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Поштовани,

У складу са чланом 17. Закона о Омбудсману за дјецу Републике Српске подносим Вам
Извјештај о раду институције Омбудсмана за дјецу за 2010. годину.
Извјештајем се наглашава потреба новог односа према дјеци, квалитетније
разумијевање захтјева и основних принципа УН Конвенције о правима дјетета, већа
одговорност оних који брину о дјеци и неопходност сталне и стварне сарадње свих
субјеката заштите.

Омбудсман за дјецу
мр Нада Граховац
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I УВОД
1. УН Конвенција о правима дјетета
Конвенција о правима дјетета усвојена је на Генералној скупштини Уједињених нација
20. новембра 1989. године и један је од ријетких међународних докумената који је у
врло кратком року био прихваћен од тако великог броја земаља. 1
Конвенција успоставља стандарде и универзалне принципе и захтијева један нови и
квалитетнији однос према дјеци.
Оно што је посебно важно Конвенција први пут уводи дјецу као субјекте међународног
права и заштите, као лица која имају право на своја људска права. Тај концепт да
дјеца имају право на права још увијек недовољно схватамо и прихватамо, полазимо од
тога да дјеци треба пружити заштиту, а да ми немамо потребу, још мање обавезу, да
их укључујемо у процесе и односе који се њих тичу.
Утврђујући права дјетета, Конвенција утврђује четири основна принципа који
обавезују:
1. заштита дјетета од било којег облика дискриминације обавезује да свако право
гарантовано Конвенцијом буде обезбијеђено за свако дијете без дискриминације по
било којем основу,2
2. најбољи интерес дјетета мора да буде приоритет, што захтијева да у свим
активностима које се тичу дјеце, без обзира да ли их предузимају јавне или
приватне институције, судови, административни органи, или законодавна тијела,
најбољи интерес дјетета мора да буде на првом мјесту,3
3. право на опстанак и развој обавезује да се сваком дјетету обезбиједи право на
живот и развој,4
4. право на поштивање њихових ставова обавезује да се дјетету омогући право на
учешће - партиципацију у рјешавању свих питања која се њега тичу и право на
слободно изражавање властитог мишљења. 5
Један од основних принципа Конвенције је најбољи интерес дјетета. Тај принцип
захтијева да о било којем праву дјетета говоримо, оно неће бити обезбијеђено ни
осигурано ако при том није постигнут најбољи интерес за то дијете. Није могуће
очекивати да Конвенција утврди и елементе који одређују најбољи интерес дјетета,
није могуће то ни законима прецизирати, из простог разлога што је превише
ситуација, а свако дијете и у сваком поступку има право на дужну пажњу и
поштовање, за свако дијете и у сваком поступку приступ треба да буде такав да се

1

2
3
4
5

УН Конвенцију о правима дјетета ратификовале су 193 државе, а САД и Сомалија су је
потписале
УН Конвенција, члан 2
УН Конвенција, члан 3
УН Конвенција, члан 6
УН Конвенција, члан 12

