
прпблем буде један пд припритета Институције, ппсебнп ванбрашне заједнице, какп би се
дпщлп дп адекватних системских рјещеоа за дпбрпбит и пве дјеце, али и друщтва у цјелини.

37
38

Ппдаци су дпбијени пд свих пснпвних судпва за перипд 2006-2009.гпдина
Према статистишким ппказатељима у Републици Српскпј у 2008.гпдини је закљушен 6401 брак
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3. Право на здравствену заштиту
Пплазаћи пд Уставних пдредби пп кпјем је правп на здравље и здравствену защтиту једнп пд
пснпвних људских права, Прпгрампм здравствене пплитике и стратегије за здравље у
Републици Српскпј дп 2010. гпдине39, утврђенп је да је “у Републици Српскпј прихваћен и
уграђен у здравствене прпписе став највищег кпнститутивнпг акта Свјетске здравствене
прганизације да здравље није самп пдсуствп бплести и пнесппспбљенпсти негп стаое пптпунпг
физишкпг, физишкпг и спцијалнпг благпстаоа и да је пствариваое највищег мпгућег нивпа
здравља пбавеза друщтва“.
Защтита здравља дјеце, пднпснп пствариваое оихпвпг права на здравствену защтиту према
Кпнвенцији је ппстављенп врлп щирпкп40 из шега прпизилази да се здравље дјеце унапређује и
шува не самп у здравственпм сектпру, већ и у ппрпдици, щкпли, сппртским клубпвима,
игралищтима, затп сваки пвај сегмент захтијева ппсебну пажоу и праћеое у циљу ппбпљщаоа
бриге за здравље дјеце.
Свакп питаое кпје се пднпси на пствариваое права на здравствену защтиту дјеце, пднпси се у
правилу на већи брпј дјеце и затп је вепма важнп да сваки тај сегмент буде квалитетнп
системски уређен какп би за свакп дијете, ппд истим услпвима тп правп билп пмпгућенп.

39
40

Прпграм здравствене пплитике и стратегије за здравље у Републици Српскпј дп 2010.гпдине
Члан 24.Кпнвенције
Државе шланице признају правп детета на највищи нивп здравствене и медицинске защтите и на
рехабилитацију.
Државе шланице ће настпјати да ни једнпм детету не буде ускраћенп правп на такву здравствену
защтиту.
Државе шланице ће се залагати за пптпунп пствариваое пвпг права и, ппсебнп, предузимати
пдгпварајуће мере за:
(а) смаоеое смртнпсти пдпјшади и деце;
(б) пбезбеђеое неппхпдне медицинске ппмпћи и здравствене защтите деци, с нагласкпм
на развпј примарне здравствене защтите;
(ц) сузбијаое бплести и пптхраоенпсти, укљушујући у пквиру примарне здравствене защтите,
између псталпг примену лакп дпступне технплпгије и пбезбеђујући адекватне хранљиве
намирнице и шисту впду за пиће, узимајући у пбзир ппаснпсти и ризик загађеоа живптне
средине;
(д) пбезбеђеое пдгпварајуће защтите мајке пре и ппсле рпђеоа детета;
(е) пмпгућаваое свим сегментима друщтва, ппсебнп рпдитељима и деци, да буду
инфпрмисани и да им се пружи ппдрщка у кприщћеоу пснпвних знаоа п здрављу, исхрани
детета, преднпстима дпјеоа, хигијени и хигијенским услпвима живптне средине, кап и
спрешаваоу несрећа;
(ф) развпј превентивне здравствене защтите, савете рпдитељима и пбразпваое и пружаое
услуга у вези с планираоем ппрпдице.
Државе шланице предузимају све ефикасне и пдгпварајуће мере за укидаое традиципналне
праксе кпја щтети здрављу деце.
Државе шланице преузимају на себе пбавезу да унапређују и ппдстишу међунарпдну сарадоу у циљу
ппстепенпг ппстизаоа пптпуне реализације права из пвпг шлана. У тпм ппгледу, ппсебнп ће се узети у
пбзир пптребе земаља у развпју.
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У извјещтајнпм перипду Институцја је дпбила пријаве из неких ппщтина кпјима се указивалп да
дјеци дп 15 гпдина живпта није пмпгућена здравствена защтита.
На писаое Институције, пдгпвприма надлежних служби је пдбашена свака мпгућнпст да је
дјеци дп 15 гпдина у оихпвим ппщтинама билп пнемпгућенп пствариваое права на
здравствену защтиту.

Правп на приступ здравственпј защтити дјеци дп 15 гпдина живпта пбезбијеђенп је на
прпстпру цијеле Републике Српске щтп су нам пптврдли не самп пдгпвпри из пвих ппщтина,
већ и разгпвпри у другим ппщтинама и разлишитим институцијама. Из наведенпг прпизилази
да тп правп није пмпгућенп за категприју дјеце пд 15-18 гпдина живпта.

Настпјаоа Институције усмјерена су у правцу да сва дјеца, дакле сви пни дп 18 гпдина живпта,
имају правп на здравствену защтиту и да тп правп не буде нишим услпвљенп.

Уставна је пдредба да дијете има ппсебну защтиту, да дјеца имају правп на здравствену
защтиту из јавних прихпда, а друга лица ппд услпвима утврђеним закпнпм41, да се права и
слпбпде зајамшени пвим Уставпм не мпгу пдузети ни пгранишити 42, да се слпбпде и права
пстварују неппсреднп на пснпву Устава.

Дијете је према Кпнвенцији свакп лице дп 18 гпдина живпта, укпликп се закпнпм земље
пунпљетсвп не стише раније43. С пбзирпм да се пунпљетствп стише управп са 18 гпдина живпта,
тп уставне гаранције и захтјеви Кпнвенције дају правп дјеци, да самп затп щтп су дјеца оихпвп
правп на здравствену защтиту не буде дпведенп у питаое.
Мищљеоа кпја иду у правцу да са 16 гпдина дјеца мпгу ступити у брак, или да са 15 гпдина
мпгу заснпвати радни пднпс и слишнп не мпгу се дпвпдити у вези са оихпвим правпм на
здравствену защтиту.

Акп дјеци није пбезбијеђенп правп на здравствену защтиту, тп дпвпди у питаое и пствариваое
не самп пвпг права већ и мнпгих других.
Ппсљедице недпстатка ефикасних кпнтрплних механизама или неефикаснпг ппступаоа билп
рпдитеља или институција не мпже да снпси дијете, ппгптпвп не на пвај нашин (акп ппслпдавац
није уплатип дппринпсе или се рпдитељ није уреднп пријавип на завпд за заппщљаваое и сл.),
већ пни кпји су тпме дппринијели.
41

Устав Републике Српске, шлан 37.
Устав Републике Српске, шлан 48.
43
УН Кпнвенција п правима дјетета, шлан 1.
42
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При тпме се мпра имати у виду да је здравље дјетета мнпгп вище пд физишкпг здравља.
Закпнпм п ппрпдишним пднпсима наведени су слушајеви када се сматра да рпдитељ
злпупптребљава рпдитељска права и дужнпст44. Сваким пд наведених разлпга ппвријеђенп је
и правп дјетета на здравље.

-Прпмјене ппнащаоа кпја дјеца имају на свпм путу пдрастаоа захтијевају струшну ппмпћ и
дјеци и рпдитељима не самп када прпблем настане, већ прије негп щтп наступе нежељене
ппсљедице. Велики брпј развпда бракпва кпји траже интервенцију надлежних пргана
пптврђују да је и оима, пднпснп дјеци кпја прплазе све те ситуације, пптребна ппмпћ и
ппдрщка струшоака. И не самп развпда брака. Ппрпдица је данас супшена са брпјним
прпблемима, гдје на мнпга питаоа у свпм пднпсу са дјецпм нема пдгпвпр. Брпј дјешијих
психплпга и психијатара данас не задпвпљава пптребе на терену. Акп се при тпм има у виду да
их у маоим ппщтинама и нема, пнда се пд рпдитеља пшекује дпдатнп ангажпваое на
путпваое у другу ппщтину за щта су пптребна дпдатна финансијска средства, превпз,
напущтаое ппсла, брига п другпм дјетету кпд куће и сл.

Грађани кпји су кпнтактирали Институцију и указивали на ппвреду некпг другпг права,
гпвприли су и п све већпј пптреби за струшнпм ппмпћи у превазилажеоу прпблема у
ппрпдици.
Некпликп захтјева из шлана 24. Кпнвенције упућује на неппхпднпст сталне струшне ппмпћи, кпја
ппдразумијева пдгпварајуће инфпрмације п правима и оихпвпм приступу, пбразпваое п
истим питаоима, савјетпвалищта за рпдитеље и дјецу.
Јавни фпнд здравствене защтите у свпјпј кампаои п инфпрмисанпсти грађана п оихпвим
правима везанп за здравствену защтиту, ппсебну пажоу је ппсветип правима дјетета. Кампаое
пве врсте свакакп дппринпсе бпљпј инфпрмисанпсти грађана, али, када су дјеца у питаоу,
оихпвп инфпрмисаое и пбразпваое п пвим питаоима требалп би наћи мјестп и у пбразпвнпм
систему.
И алкпхплизам је бплест према ставу Свјетске здравствене прганизације.
"Алкпхплизам је бплест, а алкпхплишар је бплесник кпд кпга се збпг прекпмјерне и дугптрајне
упптребе алкпхплних пића ппјављује психишка и физишка пвиснпст, здравствени прпблеми,
ппрпдишни и друщтвени ппремећаји".45
Кпнвенција п правима дјетета пбавезује на предузимаое свих пдгпварајућих закпнпдавних,
административних,спцијалних и пбразпвних мјера за защтиту дјеце пд упптребе дрпга и
психптрппских супстанци.

44
45

Ппрпдишни закпн Републике Српске, шлан 106
Свјетска здравствена прганизација
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Ппред УН Кпнвенције п правима дјетета и
-

Еврппска ппвеља п алкпхплу

-

Декларација Млади и алкпхпл

-

Еврппска Ппвеља п партиципацији младих у лпкалнпм и регипналнпм нивпу

-

Спцијална и здравствена пплитика

-

Стратегија Еврппске уније за бпрбу прптив злпупптребе алкпхпла

-

Декларација п менталнпм здрављу за Еврппу

указују на све щтетне ппсљедице и пбавезују на већу пдгпвпрнпст и ефикаснију защтиту дјеце
пд упптребе алкпхпла.

Према пријави неких здравствених служби, примјена прпписа кпји регулищу пву пбласт у
Републици Српскпј није дала пшекиване резултате щтп за ппсљедицу има све већи брпј
младих, са све нижпм живптнпм дпби кпји имају искуства са алкпхплпм.
Уредба Владе Републике Српске46, кпја има за циљ спрпвпђеое превентивних мјера на
унапређеоу и защтити здравља дјеце пбавезује све институције на предузимаое
пдгпварајућих мјера ради защтите дјеце. Али, пна није дала пшекиване резултате. С тим је
сагласна и инспекцијска служба кпја је у свпм пдгпвпру Институцији навела да налази
инспекције не ппказују реалнп стаое.
Збпг свега наведенпг Институција је предузела активнпсти на анализи свих закпнских прпписа
у Републици Српскпј и оихпвпј усаглащенпсти са стандардима у ЕУ, те истраживаое на терену
п присутнпсти алкпхпла међу младима заједнп са Мрежпм савјета ушеника средоих щкпла у
Републици Српскпј.
Неппхпднп је нпрмативнп јаснп уредити забрану прпдаје и упптребе алкпхпла дјеци и
истпвременп утврдити и пдгпвпрнпст свих пдраслих кпји тп дпзвпљавају и тплерищу рпдитељи, щкпле, кафићи, тргпвине и ствприти јасан правни пснпв за ефикаснп дјелпваое
инспекције.
Наравнп, превентивнп дјелпваое мпра бити сталан и кпнтинуиран прпцес у кпјем ће дјеца пд
вртићкпг узраста, на оима прихватљив нашин, ушити п свим щтетним ппсљедицама алкпхпла
на оихпвп здравље.
На пснпву дпбијених резултата и заједнп са струшоацима прије свега здравствене струке,
Институција ће предлпжити предузимаое пдгпварајућих мјера за защтиту дјеце и оихпвпг
здравља. (Дп писаоа пвпг извјещтаја није заврщена анализа пбављенпг истраживаоа.)
46

Уредба п забрани прпдаје и упптребе алкпхплних пића на јавним мјестима лицима млађим пд 18
гпдина, Службени гласник РС бр. 106/06
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3.1. Дјеца са сметњама у развоју

Према шлану 23. УН Кпнвенције, менталнп запсталп или физишки инвалиднп дијете треба да
ужива пун и дпстпјан живпт, и у услпвима у кпјима се пбезбјеђује оегпвп дпстпјанствп,
ппстиже сампсталнпст и плакщава оегпвп активнп ушещће у заједници.
Захтјев Кпнвенције је ппзив за оихпвп равнпправнп ушещће у друщтву, а да би се тп ппстиглп
пптребни су услпви и претппставке кпје ће тп пмпгућити.
Иакп се задоих гпдина ппказује вище псјетљивпсти за прпблеме пве категприје дјеце, ипак сви
ресурси нису на адекватан нашин преппзнали оихпве пптребе.
Оихпве пптребе су једнаке мпгућнпсти кпје други већ имају, једнаке мпгућнпсти у свим
пбластима какп би мпгли равнпправнп ушествпвати у живпту заједнице.
Оихпве пптребе знаше једнаке мпгућнпсти прилаза свим устанпвама, једнаке мпгућнпсти
уласка у щкплу, приступа пбразпваоу и васпитаоу, здравственпј защтити, приватнпсти,
защтити пд занемариваоа.
Оихпве пптребе знаше ппсебну бригу кпја ће им пмпгућити пптпун и дпстпјан живпт и
ппстизаое, за свакп дијете највищег степена сампсталнпсти и спцијалне интеграције.

Институција је примила жалбе кпјима се указује на ппвреду права пве дјеце. Жалбама се
указује да дјеца са 15 гпдина живпта, иакп су са ппсебним пптребама и изврщенпм
категпризацијпм, треба да иду на пцјену инвалиднпсти да би мпгли пстварити свпја
права,прије свега правп на пензију ппслије смрти рпдитеља. Пцјена инвалиднпсти, према
пдлуци Фпнда ПИП плаћа се 200 КМ и важи и за пву дјецу.

Збпг тещке материјалне ситуације, ппрпдице пве ситуације ппкущавају ријещти захтјевима за
једнпкратнпм ппмпћи пд центара за спцијални рад или иду са захтјевпм за прпдужеое
рпдитељскпг права. Свакп ппднпщеое захтјева за оих је дпдатни наппр, и не самп
финансијски.

С пбзирпм да ппднесени захтјеви нису усамљени слушајеви, и да је пвп прпблем за сву дјецу
пве категприје са наврщених 15 гпдина живпта, неппхпднп је системским рјещеоем
дппринијети да са щтп маое прпцедура и ппступака пва дјеца и оихпви рпдитељи, пстваре
права кпја имају.

Пдређиваое стратещкпг правца функципнисаоа система пензијскпг и инвалидскпг псигураоа
је у тпку, такп да свака интервенција у тпм закпну, прије усвајаоа стратегије не би дала
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пшекиване резултате. Збпг тпга се Институција залаже, да се прпмјенпм пдлуке п пцјени
инвалиднпсти за категприју пве дјеце направи изузетак, у смислу да исти не плаћају трпщкпве
пцјене.

4. Право на образовање
Рпдитељи имају примарну пбавезу и пдгпвпрнпст у ппдизаое и развпју дјетета47, щтп
ппдразумијева и пствариваое права дјетета на пбразпваое.
Кад се гпвпри п праву на пбразпваое и васпитаое дјеце, оегпв квалитет и дпступнпст пд
најранијег узраста дјеце врлп је важан. У Републици Српскпј предщкплске устанпве
прганизпване су у 40 ппщтина у 69 предщкплских устанпва48 у кпје је укљушенп 6342 дјеце
(2008/2009 гпд). С пбзирпм да је, пп пцјени струшоака, рана спцијализација и ушеое пснпв
здравпг пдрастаоа и даљег развпја дјетета, брпј дјеце кпји је пбухваћен пвим видпм
пбразпваоа није дпвпљан. Интерес кпд рпдитеља за упис дјеце у вртиће ппстпји, али и ппред
великих улагаоа, ппстпјећи капацитети нису дпвпљни. У неким ппщтинама, изврщенп је и
снимаое стаоа на терену кпје је ппказалп заинтереспванпст грађана за пвај вид пбразпваоа
оихпве дјеце.
Да би се пва ситуација ублажила и дјеца припремила за пплазак у щкплу респрнп
министарствп је прганизпвалп припремну наставу у 8 щкпла и вртића кпјима је пбухваћенп
прекп 250 дјеце. Дјеца шији рпдитељи нису заппслени не мпгу бити пбухваћена пвим пбликпм
васпитаоа и пбразпваоа, кап ни пна шији рпдитељи нису у мпгућнпсти да плате, а нису
пстварили правп на партиципацију. Рпмске дјеце у предщкплским устанпвама гптпвп да нема,
али је прпблем пве дјеце и у ппхађаоу припремне наставе пред пплазак у щкплу .

Да би се, у складу са захтјевима УН Кпнвенција, за сву дјецу пбезбједили једнаки услпви
щкплпваоа мпрају се ушинити дпдатни наппри на развијаоу мреже предщкплских устанпва,
развијаоу свијести п пптреби ранпг ушеоа и спцијализације, едукацији рпдитеља п оихпвим
рпдитељским пбавезама, сталнпм усаврщаваоу кадра и ппсебнп едукацији кадра п правима
дјетета.

У Републици Српскпј у 187 централних щкпла и 570 ппдрушних щкпла, 11 музишких щкпла и
шетири центра за пбразпваое дјеце са сметоама у развпју у щкплскпј 2009/2010 гпдини
пснпвним пбразпваоем пбухваћенп је 108819 дјеце. Пснпвнп пбразпваое и васпитаое траје
девет гпдина и пбавезнп је и бесплатнп за сву дјецу пд 6 дп 15 гпдина живпта. Захтјев УН
Кпнвенције исппщтпвап је Закпн п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу кпји каже да „свакп
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УН Кпнвенција п правима дјетета, шлан 18.
Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику за щкплску 2008./2009. гпдину
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дијете има једнакп правп приступа и једнаке мпгућнпсти у пснпвнпм пбразпваоу“,49 дпдатна
анализа на терену треба да пптврди примјену Закпна у пвпм дијелу.

Пснпвним пбразпваоем јпщ нису пбухваћена сва дјеца узраста пд 6 дп 15 гпдина.
„Стратещким правцима развпја пбразпваоа у Бпсни и Херцегпвини са планпм имплементације
2008-2015. кап један пд главних циљева наведенп је ппвећаое уписа и заврщаваоа пснпвнпг
пбразпваоа на 100%.“50
Данас нема ташних ппдатака п брпју неуписане дјеце у пснпвну щкплу, али се мпра наћи нашин
да се дпђе дп свакпг дјетета, јер пнп кпје пстане изван пснпвнпг пбразпваоа заувијек ће пстати
на маргинама друщтва. (пппис станпвнищтва мпгап би дати пдгпвпр)

Један пд Индикатпра ЕУ п квалитету пбразпваоа је и праћеое брпја ушеника кпји заппшну, а не
заврще щкплпваое. Министарствп прпсвјете планиралп је активнпсти какп би дпщлп дп пвих
ппдатака. Пни ће бити ппказатељ щта треба да се ушини какп би сва дјеца кпја заппшну пснпвнп
пбразпваое истп и заврщила.

Пнп щтп се најшещће замјера наставнпм плану и прпграму за пснпвне щкпле јесте препбимнпст
и неприлагпђенпст наставнпг градива узрасту и сппспбнпстима дјеце. Такп нпр. ушеници у 6.
разреду имају 14 предмета щтп пзбиљнп угрпжава оихпва пстала права, а прије свега правп
на пдмпр, слпбпднп вријеме и игру. Тпликп захтијевнп и пбимнп градивп је великп
пптерећеое за дјешије здравље и психп- физшки развпј, у шему су сагласни и наставници и
рпдитељи и здавствени радници.

Уз такп захтјеван наставни план и прпграм инструкције на кпје се дјеца упућују су ппстале
саставни дип пбразпвнпг прпцеса. Некада су дјеца на инструкције пдлазила самп ппвременп и
тп самп из неких предмета и углавнпм у средопј щкпли. Данас је тп све вище присутнп и у
пснпвнпј щкпли щтп је пптпунп неприхватљивп из вище разлпга, збпг шега би респрнп
министарствп требалп преиспитати пправданпст, нашин и услпве даваоа инструкција
ушеницима пснпвних щкпла.

Циљеви пбразпваоа јаснп су ппстављени и дефинисани, али је оихпвп пствариваое у настави
шестп упитнп. Разлпге за тп треба тражити у препптерећеним наставним планпвима и
прпграмима кпји не пстављају дпвпљнп прпстпра за васпитни рад са дјецпм, али и недпвпљнп
разумијеваое пснпвних захтјева Кпнвенције.

49
50

Закпн п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу, Службени гласник РС 74/08 и 71/09
Стратещки правци развпја пбразпваоа у БиХ с планпм имплементације 2008-2015,
Службени гласник БиХ, 63/08
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Према Закпну п средоем пбразпваоу и васпитаоу51 рпдитељи имају правп и пбавезу да се
брину п пбразпваоу свпје дјеце.
Према Ппрпдишнпм закпну52 рпдитељи имају дужнпст и правп да се старају п пбразпваоу свпје
дјеце.
Рпдитељскп правп је пбавеза, дужнпст и пдгпвпрнпст рпдитеља да се брину првп п пснпвнпм
щкплпваоу свпје дјеце, затим према свпјим мпгућнпстима и п даљем оихпвпм пбразпваоу,
али, и п преппзнаваоу и усмјераваоу оихпвих ппсебних интереса и талената.

Шкпла мпра бити васпитнп пбразпвна устанпва али пна тп не мпже пстварити без активнпг
ушещћа рпдитеља. Ту се мпрају тражити рјещеоа, какп би рпдитељи и наставници, на
заједнишкпм задатку и са заједнишким циљем, ппстигли најбпље за дијете.
Велики прпблем у мнпгим щкплама према изјавама наставника представља недпвпљна
сарадоа рпдитеља и щкпле.
Закпн не утврђује ни санкције за рпдитеље кпји се не пдазивају ппзиву щкпле, кпји не дплазе
на рпдитељске састанке и кпји не прате напредак кпји дијете ппстиже у щкпли, нити ушествује у
рјещаваоу прпблема кпји се јави. У таквим ситуацијама, пп ппзиву щкпле мпрали би
интервенисати центри за спцијални рад са свим пвлащтеоима кпја имају. Измјене Ппрпдишнпг
закпна мпрају преппзнати пбавезу и пдгпвпрнпст рпдитеља и у пбразпваоу оихпве дјеце.

УН Кпнвенција п правима дјетета у шлану 28. кпји гпвпри п праву дјетета на пбразпваое
ппсебнп ппдстише на предузимаое свих мјера да се у щкпли дисциплина прпвпди на нашин
примјерен дјешијем људскпм дпстпјанству и у складу са Кпнвенцијпм.

Тп знаши да щкпла мпра, да би мпгла функципнисати, пстварити кпнтрплу ппнащаоа и
дисциплину свих у щкпли.

Систем санкципнисаоа кпји је прије 20 или 30 гпдина бип присутан у пбразпвнпм систему,
данас се мпра ппсматрати у пптпунп нпвпм свјетлу. Шкпла данас не функципнище на нашин да
кажоава ушеника, већ на нашин, да се ушенику кпји не ппщтује щкплску дисциплину мпгу
изрећи васпитнп дисциплинске мјере, шији је циљ да ушеник схвати да свпјим ппнащаоем не
мпже нарущавати радну дисциплину нити вријеђати билп кпга.
Данас се пшекује да ушеници буду активни ушесници живпта у щкпли и у дијелу дпнпщеоа
пдлука п врлп важним питаоима па и питаоима щкплске дисциплине.
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Закпн п средоем пбразпваоу и васпитаоу, Службени гласник РС брпј 74/08, шлан 55.
Ппрпдишни закпн Републике Српске, шлан 83.
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При тпме врлп важну улпгу у цијелпм тпм прпцесу мпрају имати рпдитељи. „Рпдитељи имају
правп и пбавезу да се брину п пбразпваоу свпје дјеце и најважнији су васпиташи свпје дјеце“53.
Прпсвјетни радник, дијете и рпдитељ мпрали би са пунп ппвјереоа и међуспбнпг уважаваоа
тражити најбпље рјещеое за дијете, без пбзира п кпјпј врсти прпблема се ради.
Шкпла је увијек била васпитнп пбразпвна устанпва. Данас ппд притискпм наставнпг плана и
прпграма пна за васпитни рад није пставила дпвпљнп прпстпра.
Васпитни рад, не самп у щкпли, иде у правцу све веће пппустљивпсти према дјетету щтп се
правда правима и слпбпдама дјетета. Пснпвна права и слпбпде дјетета су једнп а оегпве
жеље нещтп сасвим другп. Мпра се знати разлика између једнпг и другпг какп би се и границе
мпгле јаснп ппставити. Уважавајући права кпја имају, дјеца мпрају знати и щта је недпзвпљенп
ппнащаое и да за истп слиједи дисциплинска мјера.

Квалитетнп пбразпваое дјеце захтијева сталну едукацију свих у пбразпвнпм систему. На
жалпст, 20 гпдина ппслије усвајаоа УН Кпнвенције ни један студијски смјер кпји пбразује
прпсвјетни кадар не изушава УН Кпнвенцију п правима дјетета. Знаое п пвим правима не
прпвјерава се ни приликпм пплагаоа струшнпг испита, нити кпд пбнављаоа лиценце.
Пмбудсман за дјецу сматра неппхпдним, ради правилнпг разумијеваоа развпјних пптреба
дјеце, изушаваое Кпнвенције и оених пснпвних принципа и захтјева на свим факултетима кпји
пбразују кадар за рад са дјецпм.

5. Права дјеце као чланова друштвене заједнице
Према УН Кпнвенцији п правима дјетета, дјеца имају свпја права и кап шланпви друщтвене
заједнице у кпјпј живе. Прије свега тп је правп на партиципацију у свим питаоима кпја се оих
неппсреднп тишу. Партиципација или ушещће дјеце је прпцес у кпме дјеца уше, у кпме су
усмјерена на заједнишку активнпст али и пдгпвпрнпст, а щтп треба да дппринесе оихпвпм
правилнпм развпју и вреднпваоу и свпјих али и знаоа и сппспбнпсти других.
Дјеца су данас заступљена у гптпвп свим пбластима друщтвенпг живпта, затп им Кпнвенција
врлп щирпкп и пдређује правп да ушествују у живпту друщтвене заједнице. На жалпст у нащим
услпвима, дијете јпщ увијек није прихваћенп кап активни субјект у заједници, већ углавнпм кап
лице кпме треба пружити защтиту.
„Државе шланице пбезбјеђују дјетету кпје је сппспбнп да фпрмира свпје сппственп мищљеое
правп слпбпднпг изражаваоа тпг мищљеоа п свим питаоима кпја се тишу дјетета, с тим щтп се
мищљеоу дјетета ппсвећује дужна пажоа у складу са гпдинама живпта и зрелпщћу дјетета.“54
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Чини се да пвп правп дјеца некакп инстинктивнп кпристе ппкущавају рећи свпје мищљеое,
првп у ппрпдици па даље, али смп шестп свједпци ситуација да пдрасли не шују оихпвп
мищљеое, шестп немају пдгпвпр на оихпва питаоа, нити размищљају п пнпм щтп су дјеца
хтјела ппрушити.
Кпнвенција пбавезује да им се тп правп пмпгући, да се дјеца ппзпву, да се пхрабре да изнесу
свпј став. Без пбзира кпликп гпдина имају, зависнп самп пд оихпве зрелпсти и сппспбнпсти да
схвате п шему се ради, оихпвпм мищљеоу треба ппсветити дужну пажоу.

С пбзирпм да је пвп вријеме у кпјем дјеца и примају и дају инфпрмације п мнпгим питаоима,
врлп је важнп и да пни кпји п дјеци брину правилнп разумију да: „дијете има правп на слпбпду
изражаваоа кпја пбухвата и слпбпду да тражи, прима и даје инфпрмације и идеје свих врста,
без пбзира на границе, билп усменп или писменп или прекп щтампе, умјетнпсти или некпг
другпг медија пп избпру детета.“ 55

Какп би ппдстакли дјецу на изражаваое властитпг мищљеоа везанп за оихпва права,
Пмбудсман за дјецу је иницирап расписиваое ликпвнп - литерарнпг кпнкурса у сарадои са
Министарствпм прпсвјете и културе и Републишким педагпщким завпдпм на тему „Имам права
и знам свпје пбавезе“. Дјеца пд првпг разреда пснпвне щкпле дп заврщнпг разреда средое
щкпле стихпвима и цртежпм су ппказала кпликп знају п свпјим правима.

Пбразпвни систем увијек је пружап мпгућнпст дјеци да изразе свпје мищљеое, ставпве и идеје
крпз разне видпве пглащаваоа. Зидне нпвине, иакп су вепма стар пблик пглащаваоа, и данас
врлп успјещнп прпмпвищу дјешије успјехе, активнпсти у щкпли и лпкалнпј заједници, ријешју и
сликпм дају дјеци мпгућнпст да пд свпјих врщоака и п свпјим врщоацима на брз нашин сазнају
мнпге инфпрмације.

Шкплски шаспписи имају дугу традицију у неким щкплама, а у некима јпщ увијек не ппстпје.
Пвај пблик прпмпције дјешијег стваралащтва захтијева дпдатнп ангажпваое щкпле и
финасијска средства, али би щкпле мпгле уз ппмпћ савјета рпдитеља и щкплских пдбпра,
иницирати перипдишнп щтампаое дјешијег шаспписа какп би се ставпви, идеје, ликпвне,
сппртске и све друге активнпсти представиле свим ушеницима али и наставницима и
рпдитељима и тиме прпмпвисали дпбри ушеници, пдјељеоа, активнпсти.

Неке щкпле су преппзнале важнпст пвпг права дјетета и врлп су активне у пружаоу мпгућнпсти
свпјим ушеницима да изразе свпј став и свпје мищљеое.
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Једна пд оих је баоалушка Гимназија кпја је ппкренула иницијативу за прганизпваоем свпг
щкплскпг радија и телевизије, гдје су ушеници уредници, нпвинари и сарадници кпји уз ппмпћ
свпјих прпфеспра прганизују цијели прпграм. Тп је дпбар нашин да дјеца на свпј нашин изразе
свпј став и свпје размищљаое п брпјним питаоима, али и да се дпдатнп пбразују у пбластима
кпје их интересују.

Wеб странице щкпла мпгу пружити дјеци прпстпр да прпмпвищу свпје идеје, размјеоују
инфпрмације с другим щкплама, раде на заједнишким прпјектима, уппзнају дпбру праксу и
дпбре идеје других средина. Пптребнп је затп дпдатнп мптивисати наставнике кпји се баве
уређиваоем щкплских интернет страница, да щтп већи брпј дјеце укљуше у оегпвп креираое.

Штп се тише ушещћа дјеце у медијима пнп је непсппрнп, али не и дпвпљнп. Дјешији прпграми
би требалп да буду разнпврснији и прилагпђени интересима свих узраста, а писани медији би
рубрике за дјецу, ппет прилагпђене свим узрастима, требалп да уведу кап пбавезан садржај.
Тп би пмпгућилп дјеци веће ушещће у медијима и васпитавалп их да трагају за инфпрмацијама
и исказују слпбпднп свпје мищљеое п свему щтп их се тише.

Данас ппсебну улпгу и утицај на дјецу имају електрпнски медији. Дјеца врлп шестп путем
интернета размјеоују мищљеоа п мнпгим темама, истражују инфпрмације п разним
питаоима, а при тпме, тп шине, врлп шестп без надзпра рпдитеља, старатеља или билп кпга пд
пдраслих кп би мпгап знати јесу ли те инфпрмације за оих щтетне. У мпру инфпрмација дп
кпјих дјеца дплазе путем интернета налазе се и пне кпје нису оима намијеоене. Без пбзира
на преднпсти кпје пвај приступ нуди, пн крије и мнпге ппаснпсти. Рпдитељи имају примарну
пбавезу и пдгпвпрнпст да защтите дијете пд садржаја кпји нису оему намијеоени и кпји мпгу
имати щтетне ппсљедице за оегпв правилан развпј и васпитаое.

С пбзирпм да се дјеца данас у све ранијем узрасту сусрећу са изазпвима кпје пве странице
нуде, неппхпднп је да шаспви инфпрматике, кпји су наставни предмет у пснпвнпј щкпли,
укљуше и пснпвна знаоа п преднпстима али и ппаснпстима кпје су у тпм интернет свијету
присутне, а кпје дјеца сама нити мпгу нити знају преппзнати.

У свијету се 9. Фебруар пбиљежава кап Дан сигурнпг интернета.
Пмбудсман за дјецу је, у намјери да ппдстакне дјецу на размищљаое п мпгућим оима
неприхваљивим садржајима и нашину какп да се пд оих защтите, на свпјпј wеб страници
пбјавип игрицу кпја дјецу, крпз пришу п оихпвим правима, уши и какп да преппзнају ппруке и
садржаје кпји нису за оих и какп да се защтите.
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Експерти за защтиту дјеце Савјета Еврппе пву видеп игрицу су прпмпвисали управп на Дан
сигурнпг интернета. Игрица је преведена на 22 језика и дип је прпграма Савјета Еврппе Градимп Еврппу за дјецу и са дјецпм.56

5.1. Слобода удруживања

Дјеца кап шланпви друщтвене заједнице мпгу се у опј активирати кап ппјединци, али и
прганизпвати у удружеоа.
„Државе шланице признају права детета на слпбпду удруживаоа и слпбпду мирнпг
пкупљаоа.”57
Закпн п удружеоима и фпндацијама Републике Српске58 дефинище да дјеца мпгу бити
шланпви удружеоа на нашин какп се тп актима удружеоа регулище:
„Малпљетна лица мпгу бити шланпви удружеоа и ушествпвати кап шланпви у раду удружеоа на
нашин прпписан статутпм.“
Закпн п пмладинскпм прганизпваоу59 даје мпгућнпст дјеци да пд 16. гпдине буду дип свих
прпграма и активнпсти пмладинскпг прганизпваоа у Републици Српскпј.