6

постигне најбоље могуће за то дијете. Шта је најбољи интерес дјетета у сваком
поступку треба да буде доказано и образложено.
Комитет за права дјетета разматрајући први извјештај Босне и Херцеговине дао је
бројне препоруке па и у вези са остваривањем овог основног принципа Конвенције.
Комитет констатује да овај принцип у пракси није нашао своју пуну примјену, те је
наложио БиХ да интензивира своје активности и да осигура да се овај принцип
имплементира у све законске одредбе, али и судске и административне одлуке,
планове и програме и услуге који се тичу дјеце.6
Право дјетета које се најмање разумије, па је тешко говорити о његовој примјени, је
право на партиципацију, односно право на изражавање властитог мишљења и
учествовање у сваком поступку који се на њега односи.
Мишљење које дијете има право слободно изразити треба прихватити у складу са
његовим годинама и његовом способности да то учини. Конвенција не поставља
никаква ограничења везано за године дјетета, његово здравствено стање и слично.
Конвенција успоставља право које му треба омогућити. То захтијева да право на
партиципацију дјетету треба омогућити на начин да схвати и разумије поступак који се
води и своја права у том поступку, а да истовремено не носи терет одговорности за
одлуку која ће бити донесена. Одлуке које се односе на дијете морале би се заснивати
на мишљењу дјетета и оцјени стручњака, што значи да када се мишљење дјетета не
подудара са ставом стручњака, дјетету се, на њему прихватљив начин, треба
објаснити зашто је то тако.
Конвенција је правни акт, она обавезује државе које су је прихватиле на поступање у
складу са њеним захтјевима и основним принципима.
Прихватајући Конвенцију држава прихвата обавезу и одговорност да7:
1. предузме све одговарајуће законодавне, административне и друге мјере за
остваривање права признатих Конвенцијом,8
2. предузме такве мјере, до крајњих граница њима доступних средстава, ради
остваривања економских, културних и социјалних права,9
3. оствари међународну сарадњу и размјену одговарајућих информација тамо гдје је
то потребно за остваривање права,10
4. са основним принципима и правима Конвенције на одговарајући и адекватан начин
упозна како дјецу, тако и одрасле,11
5. Комитету за права дјетета подноси извјештаје о мјерама које је усвојила, а које
доприносе остваривању права, као и о напретку постигнутом у остваривању тих
права.12

6

УН Комитет за права дјетета, Препоруке УН Комитета за права дјетета након подношења
првог Извјештаја о имплементацији Конвенције о правима дјетета у БиХ из 2005. год, тачка
29.
7
Босна и Херцеговина је Конвенцију преузела нотификацијом о сукцесији 23.11.1993. год.
8
УН Конвенција о правима дјетета, члан 4.
9
УН Конвенција о правима дјетета, члан 4.
10
УН Конвенција о правима дјетета, члан 23.
11
УН Конвенција о правима дјетета, члан 42.
12
УН Конвенција о правима дјетета, члан 44.
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Комитет за права дјетета у свом Општем коментару бр. 5, под називом Опште мјере за
имплементацију Конвенције13, утврдио је низ свеобухватних мјера које свака држава
треба да уради да би права дјетета, како их Конвенција уређује, у пракси била
остварена. Имплементација Конвенције је процес, којим државе чланице предузимају
мјере како би се обезбиједило остваривање свих права из Европске конвенције за сву
дјецу у њиховој надлежности. То захтијева да, прије свега, законодавство мора у
потпуности бити усклађено са Конвенцијом како би се њени захтјеви и основни
принципи могли директно примјењивати.
Провјеру да ли су, и у којој мјери, постигнути напреци у примјени Конвенције врши
Комитет за права дјетета на начин да периодично разматра извјештаје држава
чланица о стању права дјетета, те на основу њихове анализе усваја закључна
разматрања и даје одговарајуће препоруке за државу.
Комитет је разматрао Иницијални извјештај Босне и Херцеговине о стању права
дјетета у мају 2005. године и у јуну исте године усвојио Закључна разматрања. С
обзиром да она садрже многе забринутости у вези са примјеном Конвенције, Комитет
је Босни и Херцеговини упутио и бројне препоруке14 а неке од њих су наведене и у
овом извјештају.
Европски суд за људска права развио је богату праксу која се тиче дјеце и породице, а
у вези са повредом права гарантованих Европском Конвенцијом о заштити људских
права и основних слобода.
Према пракси Суда најчешћи случајеви односе се на неприхватљиво дуг поступак за
остваривање права једног родитеља на контакте са дјететом са којим не живи.
Тужбама се указује на повреду члана 6. Европске Конвенције о заштити људских права
и основних слобода, који гарантује право на правично суђење и члана 8. који
гарантује право на поштивање приватног и породичног живота, те члана 13. којим се
гарантује право на дјелотворан правни лијек.
Европски суд за људска права у својим пресудама наводи да је повријеђено право на
правично суђење из члана 6. Конвенције јер суд није предузео све потребне мјере да
одлука о контактима дјетета и родитеља буде поштована, те да постоји повреда права
на поштовање приватног живота подноситеља представке јер он није могао редовно
да остварује контакте са својом дјецом.15
Суд сматра да „позитивна обавеза државе из члана 8. укључује и право родитеља на
мјере које ће омогућити поновно спајање са дјететом“, односно да „органи нису
учинили све што је у њиховој моћи и што се од њих могло оправдано очекивати како
би омогућили поновно спајање подноситељке представке и њене кћерке“16.
Суд даље наводи „да се адекватност неке мјере оцјењује по брзини којом се она
имплементира, јер проток времена може имати неприхватљиве посљедице у односима
између дјеце и родитеља који не живе са њима“17.
С обзиром да Европски суд за људска права штити права гарантована Европском
Конвенцијом о људским правима, то је покренута иницијатива за доношење трећег
13

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.
14
УН Комитет за права дјетета, Препоруке
15
Предмет пред Европским судом број 14011/07
16
Предмет пред Европским судом број 14011/07
17
Предмет пред Европским судом број 27966/06
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Опционог протокола уз Конвенцију18 који би регулисао могућност заштите свих права
дјетета пред надлежним тијелима, било подношењем појединачне или колективне
тужбе, а све са циљем да се дјеци омогући остваривање њихових права и да
посљедице због неостваривања права сносе они који су томе допринијели а не дјеца.
Устав Босне и Херцеговине у члану II утврђује да ће Босна и Херцеговина и оба њена
ентитета обезбиједити највиши ниво међународно признатих људских права и
основних слобода.19
Међународно призната људска права и основне слободе утврђени су Анексом I на
Устав БиХ20 као додатни споразуми о људским правима који ће се примјењивати у
Босни и Херцеговини. Петнаест међународних уговора којима су гарантована права и
слободе грађана практично допуњују члан II Устава, одређујући која су то људска
права и основне слободе међународно признати, а која БиХ и оба њена ентитета
морају обезбиједити имајући при томе у виду њихов највиши ниво.
Европска Конвенција о заштити људских права и основних слобода у Уставу има
посебан положај. Устав је издваја на начин да је иста не само дио правног система
Босне и Херцеговине и да се има директно примјењивати, већ и да има предност над
свим другим законима.21
УН Конвенција о правима дјетета, дио је Анекса И, и она, на жалост, нема статус који
има Европска Конвенција, јер је чланом 3. Устава БиХ утврђено да ће општи принципи
међународног права бити саставни дио закона Босне и Херцеговине и ентитета.22, те
да ће уживање права и слобода из Анекса I бити обезбијеђено свим лицима без
дискриминације по било којем основу.
Питање обезбјеђења права дјетета , односно примјене УН Конвенције о правима
дјетета у БиХ, још увијек се, 17 година од њеног прихватања, различито тумачи и од
званичних државних органа.
Уставни суд БиХ својим одлукама јасно се одредио о овом питању и указао да уживање
права и слобода предвиђених Анексом I није гарантовано самостално, већ само у вези
са чланом II/4 Устава БиХ - „Недискриминација“23.
Међутим, Уставни суд БиХ својом одлуком из децембра 2010. године наводи да мијења
свој досадашњи став у вези са примјеном међународних докумената из Анекса И, али
до дана подношења овог извјештаја Одлука Уставног суда није објављена, тако да још
увијек није познато шта значи промјена става Уставног суда у том дијелу.
Устав Републике Српске утврђује да дијете има право на посебну заштиту24, те да се
слободе и права остварују непосредно на основу Устава, а законом се, за поједина
права, утврђују само услови за њихово остваривање. 25
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УН Конвенција о правима дјетета има два факултативна протокола, Факултативни протокол о
продаји дјеце, дјечијој проституцији и дјечијој порнографији и Факултативни протокол о
учешћу дјеце у оружаним сукобима, “Службени лист СРЈ/Међународни уговори”, број 7/2002
19
Устав БиХ члан II
20
Анекс I на Устав БиХ
21
Устав БиХ, члан II
22
Устав БиХ, члан 3. тачка 3.
23
Уставни суд БиХ одлука број Ап - 415/08
24
Устав Републике Српске, члан 36.
25
Устав Републике Српске, члан 49.
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Темељ уставног уређења Републике Српске је поштовање људског достојанства и
заштита људских права и основних слобода у складу са међународним стандардима.26
Дакле, Устав Босне и Херцеговине и Устав Републике Српске посветили су изузетну
пажњу заштити људских права и основних слобода.
Међутим, уставом гарантовани принципи у остваривању људских права, на жалост,
нису довољна гаранција да ће права и бити обезбијеђена. За њихово остваривање
поред нормативног одређења потребно је много више. Посебно је важно обезбиједити
квалитетне механизме у свим областима који ће осигурати њихову примјену и,
посебно, њихову заштиту како би се отклонио присутни несклад нормативног и
стварног.