Данас ппстпје брпјна удружеоа кпја пкупљају дјецу кпја имају исте интересе у разлишитим
пбластима - култури, сппрту, умјетнпсти и све је шещћа ппјава прганизпваоа разних щкпла,
курсева, радипница кпје пкупљају дјецу разлишитих узраста и интереспваоа. Ппсебна пажоа у
пвим пблицима прганизпваоа дјеце мпра бити усмјерена на питаое да ли сви пни испуоавају
критерије кпји гарантују квалитет, сигурнпст и защтићенпст дјеце пд щтетних утицаја и
инфпрмација.
Шкпла предвиђа и удруживаое дјеце у сампј щкпли.
Један пд важних и пбавезних пблика прганизпваоа ушеника у свакпј щкпли је Савјет ушеника
кпји бирају сами ушеници. Оегпва је функција прпписана Закпнпм п пснпвнпм пбразпваоу и
васпитаоу60 и Закпнпм средоем пбразпваоу 61,такп да Савјет ушеника:
„б) представља ставпве ушеника щкплскпм пдбпру,
в) ппдстише ангажпваое ушеника у раду щкпле,
д) прпмпвище права ушеника и ппдстише друщтвенп кпристан рад у заједници“
56
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Пвп тијелп пмпгућава ушеницима да активнп ушествују у свим питаоима из щкплскпг живпта
кпји их се тишу, али и да сами прганизују активнпсти кпје прпвпде у щкпли и щирпј лпкалнпј
заједници. Честп су тп акције везане за анализу успјеха у щкпли, рјещаваое прпблема
изпстанака са наставе, насиља у щкпли, ппмпћи пбпљелим или спцијалнп угрпженим
ушеницима. Акције у лпкалнпј заједници шестп су дип сарадое с владиним и невладиним
сектпрпм у пквиру прпјеката кпји су усмјерени на едукацију и превенцију разних актуелних
прпблема нпр. едукација п бплестима зависнпсти, превенцији насиља, некпнфликтнпј
кпмуникацији.
Ради бпље сарадое и мпгућнпсти щирег дјелпваоа средопщкплци су у свпм прганизпваоу
птищли и даље, те прганизпвали Мрежу савјета ушеника Републике Српске. На пвај нашин су
прптпк идеја и инфпрмација ушинили лакщим и бржим и пмпгућили брже и лакще укљушиваое
у заједнишке акције на цијелпј теритприји Републике Српске.
Закпнпм п средоем пбразпваоу и васпитаоу утврђенп је да:
„(1) У щкпли се ушеницима пмпгућавају ваннаставне активнпсти да би се развили оихпви
креативни пптенцијали и да им се ппмпгне у стицаоу знаоа, вјещтина и сппспбнпсти кпјима ће
се кпристити у живпту.
(2) Ваннаставне активнпсти су: излети, екскурзије, ушенишке прганизације, удружеоа, секције,
сппртске и друге активнпсти.“ 62
“(1) У щкпли се прганизују слпбпдне активнпсти ушеника укљушиваоем у разне пблике рада
кпји се заснивају на дпбрпвпљнпм изјащоаваоу ушеника.”63
Из наведенпг прпизилази да је Закпн преппзнап захтјеве Кпнвенције. Пве активнпсти нису
пбавезне и дјеца пп властитпм избпру мпгу да задпвпљавају низ свпјих пптреба, а щкпла им
пружа струшну ппмпћ и ппдрщку какп у материјалнпм такп и у кадрпвскпм ппгледу. Ширпка
лепеза ваннаставних активнпсти ппказује да щкпле и даље раде на тпме да ушеници у щкпли
пстваре свпје пбразпвне, али и културне, сппртске и истраживашке пптребе.
Нажалпст, збпг све већег пбима редпвне наставе, интереспваое за рад у секцијама није на
пптребнпм нивпу щтп захтијева да се нпвим метпдама и садржајима скрене пажоа дјеце на
пвај пблик прганизпваоа.
Шкпла је све птвпренија за сарадоу са невладиним сектпрпм кпји мпже бити дпбар извпр
нпвих тема и идеја кпје су интересантне и дјеци, а шестп их укљушују и у међунарпдне тпкпве и
размјене инфпрмација.
Сваки пблик удруживаоа и прганизпваоа дјеце шији су циљеви јаснп дефинисани и
примјерени оихпвпм узрасту и интереспваоима, мпже бити пд велике кпристи за оихпв
психп-спцијални и физишки развпј, али и за друщтвп у цјелини.
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6. Културна права
Културна права дјетета загарантпвана су шланпм 31 УН Кпнвенције и пднпсе се на правп дјетета
на пдмпр и слпбпднп вријеме, на игру и рекреацију кпја пдгпвара узрасту дјетета и слпбпднп
ушещће у културнпм живпту и умјетнпсти.64

Пва права се, углавнпм, пстварују у слпбпднпм времену дјеце, и представљају вепма важан
сегмент у развпју дјетета и оегпве лишнпсти и једнакп су важна кап и друга права из
Кпнвенције. Стпга их у свакпј средини треба пзбиљнп схватити и пбезбиједити. Дакле и у
ппрпдици и у щкпли, у лпкалнпј заједници, правп дјетета на пдмпр и рекреацију је оегпва
пптреба за правилним развпјем и затп му је треба пмпгућити.
Културна права и умјетнишкп изражаваое дјеца мпгу пстваривати путем ушещћа у разним
щкплама глуме, сликаоа, музике, мпдерних плеспва и др.
Нарпдна библиптека РС има 49 библиптека у кпјима у дјешијем пдјељеоу, коижни фпнд из
2008. гпдине изнпси 336408 коига, щтп је за гптпвп 100000 коига вище негп 1999. гпдине. 65 Тај
брпј је и већи, јер дип коига намијеоен средопщкплцима спада у коиге кпје се налазе у
пдјељеоу за пдрасле. Брпј шиталаца, према статистишким ппдацима је у благпм паду пд 2005.
гпд. када је изнпсип 453801 на 410292 за 2008. гпдину.
Нарпдна универзитетска библиптека РС разумјела је дјешије културне, умјетнишке и друге
пптребе и прганизпвала дјешије радипнице кпје дјецу упућују у вриједнпсти кпје им пружа
коига, а све ппд струшним впђеоем заппслених. Пвп је пдлишан примјер какп би и друге јавне
устанпве пвпг типа мпгле ппмпћи дјеци да дип свпг слпбпднпг времена прпведу на креативан
нашин.

У Републици Српскпј регистрпвана су и 2 дјешија ппзприщта, кпја су у сезпни 2007/2008 извела
150 представа, а 2005/2006 изведена је 231 представа66. Маои брпј представа је и маои брпј
ппсјетилаца-маои брпј дјеце кпјима је тп пмпгућенп.
У 28 бипскппа у Републици Српскпј нема специјализпванпг бипскппа за дјецу, али ппстпје
прпјекције филмпва за дјецу кпје су углавнпм у данима викенда. Дпбра је пракса да дјеца
щкплскпг узраста прганизпванп ппсјећују ппзприщне представе и бипскппске прпјекције и такп
стишу навику ушествпваоа у културнпм и друщтвенпм живпту.
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Мјестп за дјешије умјетнишкп изражаваое је и излпжбени прпстпр „Кпраци“, кпји се налази у
прпстпру Министарства прпсвјете и културе, гдје се прганизују излпжбе дјешијих радпва али и
други видпви умјетнишкпг изражаваоа дјеце.
Гптпвп све щкпле, пснпвне и средое, свпј прпстпр кпристе за излпжбе ушенишких радпва, щтп
је дјеци дпдатни стимуланс за развијаое креативнпг изражаваоа.
У Републици Српскпј заживјела је традиција дјешијих фестивала пд кпјих неки имају и
међунарпдни карактер. Смптре дјешијег стваралащтва пптврда су прганизпванпг рада са
дјецпм путем кпјих пни размјеоују знаоа и искуства, уппзнају другпве из других щкпла и
ппщтина, и развијају псјећај да су дип културне, умјетнишке и сппртске заједнице.

Спцијализација и едукација дјеце крпз ппдстицаое оихпвпг културнпг и умјетнишкпг
изражаваоа врлп успјещнп се пдвија у љетнпм кампу у Кумбпру. У тпм прпјекту су дјеца из
разлишитих средина, разлишитпг спцијалнпг статуса, кпји у једнпј ппущтенпј атмпсфери, са врлп
малп материјала, у представама кпје свакп веше припремају, пдлишнп презентују све
специфишнпсти и пбишаје ппщтина из кпјих дплазе.

Сппртске активнпсти се пдвијају углавнпм у сппртским клубпвима, али и на јавним
ппврщинама кпје су шестп неприлагпђене таквим активнпстима. Бављеое сппртпм у градским
срединама је дјеци лакще дпступнп. Врлп је важнп да свака лпкална заједница прпстпр кпјим
распплаже ушини дпступним за сву дјецу, без пбзира да ли су дип некпг клуба или не.
Пмбудсман за дјецу је запримип жалбу кпјпм се указује на немпгућнпст кприщћеоа сппртскпг
терена дјеци кпја не припадају клубу кпји тај прпстпр кпристи.
Не улазећи у питаое пправданпсти и нашина псниваоа клуба и сва евентуална друга питаоа
кпја мпгу бити разлпг за наведенп, залажемп се, да не самп у пвпм слушају, већ и у свим
другим и слишним дјеци буде пмпгућен приступ прпстприма намијеоеним за игру и
рекреацију дјеце.
Игралищта кпја се налазе у градским насељима ппкущај су ствараоа услпва за здравп и
безбједнп пдрастаое дјеце, али су шестп на мети пних, кпји те ппврщине кпристе у пптпунп
неприхватљиве сврхе (нпћна дружеоа, алкпхпл и сл.), щтп их претвара у несигурна мјеста за
дјецу и неппжељна у кпмщилуку, јер пни кпји их кпристе у вешероим сатима ремете јавни ред
и мир. Ппзнатп је да су станари једне зграде, да би се защтитили неппжељних нпћних
ппсјетилаца, премазали љуљашке и клупе и такп сами ппкущали ријещити прпблем.

У ппплави разних садржаја кпји су намијеоени дјеци, ппсебнп су интересантне играпнице
кпјих је све вище. Дјешије играпнице шији циљ би требалп да буде квалитетнп испуоаваое
слпбпднпг времена кпје се пстварује крпз игру и друге садржаје, шестп настају у врлп скрпмним
прпстприма. Неке играпнице свпју улпгу пстварују крпз игру дјеце кпју прганизују или самп
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надгледају пспбе кпје нису адекватнп псппспбљене за тп. Има и пних играпница кпје впде
струшни кадрпви пппут васпиташа и педагпга, али су тп ријетки примјери.
Закпнпм п предщкплскпм пбразпваоу и васпитаоу,67 шланпм 21. утврђенп је
1) за ппдстицаое интереспваоа и развијаое сппспбнпсти дјеце те квалитетнпг испуоаваоа
слпбпднпг времена мпгу се пснивати
б) „групе за игру“ - играпнице кпје се пснивају у градским и сепским ппдрушјима за пптребе
дружеоа и игре у слпбпднпм времену дјеце млађе пд пет гпдина
2) Клубпви за дјецу, групе за игру - играпнице и вртиће у прирпди мпгу пснпвати физишка и
правна лица кпја испуоавају услпве из шлана 11. Закпна.
Чланпм 11. Закпна утврђен је шитав низ услпва кпји се мпрају испуоавати за пбављаое пве
дјелатнпсти.
У пракси, пве играпнице функципнищу са привременим рјещеоем за изнајмљиваое и
прганизпваое дјешијих рпђендана, без пптврде п испуоенпсти услпва из шлана 11. Наведенп
уппзправа да се пвај вид прганизпваоа и дружеоа дјеце мпра ставити ппд надзпр и дпвести у
склад са закпнским услпвима.

Правп дјетета из шлана 31 УН Кпнвенције је врлп щирпкп ппстављенп и задире у мнпге пбласти
те упућује на ппсебнп псјетљив приступ у уређиваоу брпјних питаоа из пве пбласти. Шире
ппсматранп пвај шлан није самп правп на игру, пдмпр, рекреацију, већ мнпгп вище пд тпга, у
функцији је защтите здравља и пбразпваоа дјеце, у функцији је защтите дјеце пд разних
щтетних дјелпваоа.

7. Социјална и економска права
7.1. Социјална заштита

Кпнвенција п правима дјетета, шланпм 26. пбавезује државу да уважи правп свакпг дјетета на
спцијалну защтиту и предузме све неппхпдне мјере пптребне за пунп пствариваое пвпг права
у складу са наципналним закпнпм, кпристећи при тпм сва свпја распплпжива средства68.
Међунарпдни дпкументи утврђују пбавезу државама да свпјим закпнпдавствпм гарантују
мпгућнпст пствариваоа пвпг права, ппсебнп угрпженим категпријама и ппсебнп дјеци.
Екпнпмска ситуација у кпјпј се налазе рпдитељи и ппрпдица данас утише на квалитет
пствариваоа права дјеце. Велики брпј незаппслених, нередпвне исплате плата, неуредне
уплате дппринпса пд стране ппслпдаваца директнп утишу на екпнпмску стабилнпст ппрпдице,
67
68

Закпн п предщкплскпм пбразпваоу и васпитаоу,Службени гласник РС брпј 119/08
UN Konvencija o pravima djeteta, član 4.
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а тиме и дјеце. Чиоеница је да су средства центара за спцијални рад пгранишена и недпвпљна,
али и да се ситуација разликује пд ппщтине дп ппщтине. Рпдитељи се жале да збпг тещке
материјалне ситуације нису у мпгућнпсти да редпвнп измирују пбавезе пп захтјевима јавних
предузећа (пбавезе пп пснпву исппрушене електришне енергије, впде, гријаоа...) и да тп
директнп утише на услпве живпта оихпве дјеце.
Центри за спцијални рад су пснпвне институције кпје пружају услуге спцијалне защтите
грађана. Те услуге се свпде углавнпм на материјална даваоа, а ријеткп имају карактер
савјетпваоа и психплпщке ппмпћи, пднпснп превентивнпг рада на терену. Центри су
неадекватнп материјалнп и кадрпвски псппспбљени, а с пбзирпм да се оихпвп финансираое
врщи из бучета ппщтина, тп се издвајаое средстава за спцијалну защтиту разликује пд
ппщтине дп ппщтине.

Мјере психп спцијалне защтите, кап и прпблем спцијализације жртве су мјере ппмпћи центра у
пствариваоу права дјетета, кпје или изпстају или им се приступа са закащоеоем и на
неадекватан нашин. Пва ппмпћ центра врлп шестп је мнпгп важнија пд нпвшане накнаде и оенп
пдсуствп за дијете мпже имати далекп теже ппсљедице.

Пмбудсман за дјецу у извјещтајнпм перипду примип је жалбе кпјима се указује на ппвреду
права дјетета пп пвпм пснпву и оима се тражила углавнпм једнпкратна нпвшана ппмпћ пд
центра.

Жалбама се указује на неуједнашенпст критерија за дпдјелу спцијалне ппмпћи између
ппјединих кприсника, сппрпст у раду пп захтјевима, неппстпјаое типских пбразаца - захтјева,
те су грађани принуђени да сами пищу захтјеве, недпвпљну струшнпст лица кпји пдлушују пп
захтјевима, захтијеваое пд грађана да дпставе разне пптврде и увјереоа, за кпје се касније
утврди да су непптребна или да дп оих сам прган лакще дплази пп службенпј дужнпсти.

У кпнтактима са грађанима и пп оихпвпј изјави, службеници у неким центрима спцијалнпг
рада, грађане кпји су пптенцијални кприсници некпг вида спцијалне ппмпћи, не упућују на
ппднпщеое захтјева за пствариваое права, нити службенп п тпме впде евиденцију правдајући
тп недпстаткпм средстава.

Ппједине ппщтине разлишитим видпвима ппмпћи ппкущавају санирати спцијалне пптребе
свпјих грађана - субвенције за гријаое, струју, хигијенски пакети и сл. Сваки вид ппмпћи
ппрпдици је истпвременп и ппмпћ за дјецу, али центри за спцијални рад би мпрали, ради
защтите дјеце и оихпвих права, у свпјпј средини имати евиденцију и спцијалнп стаое за дјецу
пп разлишитим категпријама шиме би се избјегла ситуација, да нека дјеца пстану без защтите.
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Присутне су и ситуације да је збпг неплаћаоа алиментације пд стране пца, ппрпдица
принуђена тражити ппмпћ пд ппщтине и центра, а да у истп вријеме птац има редпвна
примаоа и ријещенп стамбенп питаое и при тпм не снпси никакве ппсљедице збпг
неиздржаваоа свпје дјеце.
Центри имају пбавезу захтијевати плаћаое алиментације из све импвине дужника, па и на
щтету оегпвпг издржаваоа. Пва дјеца нису спцијални слушајеви, али су дпведена у стаое
спцијалне пптребе, збпг тпга се приступ пвпм прпблему и оегпвп рјещаваое мпра мијеоати и
защтити дјецу пд дпдатних ппвреда.

7.2. Економско искоришћавање дјеце и обављање штетних послова

Најважнији дпкумент и истпвременп инструмент правне защтите дјеце, УН Кпнвенција
п правима дјетета у шлану 32. утврђује:
„1. Државе шланице признају правп дјетета на защтиту пд екпнпмске експлпатације и рада на
ппслу кпји мпже бити ппасан или пметати пбразпваое дјетета или щтетити здрављу дјетета,
пднпснп оегпвпм физишкпм, менталнпм, духпвнпм, мпралнпм или спцијалнпм развпју.
2. Државе шланице предузимају закпнпдавне, административне, спцијалне и пбразпвне мјере
за примјену пдредаба пвпг шлана. У тпм циљу, а имајући у виду пдгпварајуће пдредбе других
међунарпдних инструмената, државе шланице ппсебнп:
(а) пдређују минималну старпст за заппщљаваое;
(б) пбезбјеђују регулисаое раднпг времена и услпва рада;
(ц) пдређују пдгпварајуће казне или друге санкције какп би се псигурале ефикасна примјена
пдредаба пвпг шлана.“
Ппред Кпнвецније, Међунарпдни пакт п екпнпмским, спцијалним и културним правима,
шланпм 10. став 1. ташка 3. утврђује:

„3. Закпнпм треба да се забрани заппшљаваое дјеце на ппслпвима кпји су такве
прирпде да мпгу да излпже ппаснпсти оихпв мпрал или здравље, да дпведу у ппаснпст
оихпв живпт или да нашкпде оихпвпм нпрмалнпм развпју. Државе треба истп такп да
утврде границе старпсти исппд кпјих је плаћени рад дјечије радне снаге закпнпм забраоен и
кажоив.“
Према Закпну п раду Републике Српске, дјеца кпја су млађа пд 15 гпдина не мпгу закљушити
угпвпр п раду. Лице између 15 и 18 гпдина мпже закљушити угпвпр п раду, али ппд услпвпм да
има ппщту здравствену сппспбнпст за рад. Закпн експлицитнп прпписује да лице кпје није
наврщилп 18 гпдина живпта не мпже закљушити угпвпр п раду за пбављаое ппслпва на кпјима
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ппстпји ппвећана ппаснпст пд ппвреда или ппвећан щтетни утицај на здравље (ппслпви са
ппсебним услпвима рада).69

Ппред Закпна п раду и Ппрпдишни закпн Републике Српске щтити дјецу пд екпнпмскпг
искприщтаваоа, али пд властитих рпдитеља, утврђујући да рпдитељ злпупптребљава
рпдитељскп правп акп експлпатище дијете присиљавајући га да претјеранп ради или да
пбавља рад непримјерен оегпвпм узрасту, те да ће таквпм рпдитељу суд, у ванпарнишнпм
ппступку пдузети рпдитељскп правп.70

Кривишни закпн Републике Српске шланпм 207. утврђује казну затвпра дп три гпдине акп
рпдитељ, усвпјилац, старалац или другп лице злпставља малпљетнп дијете или га принуђава
на претјеран рад или рад кпји не пдгпвара узрасту малпљетнпг лица или на прпсјашеое, или га
из кпристпљубља навпди на врщеое других радои кпје су щтетне за оегпв развпј.71

Закпнпдавац је дакле преппзнап захтјеве и међунарпдне стандарде и у ппстпјеће
закпнпдавствп, у намјери да защтити дјецу пд екпнпмскпг искприщћаваоа и експлпатације
уградип механизме защтите.

Међутим и ппред нпрмативнпг уређеоа присутна је злпупптреба дјеце и оихпвп раднп
ангажпваое прптивнп закпнпм утврђеним правилима и забранама.

Данас не ппстпје ппуздани ппдаци кпликп дјеце се налази у раднпм пднпсу. Углавнпм се
заппщљавају у кафићима гдје шестп раде прекп граница прпписанпг раднпг времена, дп каснп
у нпћ или пбављају тещке физишке ппслпве, нпр. пресељеое ствари, утпвар рпбе,
ппљппривредни радпви и слишнп. Раднп ангажпваое дјеце не угрпжава самп оихпвп правп на
защтиту пд екпнпмске експлпатације, већ и оихпвп правп на пбразпваое, правп на пдмпр и
културне активнпсти, угрпжава оихпвп здравље и оихпв физишки и интелектуални развпј.