26

Устав Републике Српске, члан 5.
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2. Права припадају сваком дјетету сваки дан
Права дјетета, како их Конвенција утврђује, само су потребе сваког дјетета на
његовом путу одрастања. Потребе дјеце су различите у различитим периодима
њиховог одрастања и зато је важно да те потребе дјетета буду и осигуране и
обезбијеђене у свакој фази његовог одрастања и на сваком мјесту, у породици, школи,
локалној заједници...
Утврђујући права дјетета, Конвенција истовремено утврђује да:
- родитељи имају примарну обавезу и одговорност бринути за здраво одрастање
своје дјеце,27
- држава има обавезу предузети све потребне законодавне, административне,
образовне, социјалне и друге мјере да би осигурала остваривање права за свако
дијете.28
При томе је врло важно да Конвенција полази од тога:
- да права дјеци припадају само зато што су дјеца,
- да се права дјеци не дају по заслугама, већ обезбјеђују због њихових потреба,
- да су сва права једнако важна,
- да права није могуће рангирати по њиховој важности или значају,
- да није могуће обезбиједити неко право у замјена за оно друго које није
обезбијеђено.
- да најбољи интерес дјетета мора бити обезбијеђен за свако дијете у свим
ситуацијама и у сваком поступку,
У врло кратком периоду, за који се подноси овај извјештај, омбудсман за дјецу је била
у великом броју школа, центара за социјални рад, у посјети дјеци на љетовању, у
посјети дјеци смјештеним у институцијама. Сваки од ових сусрета је, између осталог,
био прилика и за разговор о примјени Конвенције и остваривању права дјетета
уопште.
Разговори са дјецом потврђују да, без обзира што је велики број дјеце прошао кроз
различите облике едукације, дјеца у пракси своје животне ситуације не препознају као
своје право. Тек послије навођења различитих примјера на којима је институција
радила, они препознају шта су све њихова права али ко их и како повређује.
С друге стране, реакције одраслих, најчешће оних који би дјецу требали учити о
њиховим правима, говоре да је проблем најчешће у непознавању суштине и значаја
права дјетета. Реаговања на начин „имају они превише права“, „само говоримо о
њиховим правима, гдје су им обавезе“ и слично само су потврда недовољног
познавања суштине Конвенције и њених захтјева што за посљедицу има неадекватан
однос према дјеци у многим ситуацијама.

27
28

УН Конвенција, члан 18.
УН Конвенција, члан 4.
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Права која дјеца имају су обавеза и одговорност одраслих да их обезбиједе, али то не
значи да и дјеца немају своје обавезе. Права која дјеца имају никако не значи да дјеца
могу радити шта хоће и да немају обавезе. Реакције одраслих да су са својим правима
постали “још гори” само је потврда неразумијевања шта су права дјетета и која права
Конвенција гарантује. Дјеца имају и своје обавезе и одговорност у складу са својим
узрастом и својом способношћу да обавезе и одговорност преузму, зависно од тога
колико смо их, чему и како научили.
Њихово одрастање управо захтијева да им се обезбјеђујући права истовремено
стварају услови за преузимање одговорности. Учити дјецу њиховим правима,
истовремено значи учити их одговорности, наравно, у складу са њиховим годинама.
Бројне ситуације у којима се дјеца нађу говоре о нашем односу према њима и потврда
су да нисмо препознали њихове потребе и у датим околностима предузели оно што
смо морали.
Реакције институција да су учинили све што је у њиховој надлежности, када су дјеца у
питању потпуно је неприхватљива, све док проблем заиста није ријешен и само је
доказ да посљедице недовољне комуникације и увезаности институција сносе само
дјеца.
СВАКО ДИЈЕТЕ И СВАКИ ДАН има своја права, а то су само потребе сваког дјетета.
Свако дијете и сваки дан има право на дужну пажњу, разговор и разумијевање и оно
што дјеца сматрају врло важним је да се одрасли према њима односе с поштовањем.
Потребе дјеце које не препознамо у њиховом најранијем узрасту и права која им с тим
у вези не обезбиједе тешко се послије могу надокнадити.
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3. Закон о Омбудсману за дјецу
Доношењем Закона о Омбудсману за дјецу29, Република Српска се сврстала у бројну
породицу оних који су препознали потребу да дјецу, као најосјетљивију категорију
грађана, и додатно заштите кроз посебан механизам.
Оно што је посебно важно „не постоје одредбе у донесеном Закону које ограничавају
правну способност институције да прави свој програм у односу на своју улогу, или који
спречавају извршавање суштинске улоге предложене Паришким принципима и ENOC
стандардима“ стоји, између осталог, у одлуци о пријему Институције у пуноправно
чланство ENOC-а - Асоцијације омбудсман институција за дјецу Европе.
Законом су утврђене надлежности институције30, тако да Омбудсман за дјецу:
-

прати усклађеност закона и других прописа у Републици Српској који се односе на
заштиту права дјетета с одредбама Устава Републике Српске, Конвенције
Уједињених нација о правима дјетета и других међународних докумената који се
односе на заштиту права и интереса дјетета,

-

прати извршавање обавеза Републике Српске које произилазе из Конвенције
Уједињених нација о правима дјетета и других међународних докумената који се
односе на заштиту права и интереса дјетета,

-

прати примјену свих прописа који се односе на заштиту права и интереса дјетета,

-

прати повреду права и интереса дјетета,

-

залаже се за заштиту права и интереса дјетета,

-

предлаже предузимање мјера за заштиту и промоцију права дјетета, као и за
спречавање штетних поступања која угрожавају права и интересе дјетета,

-

обавјештава јавност о стању права дјетета,

-

обавља и друге послове утврђене овим законом.

У поступку ослобођеном бројних формалности, Институција врло брзо успоставља
контакт са надлежним институцијама како би остварила увид у документацију и
поступак који пред органом траје.
Поред овлашћења да сама Институција или по поднесеној жалби покреће поступак,
омбудсман је по дефиницији посредник између двије стране са основним циљем да се
дође до најприхватљивијих рјешења у интересу дјетета.
Таквим својим дјеловањем Институција има превентивну улогу, унаприједити рад
институција и органа који воде поступке и одлучују о правима дјетета а тиме
унаприједити заштиту права дјеце у цјелини. По достављању препоруке свим
центрима за социјални рад, многи су се јавили да потврде да им је препорука добро
дошла за све будуће ситуације.
Поред овлашћења за покретање и вођење поступка у којем се провјерава да ли је
дошло до повреде права дјеце, омбудсман за дјецу је овлашћен да покрене
иницијативу за измјене и допуне закона, других прописа и општих аката, али и да