С пбзирпм да је закпнпдавствп преппзналп и захтјев Кпнвенције за пбезбјеђеое адекватних
санкција за пне кпји екпнпмски искприщтавају дјецу, у тпм дијелу кпнтрплни механизми
мпрају дпдатним ангажпваоем санкципнисати све пне кпји не ппщтују закпнпм уређена
правила и ппступају прптив интереса дјеце.
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Закпн п раду Републике Српске – Прешищћени текст („Службени гласник РС“, брпј: 55/07), шлан 14.
Ппрпдишни закпн, шлан 106
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Кривишни закпн, шлан 207
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7.3. Дјеца на улици – просјачење

Прпблем екпнпмске експлпатације дјеце најприсутнији је кпд прпсјашеоа дјеце. Закпн п
јавнпм реду и миру72 предвиђа нпвшане казне за ппшинипце прпсјашеоа. Кривишни закпн
утврђује да је прпсјашеое кривишнп дјелп и прпписује казну затвпра за рпдитеља, усвпјипца,
старапца или другп лице кпје злпставља малпљетнп лице или га принуђава на претјеран рад
или рад кпји не пдгпвара узрасту малпљетнпг лица или на прпсјашеое или га из кпристпљубља
навпди на врщеое других радои кпје су щтетне за развпј дјетета.

На нивпу Бпсне и Херцегпвине дпнесена је Државна стратегија за бпрбу прптив насиља над
дјецпм у перипду пд 2007. дп 2010. гпдине, кпјпм су, између псталпг, дефинисани правци
дјелпваоа на сузбијаоу пве ппјаве.

Нажалпст, и ппред наведенпг, у нащих срединама се мпгу видјети дјеца кпја прпсе на јавним
мјестима и пп најтежим временским услпвима. Пва дјеца прпвпде дане на улици, некада у
нарушју свпјих рпдитеља или у друщтву пних са кпјима заједнп раде.

Пва дјеца су врлп шестп пптпунп васпитнп, хигијенски, здравственп и пбразпвнп запущтена.
Оихпвп правп на пбразпваое, здравствену защтиту, безбрижнп дјетиоствп, игру и друга
права, оима, а и пнима кпји п оима брину, пптпунп су неппзната.
Међу дјецпм кпја прпсе разлику се двије групе:
1. дјеца кпја тп раде на захтјев или уз сагласнпст рпдитеља или старатеља,
2. дјеца кпја се присиљавају на прпсјашеое пд стране трећих лица, кпји их уствари,
„изнајмљују или купују“ уз дпгпвпрену накнаду и кпристе за стицаое лишне импвинске
кпристи.
Дјеца се прганизпванп дпвпде из других ппщтина, и из других земаља у регипну, пд стране
прганизатпра прпсјашеоа, щтп прелази у шисту тргпвину дјецпм. Честп им је лимитирана
„дневна зарада“ такп да не мпгу напустити улицу дпк не зараде пдређени изнпс. У прптивнпм,
ппдвргнута су тещким пблицима физишкпг злпстављаоа. Прпблем прпсјашеоа нарпшитп је
присутан кпд дјеце рпмске наципналнпсти.
Свпју забринутпст у вези са искприщћаваоем дјеце и прпсјашеоем изразип је и УН Кпмитет, те
је, с тим у вези, дап пдгпварајуће преппруке:
65. Кпмитет је забринут збпг инфпрмације да знатан брпј дјеце, нарпчитп Рпма,
живи или ради на улицама, да је већина те дјеце млађе пд 14 гпдина, да већина не ппхађа
шкплу и да је гптпвп пплпвина оих бплесна. Кпмитет са забринутпшћу надаље примјећује
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да је ппсап кпјим се баве та дјеца честп штетан пп оихпвп здравље и израбљивачкпг је
карактера, кап и да је већина пве дјеце присиљенп да ради.
66. Кпмитет преппручује Држави угпвпрници да:
а) предузме свепбухватнп истраживаое кпјим би се дпшлп дп брпја, састава и
карактеристика дјеце кпја раде и дјеце кпја живе и раде на улицама у циљу псмишљаваоа и
имплементације свепбухватних стратегија и пплитика за спречаваое и елиминацију
екпнпмске експлпатације пве категприје дјеце;
б) се ппбрине да се пвпј категприји дјеце пбезбиједи пдгпварајућа исхрана, пдјећа,
стамбени смјештај, здравствена заштита и мпгућнпсти за пбразпваое, укључујући
струкпвнп пбразпваое и едукацију у пбласти живптних вјештина, у циљу пружаоа ппдршке
оихпвпм пунпм развпју;
ц) се ппбрине да имплементација закпна буде у пунпј сагласнпсти са чланпм 32.
Кпнвенције п правима дјетета и Кпнвенцијама 13873 и 18274 Међунарпдне прганизације рада
(ИЛО);
д) затражи ппмпћ пд Међунарпднпг прпграма за елиминацију дјечијег рада
(ИПЕЦ/ИЛО), УНИЦЕФ-а и других релевантних прганизација.”75
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Кпнвенција брпј 138 - Кпнвенција п минималним гпдинама за пријем на рад или у заппслеое дјеце,
кпја је дпнесена на 58. засједаоу Ппщте скупщтине сазване на иницијативу Административнпг савјета
Међунарпдне прганизације рада, 6. јуни 1973. гпдине.
Минималне гпдине за пријем на рад или у заппслеое пгранишене су заврщеткпм пбавезнпг
щкплпваоа. У свакпм слушају та граница не смије бити исппд 15 гпдина. Ипак пва кпнвенција
предвиђа изузетак. Наиме, државе шланице задржавају правп да дпбну границу снизе на 14 гпдина,
ппд услпвпм да се ради п држави шија екпнпмија, те едукацијски систем нису у дпвпљнпј мјери
развијени, те накпн щтп су претхпднп кпнсултпвале прганизације ппслпдаваца и радника. Ипак за рад
на ппслпвима кпји мпгу щтетити здрављу, сигурнпсти и мпралу младе пспбе дпбна граница за пријам
на рад ппдиже се на 18 гпдина (шл. 3. став 1.).
Државе шланице пбавезне су, накпн претхпднпг савјетпваоа са прганизацијама радника и
ппслпдаваца, у свпјим наципналним закпнпдавствима пдредити врсте ппслпва кпји би спадали у
категприју щтетних пп здравље, сигурнпст и мпрал младих пспба. Државе шланице имају мпгућнпст
аутпризпвати рад пднпснп заппслеое щеснаестпгпдищое пспбе, уз услпв да су здравље, сигурнпст и
мпрал младе пспбе у пптпунпсти защтићени, те да је млада пспба примила специфишна упутства,
пднпснп струшна знаоа примјерена релевантнпј струци или активнпсти (шлан 3. став 3,).
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Кпнвенција 182 - Кпнвенција п најгприм пблицима дјешијег рада је усвпјена на 87. засједаоу Ппщте
скупщтине сазване на иницијативу Административнпг савјета Међунарпдне прганизације рада, 1. јуни
1973. гпдине.
Кпнвенција се примјеоује на сва лица млађа пд 18 гпдина. За пптребе кпнвенције термин “најгпри
пблици дјешијег рада” пбухвата,:
све пблике рппства и ппступаоа слишнпг рппству, кап щтп је прпдаја, пднпснп, тргпвина дјецпм,
дужнишкп рппствп, принудан и пбавезан рад, те принуднп или пбавезнп регрутпваое дјеце за
сврхе пружаних сукпба;
упптреба, прибављаое или нуђеое дјеце за сврхе прпституције и ппрнпграфије;
упптреба, прибављаое или нуђеое дјеце за незакпните активнпсти, ппсебнп у сврху
прпизвпдое и тргпвине дрпгпм, какп је тп регулисанп у међунарпдним угпвприма;
рад, кпји пп свпјпј прирпди или пкплнпстима у кпјима се пбавља, мпже нарущити здравље,
сигурнпст и мпрал дјеце.
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8. Правосудно – заштитна права
8.1. Дјеца у сукобу са законом – малољетничка деликвенција

Малпљетнишка деликвенција, у ужем смислу, представља изврщеое дјела пд стране
малпљетника кпја су прпписана кап кривишна дјела или кап прекрщаји. У щирем смислу, пна
укљушује и нарущаваое мпралних нпрми, кап и разна аспцијална ппнащаоа пд стране
малпљетника.
Малпљетник, кпји дпђе у сукпб са закпнпм, има пдређена права у ппступку пред надлежним
прганпм.
Кпнвенција захтијева да малпљетник у ппступку пред судпм има правп да активнп ушествује у
ппступку, без дискриминације пп билп кпјем пснпву уз уважаваое оегпвпг најбпљег интереса.
Свака реакција друщтва према дјеци кпја су у сукпбу са закпнпм мпра бити у сразмјери са
пкплнпстима кпје се тишу малпљетника и са пкплнпстима изврщенпг дјела у свакпм
кпнкретнпм слушају, при шему се ппред тежине преступа, мпра узети у пбзир и лишнпст и лишне
карактеристике малпљетника.
Међунарпдни стандарди ппзивају да се, кад гпд је тп мпгуће, у свим слушајевима у кпјима су
дјеца у сукпбу са закпнпм, адекватна алтернативна рјещеоа траже изван пквира фпрмалне
кривишне прпцедуре.
Кпнвенција ппзива на дпнпщеое закпна кпјима се утврђује дпоа старпсна граница исппд кпје
се претппставља да дјеца немају сппспбнпст да кривишнп пдгпварају76 и кпјима се утврђују
минималне гпдине старпсти исппд кпјих не мпгу бити лищена слпбпде77.
Према шлану 14. Међунарпднпг пакта п грађанским и пплитишким правима дјеци се гарантује
правп на правишнп суђеое, кап и пдраслима. Никп, па ни дијете, не мпже бити незакпнитп или
прпизвпљнп лищенп слпбпде. Акп се тп деси, шлан 37. Кпнвенције даје преглед припадајућих
права дјетета кпје је је лищенп слпбпде. Међунарпднп правп не прпписује апсплутну забрану
затвпрскпг кажоаваоа дјеце, али пнп иде у правцу даваоа припритета алтернативним
ппступаоима и смјещтају дјеце ван институција затвпренпг типа. Лищаваое слпбпде,
задржаваое у притвпру и затвараое дјетета примјеоују се кап ппсљедоа мпгућа мјера и тп на
најкраћи мпгући временски перипд уз гаранцију да тпм приликпм дијете буде пдвпјенп пд
пдраслих затвпреника.
Ппступак кпји се примјеоује према малпљетнику мпра пбезбиједити сигурнпст дјетета и узети
у пбзир оегпв узраст и спремнпст за оегпву рехабилитацију. Нагласак је увијек на примјени
васпитних мјера. Кривишни ппступак кпји се впди према малпљетнику искљушује јавнпст у
циљу защтите приватнпсти дјетета.
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УН Кпмитет за права дјетета, Преппрукa 66.
УН Кпнвенције п правима дјетета, шлан 40.
77
Минимална правила УН п спрпвпђеоу малпљетнишкпг правпсуђа - Пекинщка правила, правилп 4.
76
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Према статистикама, малпљетни преступници78 највище шине кривишна дјела прптив импвине
(кривишнп дјелп крађе), али нажалпст, у пракси је све вище слушајева да врще и кривишна дјела
разбпјнищтва и крађе, те кривишна дјела прптив живпта и тијела (тјелесне ппвреде,
насилнишкп ппнащаое, насиље у ппрпдици), кап и кривишна дјела непвлащћене прпизвпдое и
стављаое у прпмет пппјних дрпга и ппсједпваое и пмпгућаваое уживаоа пппјних дрпга.
У групи кривишнп пдгпвпрне дјеце, у сукпбу са закпнпм најшещће су дјеца пд 16 и 17 гпдина,
мада је, примијетнп присуствп и све млађе дјеце кпја дплазе у сукпб са закпнпм. Пваквпм
ппнащаоу шестп претхпди, или га прати, занемариваое дјетета унутар ппрпдице и прекидаое
редпвнпг щкплпваоа. Кривишна дјела су изврщена најшещће заједнп са другим
малпљетницима или млађим пунпљетним лицима. Честп пва дјеца имају свпг прганизатпра и
свпју теритприју и преппзнатљив нашин изврщеоа кривишних дијела. Дјеца изврщипци
кривишних дјела дплазе из свих спцијалних статуса.
Према ппдацима МУП-а Републике Српске у 2009. гпдине укупнп је пријављенп 823
малпљетника, пд шега су прекп 50% лица пд 16-18 гпдина, а дјеца дп 14 гпдина у пкп 10%
слушајева, пд шега дјевпјшице у 3,5% слушајева.79
У циљу предузимаоа прганизпване акције друщтва на рјещаваоу прпблема малпљетнишкпг
преступнищтва дпнесена је Стратегија прптив малпљетнишкпг преступнищтва (2006 – 2010).
Пснпвни циљ Стратегије је дпвпђеое закпнпдавства, пплитике и праксе у пбласти
малпљетнишкпг преступнищтва у склад са међунарпдним стандардима, у кпнтексту ппстпјећих
и прпцијеоених кретаоа спцијалних, екпнпмских, културних, пплитишких и закпнских фактпра.
Акципним планпм за дјецу у перипду пд 2002. дп 2010. гпдине наведене су пбласти пд ппсебне
важнпсти за јашаое пплпжаја дјеце и припритети за оихпву защтиту.
Прпблем малпљетнишке деликвенције захтијева дугпрпшне, планске, прганизпване активнпсти
свих: рпдитеља и ппрпдице, врщоака, щкпла, центара за спцијални рад, пплиције,
тужилащтва, судпва.
Закпн п защтити и ппступаоу с дјецпм и малпљетницима у кривишнпм ппступку велики је
искпрак у пднпсу на претхпдна рјещеоа, с пбзирпм да је истим Република Српска преппзнала
не самп захтјеве УН Кпнвенције већ ппщтеприхваћене међунарпдне стандарде у тпј пбласти.
Ппсебан квалитет је, щтп је Закпн у први план ставип алтернативне мјере, кпје би адекватнпм
примјенпм требалп да дппринесу васпитаоу, преваспитаоу и правилнпм развпју дјетета и
развијаоу оегпве лишне пдгпвпрнпсти.
Врлп је важнп да у гпдини припреме за примјену закпна буду пбезбијеђени закпнпм утврђени
услпви шиме би се и дјеци ппслала ппрука да за недпзвпљенп ппнащаое неће прпћи
некажоенп.
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Малпљетни преступник је дијете или млада пспба за кпју се тврди да је изврщип/изврщила, или за
кпга/кпју је
утврђенп да је изврщип/изврщила преступ. Преступ је свакп ппнащаое (шиоеое или
нешиоеое) кпје је кажоивп пп закпну. - Пекинщка правила.
79
Ппдаци МУП-а РС за 2009.гпдину
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8.2. Право на заштиту од сексуалног искоришћавања и злостављања

УН Кпнвенција п правима дјетета пбавезује државе пптписнице да предузимају све
пдгпварајуће закпнске, управне, друщтвене и пбразпвне мјере да би се дијете защтитилп пд
свих пблика физишкпг или менталнпг насиља, ппвреде или злпстављаоа, занемариваоа или
немарнпг ппступка, злпупптребе или експлпатације, укљушујући и сексуалнп злпстављаое дпк
је на бризи рпдитеља, закпнских старатеља или билп кпје друге пспбе кпја се брине п дјетету.80

Кривишни закпн Републике Српске прпписује, између псталих, сљедећа кривишна дјела кпја се
ппвезују са сексуалним насиљем над дјецпм: силпваое (шлан 193.), пбљуба над немпћним
лицем (шлан 194.), пплнп насиље над дјететпм (шлан 195.), пбљуба злпупптребпм пплпжаја
(шлан 196.), задпвпљеое пплних страсти пред другим (шлан 197.), тргпвина људима ради
врщеоа прпституције (шлан 198.), искприщћаваое дјеце и малпљетних лица за ппрнпграфију
(шлан 199.), прпизвпдоа и приказиваое дјешије ппрнпграфије (шлан 200.), рпдпскрвљеое (шлан
201.), пдузимаое малпљетнпг лица (шлан 205.), запущтаое и злпстављаое малпљетнпг лица
(шлан 207.), насиље у ппрпдици или ппрпдишнпј заједници (шлан 208.).

Самп сексуалнп насиље се манифестује кап перфидан, скривен пблик и вепма се тещкп
пткрива. С једне стране, разлпг је у јпщ увијек присутнпм патријархалнпм васпитаоу и свијести
да је насиље приватан прпблем ппрпдице кпјпј дијете припада, а с друге стране, разлпг је
„мпћ“ изврщипца узрпкпвана рпдбинскпм везпм (екпнпмскпм, емпципналнпм или другпм
зависнпщћу) спцијалним, емпципналним или духпвним насиљем, а шестп праћена „силпм и
пријетопм“.

Тренутна закпнска прпцедура п дпказиваоу злпстављаоа у ппступцима пред судпм је дуга и
стресна. Најшещће се све свпди на супрптстављене изјаве пкривљенпг и пщтећенпг, а збпг
неппстпјаоа свједпка самп мали брпј сексуалних деликата се и прпцесуира. Присутне су
ситуације да пщтећени у судскпм ппступку ппвуше раније дату изјаву или шак, да један рпдитељ
стане на страну другпг рпдитеља и пптужи дијете да је пнп кривп и да нещтп није дпбрп
схватилп. Присутна су размищљаоа да је жртва сама тпме дппринијела свпјим ппнащаоем.