29
30

Закон о Омбудсману за дјецу, „Службени гласник Републике Српске“, број 103/08
Закон о Омбудсману за дјецу, „Службени гласник Републике Српске“, број 103/08, члан 5.
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иницира доношење нових закона када сматра да је то од значаја за остваривање и
заштиту права дјетета и да даје мишљење на приједлоге закона који су у процедури.
Рад на појединачним предметима тражи велико ангажовање и дуго траје. Сваки
предмет је случај за себе, јер свако дијете има право да се у сваком поступку постигне
најбољи интерес баш за њега. Ако системска рјешења у појединим областима када су
дјеца у питању нису адекватна, ако су недоречена или неразумљива, онда то додатно
отежава поступање.
Зато је Институција упоредо са радом на појединачним предметима, а руководећи се
управо примљеним жалбама, покренула иницијативу за усклађивање системских
закона са захтјевима Конвенције.
Институција Омбудсмана за дјецу на самом почетку свог успостављања има врло
одговоран задатак, Институцију приближити прије свега дјеци и свима онима који о
дјеци брину, али и власти и изградњом Институције допринијети квалитетнијем
разумијевању права дјеце и адекватном односу према дјеци свих оних који воде
поступке или су на било који други начин одговорни за остваривање и заштиту права
дјетета, али и правилном разумијевању надлежности и овлашћења саме Институције.
Досљедну примјену закона који се односе на заштиту права и интереса дјеце морају
обезбиједити органи и службе у оквиру својих овлашћења, омбудсман нема мандат
нити може умјесто њих доносити одлуке и водити поступке. Али, може истима
предложити предузимање мјера за спречавање штетних поступања и упозорити на
неправилности у поступању.
Стварање претпоставки за почетак рада нове институције увијек тражи вријеме,
међутим, Институција није користила то вријеме, практично је почела са радом са
избором омбудсмана за дјецу.
Поступајући у складу са овлашћењима утврђеним Законом, Институција се у 2010.
години бавила готово свим областима дјечијег одрастања.
За остваривање права дјеце и посебно за њихову заштиту предуслов су квалитетни
закони, они који ће препознати међународне стандарде и принципе и који ће у пракси
бити адекватно примијењени. То захтијева да закони у различитим областима јасно
дефинишу права дјетета, али истовремено и обавезе и одговорност одраслих на
поступање. Сам закон неће ријешити проблем, али ће учинити да се избјегну ситуације
да је проблем годинама присутан јер то није уређено законом.
Код доношења закона и измјена постојећих мора се осигурати одговорност
предлагача/ надлежне институције за усклађеност понуђеног текста закона са
међународним стандардима, као и за доношење подзаконских аката у законом
остављеним роковима али и за образложење уз понуђени текст везано за потребна
средства и њихово обезбјеђење. Сви ти услови су неопходни да би се ступањем закона
на снагу обезбиједила адекватна заштита за дјецу.
Поред квалитетних закона предуслов су и квалитетни кадрови, они који поред стручне
спреме, која се подразумијева, морају имати и додатну осјетљивост, стрпљење и
разумијевање за рад са дјецом и сталну едукацију, како би се избјегле ситуације да се
администрација поставља као арбитар у ситуацијама у којима право дјетета ничим не
би смјело бити доведено у питање.
За квалитетно остваривање и заштиту права дјеце, неопходно је и учење дјеце о оном
што њихова права јесу, односно, дјеца морају знати препознати када су им, како и од
14

кога права повријеђена и угрожена, о томе морају говорити и морају знати ко је
адреса и са ким о томе могу разговарати.
Мултидисциплинаран приступ у остваривању права дјетета изостао је у многим
ситуацијама, па тако имамо случајеве да су сви радили свој посао а проблем је остао.
Између надлежних институција мора се успоставити стална и стварна сарадња у
тражењу најбољих рјешења, да би се за свако дијете и у свакој ситуацији постигло
најбоље што је могуће.
Институција је организована тако да има сједиште у Бањалуци и канцеларије у Добоју
и Фочи. Институција има укупно 19 запослених радника и то ВСС – 12 радника, ВС - 1
радника, ССС – 6 радника, и то 6 мушкараца и 13 жена свих националности.
Институција је у извјештајном периоду урадила сва нормативна акта неопходна за
функционисање Институције, обезбиједила канцеларијску опрему и успоставила веб
страницу.
Институција је, с обзиром да је у изнајмљеном простору, поднијела захтјев надлежним
да се у будућим евентуално слободним просторима имају у виду потребе Институције,
како би се у буџету избјегла ставка закупа и обезбиједио простор у којем би се
свакодневно могле проводити и активности са дјецом.
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II ПРАВА ГАРАНТОВАНА КОНВЕНЦИЈОМ
Конвенција је јединствен документ у заштити права дјетета јер је препознала све
потребе дјеце на њиховом путу одрастања и на сваком мјесту и обавезала на
предузимање свих потребних мјера да би се обезбиједио њихов правилан раст и
развој.
Конвенција утврђује:
- право на живот, право на недискриминацију, право на сазнање властитог поријекла,
право на пријаву рођења, право на име, право на стицање држављанства, право на
очување идентитета, право на живот у породици и родитељску бригу, право на
усвојење, право на слободно изражавање властитог мишљења и право да се његово
мишљење узме у обзир у свим поступцима који га се непосредно тичу, право на
приватност, право на слободу информација, право на слободу мисли, савјести и
вјероисповијести, право на слободно културно и умјетничко изражавање, право на
одмор, слободно вријеме, игру и рекреацију, право на слободно удруживање и мирно
окупљање, право на част и углед, право на образовање, право на здравствену
заштиту, право на примјерен животни стандард, право на социјалну заштиту, право на
заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, право на заштиту од незаконитог
одвођења, право на заштиту од сексуалног злостављања искоришћавања, право на
заштиту од отмице, продаје и трговине, право на заштиту од осталих облика
искоришћавања, право на заштиту од економског искоришћавања, право на заштиту
од мучења, нехуманог и понижавајућег поступка и казне, право на правну и другу
помоћ у случају лишења слободе, право на достојанство у кривичном поступку.

Права која Конвенција гарантује дјеци могу се сврстати у неколико категорија:
- лична права дјетета,
- право на здравствену заштиту,
- право на образовање,
- права која дијете има у заједници,
- културна права дјетета,
- економско - социјална права,
- правосудно - заштитна права дјетета.

Пратити остваривање права дјеце и њихову заштиту, те предлагати одговарајуће
мјере ради побољшања положаја дјеце у одређеним областима, захтијева одговарајућу
евиденцију - базу података по различитим основама.
УН Комитет за права дјетета у својим препорукама наглашава неопходност базе
података за дјецу, те препоручује да се што хитније изврши попис становништва и
развије координисани систем за прикупљање података који би требао да покрије сву
дјецу млађу од 18 година и рашчлани те податке по групама дјеце којима је потребна
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посебна заштита. Потребно је израдити показатеље за ефикасно праћење и евалуацију
напретка у имплементацији Конвенције, као и за процјену утицаја политика које се
тичу дјеце. 31
Истраживања у различитим областима дјечијег одрастања морала би бити основ за
политике, мјере и акције усмјерене на побољшању положаја дјеце. Истраживање на
репрезентативном узорку, по научним методама и јасно дефинисаним циљевима
дугорочно би и по утврђеним приоритетима одредило политику дјеловања и
онемогућило парцијална рјешења заснована на процјенама.
Ангажовање стручњака из праксе и научних радника, објављивањем њихових радова и
искустава, њиховим већим ангажовањем у медијима, допринијели би квалитетнијем
разумијевању захтјева Конвенције и едукацијом свих субјеката заштите у остваривању
права и интереса дјеце.

31

УН Комитет за права дјетета, Препоруке, тачка 19.
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III ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА – ЖАЛБАМА
Рад на пријавама о повреди права дјеце је једна од Законом утврђених надлежности
Институције. Пријаве се односе на готово све области дјечијег одрастања.
У току 2010. године, Институција је поступала у укупно 258 предмета којима се указује
на повреде права дјеце.
Рад на сваком појединачном предмету захтијева провјеру навода из пријаве код органа
на који се пријава односи, провјеру постојеће законске регулативе у тој области и
процедуру поступања надлежног органа, те праћење да ли су надлежни поступили на
начин и у року како су у одговору институцији навели.
У истом периоду Институцију је телефоном или доласком у канцеларију контактирало
преко 760 грађана тражећи правни савјет за ситуацију коју имају или информације о
томе коме и како се обратити ради остваривања права дјетета.
У извјештајном периоду Омбудсмана за дјецу је контактирао и велики број институција
које су тражиле помоћ и мишљење Институције за рјешавање случаја које имају.
Обраћања Институцији ове врсте не воде се као предмети нити се статистиком
исказују, али се питања евидентирају из простог разлога да би имали увид у којој
области и у којем дијелу треба дјеловати да би грађани имали информације за
ситуације које имају.
Грађани најчешће у тим обраћањима траже објашњење везано за надлежности неких
од институција које брину о дјеци, питају којим законом су дефинисане конкретне
ситуације, питају за рокове у којима се предмети требају завршити код неког од
надлежних органа.
Институцију је контактирао и један број грађана из Федерације БиХ, и без обзира што
Институција нема овлашћење за поступање у тим ситуацијама, а то се странкама
одмах и саопшти, странке су упућене у начин рјешавања спорне ситуације.
Појединачне пријаве, по свом садржају, најчешће су такве природе да дуготрајно
међусобно дописивање и описивање ситуација сигурно не би дало очекиване
резултате, прво у правилном и потпуном схватања суштине проблема и друго,
поступак би трајао много дуже. Због тога је Институција била у једном броју центара
за социјални рад, у некима и више пута, ради тражења рјешења не само за конкретан
предмет, већ за додатна системска рјешења, која би у интересу дјетета скратила
трајање поступка и учинила одговорним оне који својим дјеловањем угрожавају права
дјетета.
Примљеним жалбама се не указује само на повреду права у конкретном случају.
Врло често се ради о ситуацијама гдје није могуће процијенити ни број подносилаца,
нити број лица чија су права по том основу повријеђена из простог разлога што се
жалбом наводи нпр.- ми смо ученици, или моје другарице и ја, или пријаве испред
удружења и сл.
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1. Статистички показатељи
1.1. Подносилац жалбе