Истраживаоа ппказују да се насиље дещава у свим друщтвеним слпјевима независнп пд
прихпда, нивпа пбразпваоа и друщтвенпг статуса. Истпвременп, смп склпни мищљеоу да се
тп не дещава пкп нас, већ самп у неким сумоивим дијелпвима великих градпва пд стране
некпг неппзнатпг. Међутим, примјери из праксе ппказују пптпунп другашије. Већина пвих дјела
се дещава или у кући жртве или ппшинипца, щтп гпвпри да је ппшинилац најшещће лице кпје
жртва вепма дпбрп ппзнаје и кпме вјерује.
80
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Сексуалнп насиље пбухвата: сексуалнп узнемираваое и сексуалнп злпстављаое.
Сексуалнп узнемираваое мпже бити вербалнп, нпр. упућиваое непримјерених кпментара,
щала, непримјерени телефпнски ппзиви, СМС ппруке, рекламне ппруке или приједлпзи на
пснпву пплнп специфишних пзнака. Вијеће Еврппе је 1990. гпдине у свпм ппслпвнику
дефинисалп сексуалнп узнемираваое и злпставаое кап „свакп неппжељнп ппнащаое
сексуалне прирпде или некп другп ппнащаое заснпванп на пплу кпје угрпжава дпстпјанствп
жене или мущкарца. Пнп пбухвата неппжељнп физишкп, вербалнп или невербалнп
ппнащаое.“

Сексуалнп злпстављаое је један пд најтежих пблика злпстављаоа кпји пставља трајне психп –
физишке и спцијалне ппсљедице на жртву. Сексулалнп злпстављаое дјеце је ппсебнп тежак
пблик збпг сампг пплпжаја жртве кпја не разумије щтп се дещава, врлп шестп криви себе за
таквп ппнащаое, а збпг пднпса зависнпсти пд рпдитеља бпји се пткрити истину најшещће збпг
пријетое да тп „мпра пстати оихпва тајна“. Злпстављаое директнп нарущава емпципналнп и
менталнп здравље дјетета. Жртве сексуалнпг злпстављаоа, пп пцјени струшоака, пате пд
ппсттрауматскпг синдрпма щтп за ппсљедицу има: щпк, невјерицу, страх, ппнижеое, а шестп се
кривица тражи у себи сампм, псјећају се другашијима у пднпсу на другу дјецу, тещкп
усппстављају везе и пријатељства и имају прпблема у кпнцентрацији.
Пва дјела, сама пп себи, су изузетнп тещка, ппсљедице су и брпјне и тещке и у ситуацији кад
недпстаје психп – спцијални рад са жртвпм насиља, ппсљедице су мнпгп теже. Кпнвенција п
правима дјетета81 пбавезује државе пптписнице да предузимају све пдгпварајуће мјере за
бпљи физишки и психишки ппправак и спцијалну реинтеграцију дјетета кпје је жртва некпг
пблика занемариваоа, експлпатације, злпупптребе, мушеоа или некпг другпг пблика пкрутнпг,
нехуманпг или ппнижавајућег ппступаоа или кажоаваоа или пружаних сукпба. Такав
ппправак и реинтеграција се пдвијају у средини кпја ппдстише здравље, сампппщтпваое и
дпстпјанствп дјетета.
На жалпст, у нащим услпвима и накпн псуђујуће пресуде дјеца – жртве немају пптребну
струшну ппмпћ и ппдрщку кпја би им пмпгућила да у тпј средини наставе живпт. Ушещће
струшних служби углавнпм се свпди на присуствп спцијалнпг радника приликпм даваоа изјаве
дјетета у кривишнпм ппступку.
Пд 1996. дп 2002. гпдине МУП-а РС је надлежним тужилащтвима пријавип 61 слушај сексуалнпг
насиља над дјецпм, а на ппдрушју ЦЈБ Дпбпј пријављенп је 14 слушајева.
На ппдрушју ЦЈБ Дпбпј је за щест гпдина, пд 1996. дп 2002. гпдине, евидентиранп укупнп 14
слушајева, а самп у перипду пд двије и пп гпдине, пд јануара 2005. дп септембра 2007. гпдине,
евидентиранп је 24 слушаја сексуалнпг насиља над малпљетним лицем/дјететпм. Самп у тпм
перипду пд двије и пп гпдине је 21 малпљетнп лице/дијете билп жртва некпг пблика
сексуалнпг насиља, а кпја су изврщена пд стране 33 изврщипца
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Према ппдацима МУП-а РС у 2009. гпдини пријављенп је 41 кривишнп дјелп прптив пплнпг
интегритета, у кпјима је 25 дјеце билп жртва. Самп за кривишнп дјелп пплнпг насиља над
дјететпм-шлан 195. КЗ, пријављенп је 14 слушајева.82
Институција је у извјещтајнпм перипду примила три жалбе кпјима се указује на сексуалнп
искприщћаваое и злпупптребу дјеце.
Жалбе су примљене, не пд дјеце нити ппрпдице, већ пд институција и медија.
Пдмах пп пријему Институција је ступила у кпнтакт са свим прганима и службама у шијпј
надлежнпсти је рјещаваое пвих питаоа.
У једнпм слушају радилп се п пплнпм насиљу над дјететпм ппшиоенпм пд стране два
пунпљетна лица. Дјевпјшица је на сигурнпм и ппд надзпрпм, а прптив лица је у тпку кривишни
ппступак.
Пп другпј пријави дјевпјшице су биле жртве насиља и сексуалнпг искприщћаваоа. И пне су
смјещтене на сигурнп и ппд сталним су надзпрпм струшних радника. У свим слушајевима,
ппступак прптив ппшинилаца је у тпку.
У Мпдриши је 1. децембра 2009. гпдине у заједнишкпј прганизацији Пмбудсмана за дјецу и
Удружеоа грађана „Будућнпст“ Мпдриша пдржан пкругли стп п теми сексуалнпг насиља над
дјецпм. Пкруглпм стплу присуствпвали су представници центара за спцијални рад, пплиције,
судпва и невладинпг сектпра дпбпјске регије, те представници медија.
Излагаоа и дискусије ушесника на пкруглпм стплу упућују да не ппстпје дпвпљнп прецизне
евиденције п слушајевима злпстављаоа дјеце и пбушени струшни тимпви на ппщтинскпм или на
регипналнпм нивпу кпји би мпгли да раде психп-терапију са жртвама и изврщипцима насиља,
да јпщ увијек нема пптребне сарадое између свих ушесника у ппступку, и ппсебнп, да казнена
пплитика није адекватна ушиоенпм.

8.3. Дјеца чији су родитељи у затвору

„3. Државе чланице ппштују правп дјетета кпје је пдвпјенп пд једнпг или пба
рпдитеља да пдржава личне пднпсе и неппсредне кпнтакте са пба рпдитеља на сталнпј
пснпви, псим акп је тп у супрптнпсти са најбпљим интересима дјетета.
4. У случајевима када је раздвајаое ппсљедица мјере кпју је предузела држава
чланица, кап штп су притвпр, затвпр, изгнанствп, деппртација или смрт једнпг или пба
рпдитеља или дјетета, држава чланица ће, на захтјев, рпдитељима, дјетету или, акп је
такав случај, другпм члану ппрпдице псигурати пснпвне инфпрмације п мјесту бправка
пдсутнпг члана/чланпва ппрпдице акп даваое такве инфпрмације не иде на штету
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дпбрпбити дјетета. Државе чланице се надаље старају да ппднпшеое таквпг захтјева
самп пп себи не ппвлачи никакве штетне ппсљедице за заинтереспванп лице/лица.“83

Права дјеце шији су рпдитељи у затвпру ппсреднп су садржана и у Еврппским затвпрским
правилима. Наиме, Кпмитет министара Савјета Еврппе је 11. јануара 2006. гпдине усвпјип нпву
верзију Еврппских затвпрских правила кпјима су сущтински ревидирана пва правила из 1973. и
1987. гпдине.

Пдлазак рпдитеља на издржаваое казне за дијете је велики стрес. Самп сазнаое да ће пстати
без рпдитеља на оих пставља тещке ппсљедице. Акп се пвпме дпда и негативан утицај
средине у кпјпј дјеца живе, ситуација се дпдатнп услпжоава. Иакп сама дјеца нису ушинила
нищта лпще, и пни су кажоени. Кажоени су самим „губиткпм“ рпдитеља, оегпвим дјелпм,
псудпм средине, шестп су излпжени срампти и „пбиљежени“ и пдбашени пд свпјих врщоака.
Ппсебнп су тещке пне ситуације у кпјима је дијете билп жртва насиља пд стране рпдитеља, па
рпдитељ збпг тпга издржава казну.

При тпме, питаоа да ли су тп дјеца разведених рпдитеља или не, пднпснп, да ли су тп дјеца из
брашних/ванбрашних заједница и да ли су пднпси између оихпвих рпдитеља ппремећени или
не, дпдатнп кпмпликују пву тещку ситуацију.

Према ппдацима устанпва, на пснпву Закпна п изврщеоу кривишних санкција псуђена лица
имају правп да их ппсјећују дјеца и шланпви уже ппрпдице једнпм мјесешнп, а трајаое ппсјете
је углавнпм сат времена, с тим да се у неким завпдима, у зависнпсти пд пкплнпсти, ппсјета
дјетета мпже и прпдужити. Укпликп ппстпји пптреба, псуђена лица мпгу ппднијети захтјев
рукпвпдипцу завпда и тражити да им се ппред редпвне пдпбри и ванредна ппсјета у истпм
мјесецу

Устанпве такпђе истишу да ппстпји пдређени брпј псуђених лица кпја дјецу не виђају никада
или вепма ријеткп. Разлпзи су разлишити, пд слушаја дп слушаја, али се мпгу свести углавнпм на
сљедеће:
-
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Реакције дјеце на пве ситуације су разлишите и зависе пд оихпвпг узраста, става другпг
рпдитеља и шланпва ппрпдице, реакције пкплине, врсте дјела збпг кпјег рпдитељ издржава
казну.

С пбзирпм да брпј дјеце шији рпдитељи издржавају казну није занемарљив, према ппдацима
устанпва у питаоу је пкп 350 дјеце, врлп је важнп да струка изнесе свпј став п брпјним
питаоима у пвпј пбласти, какп би се прпнащла најбпља рјещеоа за дијете и ппмпглп рпдитељу
кпји је са дјететпм кпји, врлп шестп, нема пдгпвпре на мнпга питаоа.

Рпдитељ кпји издржава казну не престаје бити рпдитељ. Али правп дјетета, кап и у свим
другим ситуацијама, треба пмпгућити у складу са оегпвим најбпљим интереспм. Најбпљи
интерес дјетета не знаши самп правп на кпнтакте, већ и када се тп дещава, у каквим услпвима,
у шијем присуству, ппд шијим надзпрпм, да ли је израз впље дјетета, да ли је дијете и какп
припремљенп на ппсјете, да ли тп жели и сл.

Све наведенп пптврђује, да у свакпм кпнкретнпм слушају, струшоаци мпрају са пунп
пдгпвпрнпсти прпцијенити щта је најбпљи интерес дјетета, имајући при тпм у виду и оегпвп
мищљеое.
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IV РАД ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ

1. Ппрпдишни закпн ускладити са захтјевима Кпнвенције
Слиједпм запримљених жалби кпјима се указује на ппвреде права дјетета у ппступцима пред
надлежним прганима, прије свега центрима за спцијални рад, Пмбудсман за дјецу је ппкренуп
иницијативу за измјене и дппуне Ппрпдишнпг закпна.
У намјери да дпђе дп мищљеоа пних кпји свакпдневнп впде ппступке и пдлушују п правима
дјетета у складу са Ппрпдишним закпнпм, Институција је прганизпвала расправу на тему
Ппрпдишни закпн и права дјетета у Баоалуци, Дпбпју и Требиоу. Расправи су присуствпвали
представници центара за спцијални рад пвих регија, представници Министарства здравља и
спцијалне защтите, Министарства за ппрпдицу, сппрт и пмладину, правних факултета,
Адвпкатске кпмпре, Гендер центра, представници щкпла и невладинпг сектпра.
Ставпви изнесени на расправама мпгу се сумирати на нашин:
-

да су измјене и дппуне Ппрпдишнпг закпна неппхпдне,
да се измјенама закпна мпра увести нпвп ппглавље-права дјетета,
да закпн мпра преппзнати права кпја дјеци гарантује Кпнвенција,
да центри за спцијални рад имају велика пвлащћеоа и пдгпвпрнпст у ппступцима кпје
впде,а при тпм нису дпвпљнп ни кадрпвски ни материјалнп пбезбјеђени,
да је неппхпдна едукација заппслених у центрима за спцијални рад,
да је неппхпдна размјена искустава и уједнашаваое праксе у ппступцима кпје впде
центри за спцијални рад,
да је неппхпднп усппставити савјетпвалищте за ппрпдицу, кпје би укљушилп и
струшоаке за ппдрщку дјеци.

Имајући у виду запримљене жалбе, ставпве људи из праксе, те искуства земаља из пкружеоа,
пмбудсман за дјецу ће респрнпм министарству дпставити иницијативу за измјене и дппуне
Ппрпдишнпг закпна, щтп има за циљ
-

пмпгућити дјеци да буду субјекти права, јер пни тп јесу, пмпгућити дјеци пствариваое
права кпје им Кпнвенција гарантује, те ствприти услпве за квалитетнији рад центара за
спцијални рад.

2. Медији п дјеци - дјеца у медијима
Имајући у виду улпгу медија данас у развпју и пдрастаоу дјеце, Институција је,на сампм
ппшетку свпга рада медије ставила у први план, са ппзивпм да медији буду у функцији
прпмпције и защтите права дјетета на стандардима кпје ће нпвинарска струка ппставити и
ппщтпвати.
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Пкруглпм стплу на тему Медији п дјеци - дјеца у медијима присуствпвали су представници
медијских кућа,али и представници институција кпје раде са дјецпм. Прпфеспри Филпзпфскпг
факултета гпвприли су п најбпљем интересу дјетета у медијима, а пмбудсман за дјецу п
правнпм пквиру и нпрмативнпм уређеоу пве материје.
Представници других институција гпвприли су п свпјим искуствима на пву тему.

Расправа је изазвала пшекиванп интереспваое присутних, а изнесени ставпви и мищљеоа дип
су преппрука пмбудсмана кпје су прпсљеђене свим медијским кућама.
На пснпву шлана 9. Закпна п Пмбудсману за дјецу (Службени гласник Републике Српске брпј
103/08), а у вези са пбјављиваоем инфпрмација кпје се пднпсе или су у вези са дјецпм, када се
пбјављују оихпва пуна имена, изнпсе ппдаци на пснпву кпјих се дјеца лакп мпгу
идентификпвати, изнпсе инфпрмације п приватнпм живпту и пднпсима унутар ппрпдице,
кпристи непримјерена терминплпгија и дају квалификације кпје дпвпде дп дискриминације
дјеце,

Пмбудсман за дјецу даје

ПРЕППРУКУ

Сва права гарантпвана Кпнвенцијпм п правима дјетета припадају свакпм дјетету.
Пбавеза је свих нас, па и медија, да пнп щтп радимп када су дјеца у питаоу буде у оихпвпм
најбпљем интересу.
Улпга медија је ппред прпмпције и защтите права дјетета и јашаое друщтвене свијестип
крщеоу тих права.
Акп је императив нпвинарскпг прпфесипнализма истинитп извјестити п дпгађају, пнда, у свим
ситуацијама, када су дјеца у питаоу, тај императив мпра да прати и пснпвни принцип
Кпнвенције, а тп је –најбпљи интерес дјетета. Тп захтијева извјещтаваое п свим дпгађајима и
свим темама и када су дјеца у питаоу, али на нашин кпји дпдатнп неће угрпзити оихпвп здравп
пдрастаое.

ЗАТП ЈЕ НЕППХПДНП:
1. П дјеци, у свим ситуацијама, извјещтавати са дужнпм пажопм и ппрезпм.
2. У свим пкплнпстима ппщтпвати дпстпјанствп и права свакпг дјетета.
3. Правп на приватнпст и защтита идентитета дјетета мпра бити пмпгућенп свакпм дјетету.
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4. Најбпљи интерес дјетета је услпв за пствариваое свакпг права гарантпванпг Кпнвенцијпм.
Пвај пснпвни принцип пбавезује све, такп и нпвинаре, да, извјещтавајући п дјеци увијек
буду впђени оихпвим најбпљим интереспм, имајући при тпме у виду, правп дјетета на
властитп мищљеое у складу са оегпвим гпдинама и сппспбнпсти да тп изрази.
5. С ппсебнпм пажопм извјещтавати п дјеци кпја су у сукпбу са закпнпм, п дјеци кпја су жртве
билп кпјег пблика насиља, п дјеци кпја су у стаоу тещке спцијалне пптребе, п бплеснпј
дјеци и сл. и при тпме избјегавати квалификације кпје су ппгрдне и кпје дпвпде дп оихпве
дискриминације кап нпр. хулиган, криминалац, сирпше, дијете из дпма, инвалид,
хендикепиран.
6. Дјецу кпја су у стаоу спцијалне пптребе не приказивати на нашин кпји изазива сажаљеое.
7. Избјегавати сваки сензаципналистишки приступ и непримјерену терминплпгију.
8. Увијек, и у свим ситуацијама, прибавити сагласнпст и дјетета и закпнских заступника
дјетета за фптпграфисаое и пбјављиваое у датпм тренутку, при тпме, дијете треба да буде
уппзнатп са разлпзима оегпвпг ппјављиваоа у медијима, гдје ће и када прилпг бити
пбјављен и кп ће све тп мпћи гледати или шитати.
9. Увијек, и у свим ситуацијама, пдгпвпрнп сагледати све евентуалне ппсљедице кпје за
дијете или оегпву ппрпдицу предметнп извјещтаваое мпже прпузрпкпвати.
10. Када са сигурнпщћу није мпгуће предвидјети ппсљедице кпје извјещтаваое мпже имати за
дијете и оегпву ппрпдицу, треба извјещтавати п ппјави, а не п кпнкретнпм дпгађају у кпјем
је дијете ушествпвалп.
11. Ппкренути иницијативу за дпградоу ппстпјећих или усппстављаое ппсебних кпдекса за
извјещтаваое п дјеци и младима, кпјима би нпвинари и оихпва удружеоа дпгпвпрнп
креирали правила извјещтаваоа и тиме дппринијели ствараоу ппщтих - медијских
стандарда извјещтаваоа п дјеци.
12. Прпмпвисати ппзитивне садржаје п дјеци, извјещтавати п ппзитивним примјерима и
прпјектима.

Преппрука се дпставља свим медијима - на руке главнпг и пдгпвпрнпг уредника.

3. Правп дјеце на партиципацију
Имајући у виду да УН Кпнвенција п правима дјетета у шлану 12. утврђује правп дјеце на
партиципацију, пднпснп на ушещће у свим стварима и свим ппступцима кпји се оих
неппсреднп тишу, пп пцјени пмбудсмана за дјецу, дистрибуција дјешијих шаспписа у пснпвним
щкплама је је управп нашин да се дјеци пмпгући пствариваое пвпг права. Тп знаши да дјеца
сама или заједнп са свпјим рпдитељима пдлуше да ли ће и кпји щкплски шасппис куппвати.
Наравнп, избпр мпгу врщити између пних шаспписа кпји су дпбили струшну пцјену да
задпвпљавају пптребне стандарде и да мпгу бити предмет дистрибуције у щкплама.
Имајући у виду наведенп, пмбудсман за дјецу је респрнпм министарству дпставила
ПРЕППРУКУ:

Дистрибуција дјешијих шаспписа
УН Кпнвенција п правима дјетета утврђује стандарде и пбавезује на нпви приступ према дјеци,
те шланпм 12. утврђује да дијете има правп на слпбпднп изражаваое сппственпг мищљеоа и
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правп да се оегпвп мищљеое узме у пбзир у свим стварима и ппступцима кпји га се
неппсреднп тишу.
Пвп правп, кпје је уједнп и један пд пснпвних принципа Кпнвенције, ппдразумијева да се
дјетету псигура и пмпгући те да се дијете пхрабри да изнесе свпј став. Кпнвенција не ппзнаје
никаква пгранишена везанп за живптну дпб дјетета, здравственп стаое и слишнп, пна утврђује
правп кпје му треба пмпгућити.
Дистрибуција дјешијих шаспписа у пснпвним щкплама је управп нашин да дјеци пмпгућимп
пствариваое права кпје им је Кпнвенцијпм гарантпванп.
Иакп щкплски шаспписи нису пбавезни за наставни прпцес, пни пружају мпгућнпст дјеци
разлишитпг узраста да прпвјеравају и прпщирују знаоа стешена у щкпли из разлишитих пбласти,
да развијају мащту, кпмуникацијске вјещтине, критишкп мищљеое.
Врлп је важнп да пцјену п квалитету шаспписа, у смислу да пни задпвпљавају пптребне
стандарде и да мпгу бити предмет дистрибуције у щкплама, даје струшни прган.
Али је истп такп важнп да дјеци пмпгућимп избпр, да се сами и заједнп са свпјим рпдитељима
изјасне да ли ће и кпји шасппис куппвати, наравнп између пних кпји су прпщли струшну пцјену.
На тај нашин ушимп их да су субјекти прпцеса у кпјем ушествују, ушимп их да без пбзира щтп се
ради п малим изнпсима са истима раципналнп ппступају такп щтп ће двпје дјеце из исте куће
или два друга из исте клупе купити разлишите шаспписе и такп са истим средствима пбпје
имати двпје нпвине. На тај нашин ушимп их да имају правп и такп их шинимп пдгпвпрнијим у
наставнпм прпцесу, јер правп увијек знаши и пбавезу.
Стпга предлажем да респрнп Министарствп приликпм израде Упутства п реализацији
прпграма и активнпсти невладиних прганизација, других устанпва и прганизација кпјим ће
ппред псталпг бити утврђен нашин избпра и ппнуда дјешијих шаспписа у пвај прпцес укљуши
дјецу на нашин да дјеца имају правп избпра између свих шаспписа кпји су дпбили ппзитивнп
струшнп мищљеое.
Мплим Вас да Институцију пбавијестите п предузетим мјерама у рпку пд 10 дана пп пријему
преппруке.
Министарствп прпсвјете и културе је дпнијелп Упутствп п реализацији прпграма и активнпсти
невладиних прганизација, других устанпва и прганизација у щкплама (Службени гласник РС
брпј 88/09), кпјим је између псталпг уређенп и питаое избпра дјешијих шаспписа у щкплама.

4.Не алкпхплу међу дјецпм
Све институције, кпје према свпјпј прпфесији раде са дјецпм, пбавезне су, према ппстпјећим
прпписима предузимати све пптребне превентивне мјере и активнпсти на унапређеоу и
защтити здравља дјеце.
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Пшитп је да утицај алкпхпла на здравље и развпј дјетета није дпвпљнп пзбиљнп схваћен, те да
све већи брпј дјеце има искуства са алкпхплпм.
С пбзирпм да кпнтрплну улпгу у пвпј пбласти има инспекцијска служба пмбудсман за дјецу је
истима упутип захтјев за дпдатним ангажпваоем.
Републишка управа за инспекцијске ппслпве
н/р директпра гдин Субптић Славкп

ПРЕДМЕТ: Уредба п забрани прпдаје и упптребе алкпхплних пића
на јавним мјестима лицима млађим пд 18 гпдина

У циљу праћеоа пствариваоа права дјеце у Републици Српскпј, Пмбудсман за дјецу, у складу
са Закпнпм, прати и мјере и активнпсти надлежних институција на сузбијаоу свих негативних
ппјава кпјима се ппвређују или угрпжавају права дјеце гарантпвана међунарпдним
дпкументима и прпписима Републике Српске.
С тим у вези указујемп, да према пријави неких здравствених служби у пракси није
реализпвана примјена важећих прпписа кпјима је забраоена прпдаја и упптреба алкпхпла
малпљетницима, щтп има за ппсљедицу, нажалпст све већи брпј малпљетника, са све нижпм
живптнпм дпби кпји имају искуства са алкпхплпм.
Уредба Владе п забрани прпдаје и упптребе алкпхплних пића на јавним мјестима лицима
млађим пд 18 гпдина (Сл. гл. РС брпј 106/06) има за циљ спрпвпђеое превентивних мјера на
унапређеоу и защтити здравља дјеце. Све институције, кпје према свпјпј прпфесији раде са
дјецпм, у пбавези су предузимати мјере и активнпсти ради ппстизаоа наведенпг циља.
Стпга Вас ппзивам, да у складу са Ващим пвлащћеоима, предузмете и дпдатне мјере какп би
угпститељске и тргпвинске радое у пптпунпсти примјеоивале Уредбу п забрани прпдаје и
упптребе алкпхплних пића малпљетницима.
Мплимп Вас да Институцију у рпку пд 10 дана пд дана пријема пбавијестите п предузетим
активнпстима.
Републишка управа за инспекцијске ппслпве свпјим пдгпвпрпм брпј 26.020/324/2329 пд
24.9.2009. гпдине, пбавијестила је Институцију да кпнтрпле кпје ураде на терену не ппказују
реалнп стаое и да је неппхпднп у пве активнпсти укљушити кпмплетну друщтвену заједницу.

69

5. Примјена Прптпкпла п ппступаоу у слушајевима врщоашкпг насиља међу дјецпм и младима
у пбразпвнпм системуЧлан 19. УН Кпнвенције п правима дјетета пбавезује на предузимаое свих пдгпварајућих
закпнпдавних, административних, спцијалних и пбразпвних мјера ради защтите дјетета пд
свих пблика насиља.
Защтитне мјере треба да пбухвате спрешаваое, утврђиваое, пријављиваое, ппступаое и
праћеое слушајева насиља.
Прптпкпл кпји је у примјени гпдину дана у Републици Српскпј управп је дефинисап правила и
прпцедуре ппступаоа кпје Кпнвенција утврђује кап защтитне мјере.
Институција је, у намјери да дпђе дп пдгпвпра у кпјпј мјери је Прптпкпл дип пбразпвнпг
система и да ли и щта у истпм треба ппправљати изврщила истраживаое за све пснпвне и
средое щкпле у Републици Српскпј п шему је билп ријеши у наслпву Врщоашкп насиље.
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V САРАДЊА И ДРУЖЕЊЕ СА ДЈЕЦОМ
Закпнпм п пмбудсману за дјецу84 утврђенп је да пмбудсман за дјецу уппзнаје дјецу са нашинпм
пствариваоа и защтите оихпвих права и интереса и савјетује их какп да пстваре и защтите
свпја права и интересе. С тим у вези, пмбудсман за дјецу кпнтинуиранп сарађује са дјецпм и
ппдстише их на изнпщеое оихпвих мищљеоа.
На тај нашин дппринпси се пствариваоу једне пд преппрука УН Кпмитета за права дјетета „да
се ппвећају наппри у пбласти инфпрмисаоа јавнпсти п Кпнвенцији и да се ппвећа свијест п
оезиним начелима и пдредбама, нарпчитп међу дјецпм и рпдитељима“85

1. У пквиру прпјекта спцијализације дјеце кпју гпдинама прпвпди Јавни фпнд дјешије защтите и
Министарствп здравља и спцијалне защтите, пмбудсман за дјецу је преппзнап мпгућнпст да
свпјим присуствпм и у дружеоу са дјецпм разгпвара са оима п питаоима кпја мпгу
дппринијети пствариваоу оихпвих права. Пмбудсман за дјецу са сарадницима крајем августа
је бправила у Кумбпру, када је у смјени билп 144 дјеце из Баоа Луке, Кптпр Варпщи и
Проавпра.
Дјеца кпја бправе у Кумбпру дплазе из разлишитих ппщтина, из разлишитих щкпла и пп
пснпвама, какп је закпнпм уређенп, кпји мпгу бити врлп разлишити са пснпвним циљем рекреација ппјединих категприја дјеце и спцијализација и интеграција дјеце са ппсебним
пптребама.
Пнп щтп је присутнп, свих пвих гпдина и щтп свакакп треба ппдржавати и у нареднпм перипду,
јесте шиоеница да су у Кумбпру присутна и талентпвана дјеца, ппбједници на разним
щкплским такмишеоима, али и сврщени студенти, кпји у улпзи вплпнтера планирају и прпвпде
све активнпсти са дјецпм. Оихпвп ангажпваое и преппрука дјеце требала би им бити
преппрука за трајнп заппслеое. Пспбље кпје бправи са дјецпм на љетпваоу на себе је
преузелп велику пбавезу и пдгпвпрнпст, с пбзирпм да су у ппсебним услпвима васпиташи дјеци
кпју, врлп шестп, први пут виде.
Дјеца су у разгпвпру ппказала заинтереспванпст гптпвп за све теме кпје се тишу пствариваоа
оихпвих права. Али, кад су требали сами изнијети прпблеме кпје имају, акп их имају, хтјели су
се увјерити да, акп тп кажу за оих неће бити неких ппсљедица.
Наравнп, уз увјераваоа да пмбудсман за дјецу никада неће именпвати дијете кпје је пријавилп
слушај, били су спремни птвпренп гпвприти, прије свега п присутнпсти насиља међу дјецпм али
и пнпг кпји дплази пд наставника, изнпсећи примјере називаоа „свакаквим именима“, гађаоа
кредпм, удараое дневникпм и слишнп.
Прпјекат је пправдап свпје ппстпјаое јер прије свега дјеца пдлазе кући задпвпљна и у
увјереоу да ће дпћи ппнпвп. Затп прганизатпр мпра благпвременп предузети пптребне мјере
84
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какп ни једнп дијете, кпје испуоава пптребне услпве, не би псталп изван пвпг прпјекта, а са
шим су се слпжила и сама дјеца.
Прпјекат даје мпгућнпст, да ппред прганизатпра и мнпге друге институције и прганизације, уз
једну кппрдинисану сарадоу дају свпј дппринпс да бправак дјеце буде садржајнији.

2. У пквиру пбиљежаваоа Дјешије недјеље у Републици Српскпј, пмбудсман за дјецу је дана 9.
пктпбра ппсјетила дјецу у Пснпвнпј щкпли „Петар Петрпвић Оегпщ“, Маслпваре -ппдрушнп
пдјељеое у Пбпднику.
Циљ пве ппсјете, заједнп са нашелникпм ппщтине Кптпр Варпщ и директпрпм щкпле, бип је да
дјеца преппзнају и схвате да су управп оихпви пригпвпри да щкпла није пграђена, изазвали
реакцију и да су радпви већ заппшели.
За вријеме бправка у Кумбпру дјеца су кап један пд пснпвних прпблема видјели тп да щкпла
није пграђена, те да збпг тпга имају шестп прпблема са кпмщијама, и кад лппта пде на улицу,
да је и пплиција интервенисала и сл.
На писаое пмбудсмана за дјецу директпру щкпле, нашелнику ппщтине и директпру центра за
спцијални рад, сви су у пстављенпм рпку пдгпвприли и преузели пбавезу да тај прпблем, за
кпји знају да је присутан гпдинама, дефинитивнп ријеще.
Пвпм реакцијпм пдгпвпрних задпвпљни су не самп ушеници, већ и оихпви рпдитељи, кпји
планирају дпдатне активнпсти да би щкпла за оихпву дјецу била и безбједна, и пкрешена и са
уређеним двприщтем.

3. У пквиру прпграма пбиљежаваоа Дана права дјетета и 20. рпђендана УН Кпнвенције п праву
дјетета, пмбудсман за дјецу је на прпславу рпђендана Кпнвенције ппзвала дјецу из вртића
„Плави шуперак“.
Вртић „Плави шуперак“ налази се на истпј лпкацији кап и Институција, па смп се ппредијелили
да оих кап наще кпмщије, ппзпвемп на рпђендан и да у ппущтенпј рпђенданскпј атмпсфери
сазнамп да ли знају щта су тп права дјетета, кп их тпме уши и щта би пни жељели.
Шеснаест малищана у пратои оихпвих васпиташа дпласкпм на рпђендан Кпнвенције
успптавили су први кпнтакт са Институцијпм и пбећали да ће нас звати, не самп кад имају
прпблем, већ и да видимп какп се пни припремају за пбиљежаваое празника.

4. Кпнвенција п правима дјетета, 20. нпвембра 2009. гпдине пбиљежила је свпј 20. рпђендан.
Тим ппвпдпм, у Мпдриши је на иницијативу Пмбудсмана за дјецу пдржана централна
манифестација пбиљежаваоа Дана права дјетета.
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У препунпм Сппртскп – културнпм центру у Мпдриши била су дјеца из вртића, пснпвних и
средоих щкпла, невладиних прганизација, фплклпрних друщтава и сви су на свпј нашин
гпвприли п свпјим правима.
Тај дан је бип ппсебан за Мпдришу, све је билп у знаку дјеце, али не самп тај дан, цијела
недјеља у Мпдриши је била ппсвећена пвпм важнпм јубилеју.
Нашелник ппщтине, гдин Младен Крекић и цијели оегпв тим, директпри щкпла, васпиташице
из вртића, наставници, све службе и институције у ппщтини, рпдитељи дјеце дали су свпј
дппринпс пвпј манифестацији.
Рпдитељи дјеце, пдбпрници у ппщтинскпм парламенту, ппсланици у НСРС, представници
Вијећа нарпда, кабинета предсједника Републике, представници министарстава су били у
Мпдриши.
Гпсти манифестације су била дјеца из Дпма „Рада Враоещевић“ из Баоалуке.
Ппкрпвитељ манифестације бип је предсједник НСРС гдин Игпр Радпјшић, у име кпга се
присутним пбратила гђа Гпрдана Дукић, нарпдни ппсланик. Дјеца су прпшитала с ппсебним
задпвпљствпм шеститку кпју им је упутип предсједник Републике гдин Рајкп Кузманпвић.

Из Мпдрише је птищла ппрука да сваки дан мпра бити дан права дјетета, а да би тп пстварили
све институције мпрају радити заједнп, свака у пквиру свпјих пвлащћеоа и дпдатнп заједнп да
би за свакп дијете у свакпм дијелу Републике Српске пстварили најбпље.
Из Мпдрише је птищла и ппрука да ће сљедеће гпдине дпмаћин манифестације бити пна щкпла
кпја буде имала најбпље резултате у ушеоу, владаоу, без непправданих, без насиља, са
уређеним щкплским двприщтем, активним савјетпм ушеника.
На кпнкурсу кпји је тим ппвпдпм расписалп Министарствп прпсвјете и културе у сарадои са
Републишким педагпщким завпдпм, а на иницијативу пмбудсмана за дјецу, у Мпдриши су
прпглащени најбпљи ликпвни и литерарни радпви ушеника, а награде за оих су пбезбиједили
Министарствп здравља и спцијалне защтите, Министарствп прпсвјете и културе и
Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта.
Пвп је први пут, на пвај нашин прганизпвана манифестација у ппвпду дана кпји је за дјецу
вепма важан.

Ппсебнп је важнп да су манифестацији присуствпвали представници свих институција лпкалне
заједнице и Републике, и да су и тиме ппслали ппруку дјеци и оихпвим рпдитељима да ће
заједнп радити у најбпљем интересу дјеце.
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VI ПОСЈЕТЕ УСТАНОВАМА ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ ДЈЕЦЕ
Закпнпм п пмбудсману за дјецу86 је утврђенп да Пмбудсман за дјецу има правп увида у нашин
пствариваоа бриге п дјеци кпја су привременп, на пснпву пдлуке надлежнпг пргана,
смјещтена кпд правних и физишких лица, укљушујући и правп приступа прпстпријама у кпјима
се дијете налази.

У извјещтајнпм перипду пмбудсман за дјецу је у вище наврата ппсјетила Дпм „Рада
Враоещевић“, а ппвпдпм Дана права дјетета и Центар „Защтити ме“.
Ппсјета пвим устанпвама била је на иницијативу Институције, с пбзирпм да није билп пријава
кпјима би се указивалп на ппвреду права дјеце у оима.
Ппсјета устанпвама искприщћена је за „снимаое“ стаоа п брпју дјеце и капацитета устанпва,
сарадое са лпкалнпм заједницпм, центрима за спцијални рад, щкплама, пснпвним и средоим,
кпје дјеца ппхађају, заппсленпм пспбљу и сл.
Према ппдацима Министарства здравља и спцијалне защтите у Републици Српскпј, у 2008.
гпдини, без рпдитељскпг стараоа пдраста пкп 550 дјеце, и тп 170 дјеце без пба рпдитеља и
180 дјеце напущтене пд оихпвих рпдитеља.
У дјешијем Дпму „Рада Враоещевић“ смјещтенп је 83 дјеце кпји су, зависнп пд узраста,
расппређени у некпликп васпитних група – ппрпдица и тп предщкплска, пснпвна щкпла,
средоа щкпла и студентска група. Са дјецпм раде васпиташи, кпји су разлишитих прпфила, али
се прилагпђавају узрасту дјетета.
У разгпвпру са дјецпм примијетнп је да им ппрпдишни живпт недпстаје, без пбзира щтп немају
примједбе на пспбље и живпт у дпму. Ппсебнп им тещкп пада шиоеница щтп су „другашији“ јер
сви знају да су из дпма, без пбзира щтп немају директних прпвпкација пп тпм пснпву, али тп
једнпставнп псјете, тп је оихпв дпживљај и с тим пни пдрастају.
Ппједине лпкалне заједнице, збпг недпстатка средстава неуреднп изврщавају свпју пбавезу
према дпму. Али без пбзира на тп, ни једнпм дјетету, без пбзира из кпје ппщтине дплази дпм
није ускратип бправак ппд истим услпвима кпји важе за сву дјецу.

Центар „Защтити ме“, пп свпм називу гпвпри да се ради п ппсебнп псјетљивпј категприји дјеце.
Пва дјеца, према Кпнвенцији имају сва права кап друга дјеца и правп на дпдатну бригу и
пажоу с пбзирпм на оихпве пптребе. Прпстпр у кпјем пни бправе не разликује се пд других
прпстпра у кпјима бправе дјеца, псим щтп имају лијепп урађене и уређене радипнице у кпјима
цртају, сликају, раде керамику, праве излпжбе.
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VII САРАДЊА СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
За унапређеое и защтиту права дјетета невладин сектпр, кап један пд стубпва цивилнпг
друщтва има изузетнп важну улпгу.
Оегпва улпга, усмјерена прије свега на ппдизаое свијести грађана п људским правима уппщте
и ппсебнп права дјетета, оихпвпм пствариваоу и оихпвпј защтити, за институцију
Пмбудсмана за дјецу врлп шестп је и ефикасан извпр инфпрмација п ппвреди тих права,
ппсебнп маргинализпваних група. Без пбзира щтп су метпде рада али и пвлащћеоа другашији,
у врлп краткпм времену пд усппстављаоа Институције, преппзната је пптреба за заједнишким
радпм на кпнкретнпм прпблему или на пдређену тему, са пснпвним циљем да се брже и
ефикасније пствари заједнишки циљ.

1. Пмбудсман за дјецу и Хелсинщки парламент грађана Баоа Лука
- Закпне ускладити са међунарпдним стандардима
Хелсинщки парламент грађана Баоа Лука прганизпвап је у Баопј Луци презентацију „Анализа
ентитетских закпна и оихпва усклађенпст са Еврппскпм спцијалнпм ппвељпм“.
Анализа је ппказала, према ријешима прганизатпра, да су закпни у Републици Српскпј највећим
дијелпм усклађени са Еврппскпм спцијалнпм ппвељпм, међутим, прпблем настаје у пракси, у
примјени ппстпјећих закпна.
На ппзив прганизатпра скупу је присуствпвала и пмбудсман за дјецу кпја је гпвприла п
неусклађенпсти Ппрпдишнпг закпна са захтјевима УН Кпнвенције п правима дјетета и ппвреди
права дјетета пп тпм пснпву.
Тп је била прилика за усппстављаое сарадое институције Пмбудсмана за дјецу и пве
невладине прганизације, не самп у дијелу заједнишкпг дјелпваоа на измјенама и дппунама
Ппрпдишнпг закпна, већ и у заједнишкпм раду на другим системским рјещеоима.

2. Пмбудсман за дјецу и НВП „Будућнпст“ Мпдриша
-Защтита дјеце пд сексуалнпг искприщћаваоа
Удружеое грађана „Будућнпст“ из Мпдрише већ гпдинама свпју активнпст усмјерава на бпрбу
прптив свих пблика насиља у ппрпдици и, ппсебнп, на рад са жртвама таквпг насиља. С
пбзирпм да су дјеца увијек жртве таквпг насиља, без пбзира да ли су директне или индирекне
жртве, заједнишки смп у Мпдриши, у присуству центара за спцијални рад, пплиције и судпва,
медија дпбпјске регије птвпренп разгпварали п присутним прпблемима и нашинима оихпвпг
превазилажеоа.

75

Заједнишка је пцјена свих присутних да нема прецизне евиденције п слушајевима сексуалнпг
злпстављаоа дјеце нити је дпвпљан степен међуспбне сарадое свих ушесника у пвпм ппступку,
да казнена пплитика није адекватна, да не ппстпје адекватне устанпве за ппмпћ и ппдрщку
дјеци – жртвама насиља, те да је пптребна стална едукација кадрпва пп јединственпм
прпграму какп би све службе мпгле бити адекватна ппдрщка жртвама насиља али и у
превентивним активнпстима.

3. Пмбудсман за дјецу и Мрежа савјета ушеника средоих щкпла
- не алкпхплу међу младима
У ппвпду Дана људских права, пмбудсман за дјецу је разгпварала са представницима Мреже
савјета ушеника средоих щкпла.
Циљ је бип уппзнати се са радпм Мреже те ппзвати средопщкплце да буду сарадници
Институције на свим питаоима за кпја сами прпцијене да је оихпв припритет, а да институција
Пмбудсмана за дјецу мпже дппринијети оегпвпм квалитетнпм рјещаваоу. Прва пд тема кпја
се наметнула била је алкпхпл у щкпли, пднпснп пптреба да се пвај прпблем адекватнп
регулище и санкципнище.
Ушеници су тпм приликпм изнијели искуства из свпјих щкпла и ппзитивна и негативна и
изразили спремнпст да заједнишким радпм дппринесемп да се пва пбласт адекватнп уреди.
Дпгпвпренп је да заједнп пбавимп истраживаое у средоим щкплама п присутнпсти алкпхпла
кпд ушеника, те да ушеници предлпже рјещеое за ппстер, а Институција ће анализирати
ппстпјећу закпнску регулативу у пвпј пбласти у Републици Српскпј и земљама пкружеоа, те ће
заједнп, крајем марта презентпвати дпбијене резултате, и уз ппмпћ струшоака за защтиту
здравља дјеце, предлпжити мјере кпје ће ушинити пдгпвпрнијим све пне кпји дјеци прпдају
алкпхпл, или им га ппклаоају или тплерищу оихпву упптребу.
Пвп је први вид сарадое кпји ће бити пракса Институције у будућем раду. Првп, из разлпга щтп
пни имају правп изразити свпје мищљеое и ушествпвати у ппступцима кпји се оих тишу, другп,
пни најбпље ппзнају ситуацију у свпјим срединама и затп, пни и треба да предлпже рјещеоа
кпја су за оих најбпља.

4. Пмбудсман за дјецу и НВП „Здравп да сте“
- Едукацијпм дп права дјеце
У прганизацији НВП „Здравп да сте“, у Баопј Луци је, у мају мјесецу, пдржан семинар за
удружеоа грађана кпја се баве защтитпм права дјеце.
Семинару су присуствпвали представници брпјних удружеоа из разлишитих ппщтина Бпсне и
Херцегпвине из Вищеграда, Нпвпг Града, Сарајева, Кптпр Варпщи, Санскпг Мпста, Травника,
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Билеће, Истпшнпг Сарајева, Требиоа, Вареща, Бугпјна, Баоалуке, Приједпра, Градищке,
Сребренице, Теслића, Бијељине, Лактаща.
П правима дјеце и захтјевима УН Кпнвенције на разлишите теме гпвприли су представници
невладиних прганизација са дугпгпдищоим искуствпм у защтити права дјеце.
Пмбудсман за дјецу присутнима је гпвприла п дјеци у медијима, правнпм пквиру у БиХ,
захтјеву не самп Кпнвенције већ и другим међунарпдним стандардима кпји нас пбавезују, али
и присутнпј пракси, и пнпме какп невладине прганизације мпгу дппринијети бпљем пплпжају
дјеце у медијима.
С пбзирпм да пва удружеоа прате стаое права дјеце у свпјим заједницама, те да се пшекује
израда извјещтаја п пствариваоу и защтити дјешијих права, циљ семинара је бип дппринијети
квалитетнијем раду удружеоа кпји се свакпдневнп, у раду са дјецпм сусрећу са брпјним
прпблемима.

5. FlexusJeugdplein, невладина прганизација из Хпландије
-какп ппмпћи дјеци за сампсталан живпт изван дпма,
Хпландска невладина прганизација Флексус прекп 50 гпдина ради на разлишитим прпјектима у
Хпландији кпји су усмјерени на ппдрщку дјеци, прије свега пнпј кпја су смјещтена у устанпвама
спцијалнпг збриоаваоа.У намјери да свпје дугпгпдищое искуствп пренесу и на наще прпстпре
исти су кпнтактирали институцију Пмбудсмана за дјецу какп би дпбили инфпрмације п тпме у
кпјим устанпвама и са кпјпм дјецпм, пни са свпјим искуствпм, мпгу највище дппринијети
бпљем пплпжају дјеце.
С пбзирпм да се оихпва „претежна дјелатнпст“ највећим дијелпм ппдудара са активнпстима
кпје се спрпвпде у дјешијем Дпму „Рада Враоещевић“, тп је приједлпг Институције бип да се
управп у тпј устанпви прпјекат и реализује. Какп је у међувремену усвпјена Стратегија за
унапређеое спцијалнпг пплпжаја дјеце без рпдитељскпг стараоа у Републици Српскпј, 20092014. гпдине,87 кпја између псталпг кпнстатује пптребу прганизпване ппдрщке дјеци кпја
напущтају дпмпве у кпјима су смјещтени, тп је заједнишка активнпст у сарадои са дпмпмпм и
дефинисана кап „Какп ппмпћи дјеци за сампсталан живпт изван дпма“.
Представници прганизације заједнп са пмбудсманпм за дјецу некпликп пута су ппсјетили дпм,
разгпварали са дјецпм, заппсленима и управпм дпма и увјерили се у мпгућнпсти кпје пва
устанпва има.
Крајем гпдине, пбавијестили су Институцију да је хпландска влада пдпбрила пвај прпјекат и да
ће оегпва реализација ппшети у фебруару 2010. гпдине.
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Стратегија за унапређеое спцијалнпг пплпжаја дјеце без рпдитељскпг стараоа у Републици Српскпј
2009 - 2014. гпд, усвпјена 03.09.2009. гпд.
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Институција је у врлп краткпм времену пд оенпг усппстављаоа, преппзнала пптребу и
усппставила сарадоу са невладиним сектпрпм. Пве активнпсти су дпдатни ппдстицај за
наставак сарадое не самп са наведеним прганизацијама, већ и са свима пнима шији планпви,
прпграми и циљеви дјелпваоа у партнерству са Пмбудсманпм за дјецу мпгу дппринијети
бпљем пплпжају и бпљпј защтити дјеце.
Партнерствп са невладиним прганизацијама Институција ће кпристити у свим слушајевима
измјена ппстпјећих закпнских рјещеоа или иницијатива за дпнпщеое нпвих закпна, какп би
искуства кпја имамп у раду на најбпљи нашин защтитила дјецу и оихпва права али и
дппринијела реализацији преппрука УН Кпмитета да се - ппвећа степен сарадое са
невладиним сектпрпм и са другим сектприма цивилнпг друштва кпји раде са дјецпм и за
дјецу.88
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УН Кпмитет за права дјетета,Преппрука 21.
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VIII САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА
Да би Институција мпгла пдгпвприти свпм задатку, врлп је важнп да има квалитетну сарадоу
са институцијама, прганима и службама кпје, у пквиру свпје надлежнпсти, дпнпсе прпписе,
впде ппступке или су на билп кпји други нашин надлежни за ппступаое у защтити дјеце и
оихпвих права.
Нарпдна скупщтина Републике Српске Институцији редпвнп дпставља ппзиве за сједнице са
пптребним прилпзима, такп да Институција има увид у дпнпщеое закпна кпји су пд знашаја за
пствариваое права дјетета и на кпје, у складу са свпјим пвлащћеоима има мпгућнпст дати
мищљеое, дпк је закпнски текст у скупщтинскпј прпцедури.
Када су у питаоу ппдзакпнски акти п питаоима кпја су пд знашаја за защтиту права дјетета, и
ппступак оихпвпг дпнпщеоа, Институција мпже реагпвати тек ппщтп исти буду дпнесени, акп
ппједине оихпве пдредбе нису у складу са захтјевима Кпнвенције.
Институција је, у извјещтајнпм перипду, пстварила сарадоу са Министарствпм прпсвјете и
културе, Министарствпм унутращоих ппслпва, Министарствпм здравља и спцијалне защтите и
Министарствпм правде, Министарствпм тргпвине и туризма, с пбзирпм да највећи брпј
предмета кпји су рађени у Институцији бип пп пријавама или су пп службенпј дужнпсти
упућивали на сарадоу са пвим министарствима.
Пнп щтп је важнп наппменути да су наведена министарства преппзнала пптребу и заједнишкпг
рада са Институцијпм у циљу унапређеоа защтите права дјеце у пдређеним пбластима.
И инспекцијска служба Републике Српске, на ппзив да дпдатнп реагује везанп за забрану
упптребе алкпхпла дјеци, изнијела је свпј став да заједнишким дјелпваоем треба ппстићи пна
рјещеоа кпја ће оима пмпгућити бпљу ефикаснпст на терену.
Пмбудсман за дјецу је редпвнп присуствује сједницама Савјета за дјецу Републике Српске, гдје
Институција свпјим искуствима на ппјединашним предметима актуелизује прпблем са
намјерпм заједнишкпг дјелпваоа у оегпвпм превазилажеоу. С друге стране, Институција пд
Савјета дпбија инфпрмације п актуелним темама и прпблемима кпје би, с пбзирпм на
утврђену надлежнпст и пвлащтеоа, мпгла пбрађивати.
У свакпм слушају, јакп дпбра сарадоа са Савјетпм је усмјерена прије свега на заједнишкпм раду
у тражеоу квалитенијих системских рјещеоа у ппјединим пбластима защтите дјетета.
Имајући у виду улпгу и пдгпвпрнпст свих институција у защтити права дјетета, Институција се
пбратила и Центру за едукацију судија и тужилаца Републике Српске, какп би пни, у план
свпјих активнпсти уврстили теме, кпје пп мищљеоу Институције, заслужују дужну пажоу.

Центар је прихватип став Институције и за наредну гпдину, а сигурна сам да ће тп бити и
редпвна пракса, у прпграму едукације судија и тужилаца планирап теме за ппстизаое
најбпљег интереса дјетета у судским ппступцима.
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Институција је пстварила сарадоу и са Гендер центрпм Републике Српске на нашин да редпвнп
врще размјену инфпрмација п свим питаоима кпја се тишу дјеце, те да, у плану активнпсти за
наредну гпдину, дефинищу прпблем на кпјем ће заједнп радити у циљу прпналажеоа
најбпљих рјещеоа.
Заједнишки је став да Пмбудсман за дјецу свпју базу ппдатака впди и пп пплу дјеце шија права
су ппвријеђена, а да Гендер центар инсистира да ппдаци п насиљу у ппрпдици увијек укљуше и
дјецу, јер пни су увијек жртве.

У свим слушајевима прганизпваоа струшне расправе п питаоима защтите права дјеце,
Институција увијек укљушује представнике факултета. Дп сада су тп били Правни и Филпзпфски
факултет, кпји би мпрали имати активнију улпгу у изналажеоу најбпљих закпнских рјещеоа,
кпји ће исппщтпвати међунарпдне стандарде и бити примијеоени у пракси.

Сарадоа је пстварена и са великим брпјем центара за спцијални рад и других институција и
служби шија искуства мпгу дппринијети бпљем сагледаваоу ситуације на терену, а тиме и
бпљим рјещеоима за превазилажеое ппстпјећег.

И са Адвпкатскпм кпмпрпм Републике Српске, Институција је усппставила сарадоу у припреми
иницијативе за измјене и дппуне Ппрпдишнпг закпна. Представници кпмпре били су присутни
на прганизпваним расправама и дали свпј дппринпс кап правни струшоаци кпји имају пгрпмнп
практишнп искуствп у пвпј пбласти. Пва сарадоа за Институцију је вепма важна управп збпг
искуства кпје адвпкати у свпм раду имају не самп у примјени пвпг, већ и свих других закпна
кпји регулищу права дјеце.

У нареднпм перипду Институција ће интензивирати сарадоу са факултетима какп би, с једне
стране, интерес студената „усмјерили“ у правцу права дјетета, а с друге, прпфеспри дали свпј
струшни дппринпс темама и прпблемима кпји се тишу дјеце.
У прганизпваоу струшне расправе кпја дппринпси пствариваоу и защтити права дјетета
Институција је увијек, а щтп ће шинити и у будуће, ппзивала све пне институције, устанпве,
прганизације кпје свпјим и струшним знаоем и практишним искуствпм, у разлишитим
пбластима мпгу ппнудити најбпља рјещеоа.
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IX ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
Кпристећи свпја закпнска пвлащћеоа, пбавјещтаваое јавнпсти п стаоу права дјеце у
Републици Српскпј,89 Пмбудсман за дјецу је редпвнп инфпрмисап јавнпст п актуелним темама
и прпблемима кпји се пднпсе на дјецу и оихпва права.
Јавнпст рада Институције је оенп врлп важнп пружје, кпје дппринпси оенпм квалитетнијем
раду. Првп из разлпга, щтп је Институција тиме видљивија и ближа дјеци, кпја, и на тај нашин
треба да преппзнају адресу и траже рјещеое за прпблем кпји имају. Пбавјещтаваое јавнпсти п
ппвреди права дјетета, истпвременп има и превентивну и едукативну улпгу-спрешаваое
будућих слишних ппјава и уппзнаваое, не самп дјеце, већ и пних кпји брину п дјеци, п нашину и
мпгућнпстима пствариваоа и защтите права дјетета.
Изнпсећи билп кпји прпблем у пствариваоу права дјеце, у јавнпсти редпвнп изазива реакцију
у смислу већег пбраћаоа Институцији, билп ппднпщеоем нпвих пријава за исте или слишне
прпблеме, или да се траже дпдатне инфпрмације за ситуације у кпјима се дијете налази.
Пплазећи пд шиоенице да успјещнп функципнисаое Институције није мпгуће без
кпнтинуиране и квалитетне сарадое са медијима, прва активнпст Институције управп је и била
усмјерена на знашај медија у прпмпцији и защтити права дјеце, али на нашин кпји их неће
дпдатнп ппвриједити.
За инфпрмисаое јавнпсти Институција је кпристила разлишита средства:
-

-

лишни кпнтакти са разлишитим циљним групама (удружеоа рпдитеља са шетвпрп и
вище дјеце, удружеоа сампхраних мајки...),
wеб страница Институције, (садржај интернет странице намијеоен је прије свега дјеци
али и пнима кпји п оима брину, али и медијима, затп се садржај странице свакпдневнп
дппуоава и на опј су дпступне све инфпрмације везане за рад Институције),
саппщтеоа за јавнпст,
интервјуи пп ппзиву пдређених медија,
прес кпнференције,
щтампаое Кпнвенције на језику разумљивпм дјеци.

Институција је пстварила сарадоу са гптпвп свим медијима и писаним и електрпнским пд
лпкалнпг дп државнпг нивпа. Са неким медијима сарадоа је била бпља и пна је прије свега
израз оихпве пптребе да п питаоима защтите права дјеце инфпрмищу јавнпст, птварајући на
тај нашин брпјна питаоа п кпјима се дп сада није уппщте писалп.
Институција је према свим медијима имала исти приступ, щтп знаши да саппщтеоа кпја иду из
Институције иду истпвременп према свим медијским кућама, и другп, сви медији су на захтјев,
пдгпвпр Институције дпбили у рпку кпји су пставили.
Институција је била, тп наравнп и пстаје, птвпрена за све медије и пни су тп преппзнали.
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Закпн п пмбудсману за дјецу, шлан 5.
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С пбзирпм на заинтереспванпст медија за сва питаоа п защтити права дјеце, у нареднпј
гпдини та сарадоа мпгла би ићи у правцу птвараоа сталних рубрика и термина, какп би п
пдређеним темама и прпблемима гпвприли струшоаци разлишитих прпфила али и дјеца. Тп би
мпгап бити кпрак напријед у едукацији свих п тпме щта права дјеце стварнп јесу.
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X ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Ради размјене инфпрмација и унапређеоа метпда и нашина рада Пмбудсман за дјецу је у
изјещтајнпм перипду пстварип сарадоу са гптпвп свим институцијама пмбудсмана у
пкружеоу. Та сарадоа пдвијала се углавнпм крпз ушещће на струшним скуппвима и
семинарима, кпји се увијек кпристе за размјену мищљеоа п ппстпјећим системским
рјещеоима на унапређеоу пплпжаја и права дјетета. Институције пмбудсмана земаља
пкружеоа супшене су углавнпм са прпблемима исте врсте, збпг тпга је размјена искустава,
системска рјещеоа кпја се шине у ппјединим земљама у защтити права дјетета за сваку пд
институција врлп знашајнп искуствп.

Институција је пп ппзиву присуствпвала међунарпдним кпнференцијама

-

Дубрпвник,

19-20. мај 2009. гпдине,
Гпдищоа кпнференција Мреже пмбудсмана за дјецу Југпистпшне Еврппе,
тема - Дјеца и кпнфликтни развпди

-

Нпви Сад,

22-25. јуни 2009. гпдине
Прва регипнална кпнференција безбједних заједница Југпистпшне Еврппе,
тема - Безбједна дјеца у безбједним заједницама,

-

Париз,

22-26. септембар 2009. гпдине
Гпдищоа скупщтина пмбудсмана за дјецу еврппских земаља
тема - Најбпљи интерес дјетета

-

Фиренца,

4-5. пктпбар 2009. гпдине
Редпвна скупщтина еврппскпг пмбудсман института

-

Љубљана,

6-7. пктпбар 2009. гпдине,
Прпмпција кампаое прптив физишкпг кажоаваоа дјеце

-

Нпви Сад,

27. пктпбар 2009. гпдине
Усппстављаое сарадое на заједнишкпм раду на превенцији прпсјашеоа дјеце

-

Загреб,

1. децембар 2009. гпдине
Тематска сједница Мреже пмбудсмана за дјецу Југпистпшне Еврппе
тема - Правп дјеце на партиципацију
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На ппзив прганизатпра Институција је присуствпвала:

-

Баоа Лука,

4. септембар 2009. гпдине
Пкругли стп - Баоа Лука, безбједан град.

-

Баоа Лука, 29. септембар 2009. гпдине
Семинар - Малпљетнишка деликвенција

-

Баоа Лука,

-

Баоа Лука, 20. пктпбар 2009. гпдине
Пкругли стп - Еврппска спцијална ппвеља у нащем закпнпдавству,

-

Мпдриша,

16. нпвембар 2009. гпдине
Пкругли стп - Защтита права дјеце

-

Баоа Лука,

23-24. нпвембар 2009. гпдине
Радипница - Медији п дјеци

-

Баоа Лука,

25-26. нпвембар 2009. гпдине
Радипница -Планираое кампаое за измјене и дппуне Ппрпдишнпг закпна

-

Мпдриша,

1. децембар 2009. гпдине
Пкругли стп - Защтита дјеце пд сексуалнпг искприщтаваоа

-

Баоа Лука,

8-9. децембар 2009. гпдине
Кпнференција - Развпј мпдела рада са ппшинипцима насиља у ппрпдици у
складу са ппстпјећим акципним планпвима

-

Баоа Лука, 10. децембар 2009. гпдине
Пкругли стп - УН Кпнвенција п праву пспба са инвалидитетпм

-

Баоа Лука, 10. децембар 2009. гпдине
Тематска сједница НСРС

-

Баоа Лука, 17. децембар 2009. гпдине
Пкругли стп - Правп дјеце на приступ квалитетнпм предщкплскпм васпитаоу
и пбразпваоу

5. пктпбар 2009. гпдине
Кпнференција - Дјешија защтита у Републици Српскпј

Институција је прганизпвала:

-

Баоа Лука, 9. јули 2009. гпдине
Радипница - Дјеца у медијима - медији п дјеци

-

Баоа Лука, 30. септембар 2009. гпдине
Пкругли стп - Ппрпдишни закпн и права дјетета,
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-

Дпбпј,

15. пктпбар 2009. гпдине
Пкругли стп - Ппрпдишни закпн и права дјетета

-

Требиое,

11. нпвембар 2009. гпдине
Пкругли стп - Ппрпдишни закпн и права дјетета.

-

Мпдриша,

1. децембар 2009. гпдине
Тема - Защтита дјеце пд сексуалнпг искприщћаваоа – Пмбудсман
за дјецу и „Будућнпст“ Мпдриша

1. Пријем у пуноправно чланство ENOC
Институција Пмбудсмана за дјецу је једна пд ријетких институција кпја је у истпј гпдини када је
пснпвана кап пптпунп нпва институција примљена за пунпправнпг шлана ENOC -Аспцијација
пмбудсман институција за дјецу у Еврппи кпја брпји прекп 30 шланпва
Аустрија, Белгија, Кипар, Хрватска, Финска, Француска, Гршка, Ирска, Луксембург, Малта,
Ппљска, Ппртугал, Србија, Шпанија, Шведска.
Пдлуци п пријему у пунпправнп шланствп претхпди пд стране бирпа анализа ппстпјећег закпна
пп кпјем је институција усппстављана, оене надлежнпсти, пвлащћеоа, независнпст,
сампсталнпст, финансираое, затим избпр сампг пмбудсмана кап и план и прпграм рада
институције за текућу гпдину кап и извјещтаји из претхпдних гпдина.
На пснпву изврщене анализе, у пдлуци п пријему стпји “не ппстпје пдредбе у дпнесенпм
закпну кпје пгранишавају правну сппспбнпст институције да прави свпј прпграм у пднпсу на
свпју улпгу или кпји спрешавају изврщеое сущтинске улпге у складу са Парищким принципима
и ENOC стандардима“.
За Институцију је пвај пријем свпјеврснп признаое за преппзнату улпгу и знашај Институције у
правнпм систему земље и дпдатна пбавеза да планиране активнпсти настави у складу са
усвпјеним стандардима институција кпје имају дугпгпдищое искуствп у свпјим земљама у
прпмпцији и защтити права дјетета.

2. Избор за координатора CRONSEE
Мрежа пмбудсмана за дјецу Југпистпшне Еврппе усппстављена је у Нпвпм Саду прије пет
гпдина. Усппстављаое пве мреже ималп је за циљ да земље бивще Југпславије, збпг врлп
слишних прпблема кпје данас имају институције пмбудсмана, лакще дплазе дп пптребних
инфпрмација, размјенпм искустава уједнаше приступ у свпм дјелпваоу те да заједнишки
сагледају прпблеме и теме на кпјима заједнишким радпм мпгу дппринијети квалитетнијпј
защтити дјеце у свпјим земљама.
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Мрежа је фпрмализпвана у мају 2009. гпдине када је у Дубрпвнику пптписан Мемпрандум п
сарадои пвих институција - CRONSEE, с тим да су мемпрандум ппред институција земаља
бивще Југпславије пптписале и Гршка, Албанија, Румунија, Кипар и Бугарска.
На тематскпј сједници у Загребу пдржанпј 1.12.2009. гпдине када је предсједаваое Мрежпм
впдила правпбранитељица Републике Хрватске, за нпвпг кппрдинатпра - предсједавајућег
Мреже за 2010. гпдину пдлукпм свих шланпва изабрана је институција Пмбудсмана за дјецу
Републике Српске.
И пвај избпр за Институцију је бип угпднп изненађеое али и пшекиванп ппвјереое кплега, али,
прије свега, пбавеза у прганизпваоу, између псталпг редпвне гпдищое скупщтине мреже и
једне тематске кпнференције.
Институција ће, наравнп, на вријеме изврщити све неппхпдне припреме какп би пве
кпнференције дале пшекиване резултате, не самп за прганизатпра и дпмаћина већ за све друге
институције кпје буду оени ушесници.

3. Конвенција на језику дјетета
Да би текст Кпнвенције приближили дјеци, кпјима је пн намијеоен, Институција је щтампала
прву брпщуру – УН Кпнвенција п правима дјетета на језику разумљивпм дјеци.
Брпщура ће бити кприщћена у кпмуникацији са дјецпм у щкпли, дпмпвима и свим другим
активнпстима, а дјеца је мпгу кпристити и са wеб странице институције.
„Мпја права дп пунпљетства“ је први ппстер кпји је Институција щтампала у ппвпду
пбиљежаваоа 20. рпђендана Кпнвенције.
Истим ппвпдпм Институција је на нпвпгпдищоем календару щтампала награђене ушенишке
ликпвне и литерарне радпве са кпнкурса „Имам права и знам свпје пбавезе“ кпји је расписан
ппвпдпм Међунарпднпг дана дјетета и 20. рпђендана УН Кпнвенције п правима дјетета.
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XI Извршење буџета.

Аналитишки
Ред.брпј кпнтп

НАЗИВ КПНТА

I

611111

Брутп плате и накнаде трпщкпва заппслених

1

6111-11

Нетп плате

2

6111-21

Ппрез на нетп плате

3

6111-39

Збирни дппринпси на плату

II

6131000

Путни трпщкпви

1

6131-11

Трпщкпви превпза у земљи јавним средствима

2

6131-13

Трпщкпви упптребе властитпг аутпмпбила у земљи

1.093,58

3

6131-14

Трпщкпви смјещтаја пп службенпм путу у земљи

1.285,51

4

6131-15

Трпщкпви дневница у земљи

5

6131-19

Пстали путни трпщкпви пп службенпм путу у земљи

6

6131-21

Трпщкпви превпза у инпстранству јавним средствима

720,00

7

6131-23

Трпщкпви упптребе властитпг аутпмпбила у инпстранству

299,20

8

6131-24

Трпщкпви смјещтаја пп службенпм путу у инпстранству

2.383,94

9

6131-25

Трпщкпви дневница у инпстранству

2.875,48

10

6131-29

Пстали путни трпщкпви пп службенпм путу у инпстранству

III

613200

Трпщкпви енергије

1

6132-11

Трпщкпви електришне енергије

2

6132-12

Трпщкпви гријаоа

1.507,99

IV

613300

Трпщкпви кпмуналних и кпмуникацијских услуга

2.555,34

1

6133-11

Трпщкпви впде и канализације

2

6133-12

Трпщкпви телефпнских и ппщтанских услуга

2.428,09

V

613400

Набавка материјала

3.954,71

ИЗНПС У
КМ
109.246,69
70.615,81
5.201,40
33.429,48
9.925,38
45,00

567,00
27,00

628,67
2.086,99
579,00

127,25
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1

6134-12

Трпщкпви кпмпјутерскпг материјала

125,00

2

6134-18

Трпщкпви канцеларијскпг материјала

3

6134-19

Трпщкпви псталпг материјала

447,46

4

6134-84

Трпщкпви материјала за шищћеое и пдржаваое прпстприја

278,57

5

6134-89

Пстали матерја(щтембиљи, израда кљушева и сл)

1.355,44

VI

613500

Трпщкпви услуга превпза и гприва

1.050,27

1

6135-11

Трпщкпви бензина

660,27

+2

6135-22

Услуге превпза(закуп аута)

390,00

3

613600

Закуп импвине и ппреме

19.989,80

4

6136-11

Трпщкпви закупа ппслпвнпг прпстпра

19.989,80

VII

613700

Трпщкпви текућег пдржаваоа

1

6137-11

Материјал за пправку и пдржаваое зграда( за крешеое)

219,35

2

6137-12

Материјал за пправку и пдржаваое ппреме

244,25

3

6137-21

Услуге пправке и пдржаваоа зграда

502,40

4

6137-22

Услуге пправке и пдржаваоа ппреме

977,48

5

6137-29

Пстале услуге пправки и пдржаваоа

100,50

VIII

613900

Угпвпрене услуге

15.484,65

1

6139-12

Услуге щтампаоа

5.495,02

2

6139-13

Услуге јавнпг инфпрмисаоа

5.651,00

3

6139-14

Услуге репрезентације

1.327,15

4

6139-19

Пстали трпщкпви за инфпрмисаое

5

6139-21

Услуге за пдржаваое кпн.и сл.(кптизација)

937,40

6

6139-33

Аутпрски хпнпрар

100,00

7

6139-35

Интелектуалне услуге

8

6139-99

Пстале услуге пправки и пдржаваоа

IX

821300

Набавка ппреме

1.748,24

2.043,98

17,55

1.630,44
326,09
55.342,02
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1

8213-11

Набавка намјещтаја

2

8213-12

Набавка кпмпјутерске ппреме

3

8213-13

Набавка ппреме за пренпс ппдатака и гласа

4

8213-19

Набавка псталих канцеларијских мащина

5

8213-21

Набавка аутпмпбила

5.524,93
16.336,71
1.307,38
173,00
32.000,00

Укупнп пдпбрени бучет за ппслпваое у 2009. гпдине................................ 255.000,00
Реализпванп - Трпщкпви у 2009. гпдини...................................................... 221.679,83
Пстатак .............................................................................................................. 33.320,17

Институција у 2009. гпдини није имала дпдатних извпра финансираоа пп билп кпјем пснпву.
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XII ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА
2010.ГОДИНУ
У складу са закпнпм утврђеним пвлащћеоем да ппступа пп службенпј дужнпсти, Пмбудсман
за дјецу ће у 2010. гпдини интензивирати активнпсти везанп за услађиваое закпна и других
прпписа у Републици Српскпј са захтјевима и принципима УН Кпнвенције, те пратити
изврщеое пбавеза Републике Српске кпји прпизилазе из Кпнвенције и других међунарпдних
дпкумената.
С тим у вези Институција ће, у нареднпј гпдини:
-

-

-

-

-

-

предлпжити респрнпм министарству предузимаое мјера за спрешаваое врщоашкпг
насиља у пбразпвнпм систему, а на пснпву анализе примјене Прптпкпла п ппступаоу у
слушају врщоашкпг насиља у пбразпвнпм систему кпја је урађена у извјещтајнпм перипду,
радити на даљпј анализи примјене Прптпкпла са щкплама кпје су евидентирале највећи
брпј слушајева насиља, али и са пнима кпје нису евидентирале слушајеве, какп би се
сагледалп стварнп стаое у пвим срединама и пп пптреби предлпжила дпдатна рјещеоа,
ппкренути иницијативу за измјене и дппуне Ппрпдишнпг закпна; анализа кпја је урађена
ппказала је да је иницијатива за измјене и дппуне закпна пптпунп пправдана и да се врлп
брзп мпра приступити изради текста кпји ће преппзнати међунарпдне стандарде у пвпј
пбласти,
у складу са изврщенпм анализпм усклађенпсти ппстпјећих закпнских рјещеоа са
међунарпдним стандардима кпји се пднпсе на защтиту дјеце пд упптребе алкпхпла,
заврщити анализу пбављенпг истраживаое п оегпвпм присуству кпд младих, те
предлпжити пдгпварајуће мјере,
у вези са защтитпм дјеце пд сексуалнпг искприщћаваоа и злпстављаоа, укљушујући
прпституцију и ппрнпграфију, изврщити анализу ппстпјећих закпнских рјещеоа са
захтјевима Кпнвенције те предлпжити мјере кпје ће унаприједити защтиту дјеце у пвпј
пбласти,
питаое малпљетнишких бракпва и дјеце рпђених у тим бракпвима, оихпвп присуствп,
разлпзи, ппсљедице и мјере.

Пмбудсман за дјецу ће пратити активнпсти у припреми закпна и других прпписа кпјима се
уређују питаоа пд знашаја за защтиту права дјетета, те ће на исте дати свпје мищљеое.
Пмбудсман за дјецу ће наставити сарадоу са дјецпм, такп щтп ће између псталпг, према
утврђенпм плану, али и пп ппзиву, прганизпвати радипнице у щкплама какп би дјецу уппзнала
са оихпвим правима и мпгућнпстима защтите тих права те их ппдстакла на изнпщеое оихпвпг
мищљеоа.
Институција ће пстварити сарадоу са савјетима ушеника пснпвних щкпла те Мрежпм савјета
ушеника средоих щкпла и ппзвати их да сами предлпже питаоа и теме на кпјима мпжемп
радити и заједнишки дппринијети оихпвпм квалитенијем рјещаваоу.
Институција ће у кпнтактима са устанпвама спцијалнпг стараоа снимити стаое пплпжаја дјеце
у оима и нашину пствариваоа оихпвих права.
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Пмбудсман за дјецу ће пстварити увид у завпдима за изврщеое санкција у кпјима се налази
дијете, ппсебнп услпва у кпјима издржавају казну и ппсебнп нашина и мпгућнпсти пствариваоа
права кпја у тим устанпвама имају.
За права дјетета шији рпдитељ издржава казну уз ппмпћ струшоака тражити рјещеоа кпја ће
бити у најбпљем интересу дјетета.
У пквиру прпјекта спцијализације дјеце, у 2010. гпдини Институција ће предузети дпдатне
мјере какп би оенп присуствп са дјецпм у пвпм кампу билп пстваренп пп мпгућнпсти у вище
смјена са циљем едукације дјеце и ппдстицаоа на изнпщеое властитпг мищљеоа.
Пбиљежаваоу Дјешије недјеље и Дана права дјетета Институција ће и у нареднпј гпдини
ппсветити дужну пажоу, прије свега збпг прпмпције дјеце и оихпвих права али и активније и
пдгпвпрније улпге свих пних кпји су пбавезни бринути п дјеци.
Институција ће наравнп кпнтинуиранп радити пп жалбама грађана кпјима се указује на
ппвреду права и интереса дјеце, пшекујући да се свакпм гпдинпм, у укупнпм брпју жалби
преппзна интерес дјеце кап ппднпсилаца жалбе.
Наставити сарадоу са медијима у циљу пбавјещтаваоа јавнпсти п стаоу права дјетета,
ппвреди тих права и активнпстима Институције на унапређеоу ситуације у ппјединим
пбластима права дјетета.
Институција ће наставити сарадоу са институцијама пмбудсмана еврппских земаља, те ће у
мају мјесецу бити дпмаћин пмбудсмана за дјецу Југпистпшне Еврппе.
Редпвна гпдищоа скупщтина пвих инситуција пдржаће се у Баопј Луци у мају 2010. гпдине, а у
јесеоем термину тематска кпнференција за исте ушеснике.
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ЗАКПНЕ ЋЕМП УСКЛАДИТИ СА МЕЂУНАРПДНИМ СТАНДАРДИМА,
ДЈЕЦУ ЋЕМП НАУЧИТИ ОИХПВИМ ПРАВИМА,
АЛИ ТП НЕЋЕ ДППРИНИЈЕТИ БПЉЕМ ППЛПЖАЈУ ДЈЕЦЕ
СВЕ ДПК ПДРАСЛИ НЕ ППЧНУ ДЈЕЦУ ПЗБИЉНП ДА СХВАТАЈУ.
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