Подносилац жалбе најчешће је један од родитеља, врло ријетко родитељи заједно, и
најчешће жалбама се указује на повреду личних права дјетета.
Баке и дједови подносе жалбу јер им се онемогућава контакт са унуком.
Дјеца су поднијела жалбе због повреда њиховог права у образовном систему. Број
поднесених жалби од стране дјеце процентуално је исти као у предходном извјештају,
међутим с обзиром да је укупан број предмета знатно већи, јасно је да је учешће дјеце
у подношењу пријава због повреде њихових права већи.
У категорији остали подносиоци жалби су рођаци и комшије који имају сазнања о
повреди права дјетета по различитим основама.
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1.2. Жалбом се указује на сљедеће повреде права дјетета

Од укупног броја предмета на којима је Институција радила готово половина се односи
на повреду личних права дјетета. Тај податак посебно забрињава јер се ради о
правима чијом повредом су увијек повријеђена и нека друга права, тако да пријава по
том основу увијек значи и повреду права дјетета по више основа.
По броју пријава, на другом мјесту су пријаве које се односе на социјална и економска
права.
У категорији осталих су остваривање имовинских права по различитим основама.
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1.3. Жалбе према институцијама

Имајући у виду да се жалбама најчешће указује на повреду личних права дјетета, што
је у надлежности центара за социјални рад, било да у поступцима дају мишљење или
доносе одлуке по захтјевима, то се и највећи број жалби односи на поступање ових
служби.
Пријавама које се односе на правосудне органе указује се на поступање судова и
тужилаштва у једном броју предмета.
Пријавама које се односе на школе указује се и на услове у којима школе раде, на
питање дисциплине и вођење поступака по том основу, вршњачко насиље и сл.

Највећи број жалби у Институцији грађани су лично предали, доласком у Институцију,
нешто мањи је број оних који су то урадили поштом, а све већи број је оних који жалбу
достављају електонском поштом.
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1.4. Број дјеце
Број дјеце чија су права повријеђена тешкое је исказати и по основу примљених
пријава. 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 запримљених пријава произилази да су дјеца до 10 година живота највише
изложена ситуацијама које доводе до повреде њихових права. Управо та категорија
дјеце је потпуно зависна од родитеља и нису у стању да се заштите. Ако се узраст
дјетета доведе у везу са подацима о разводима брака и времену кад се он дешава те
какве све посљедице по дијете оставља и до каквих поступака доводи, онда је јасно да
се ради управо о том узрасту дјеце.
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1.6. Којег су пола дјеца

Када је у питању пол дјеце, онда из пријава произилази да је већи број дјечака био у
ситуацији да су му права повријеђена по неком од основа гарантованих Конвенцијом.

1.7. Лична права дјетета

Према Конвенцији, лична права дјетета укључују право на живот, право на сазнање
властитог поријекла, право на пријаву рођења, право на име, право на стицање
држављанства, право на очување идентитета, право на живот у породици и
родитељску бригу, право на приватност, право на част и углед, право на заштиту од
насиља, злостављања и занемаривања, право на заштиту од незаконитог одвођења.
На жалост, највећи број пријава односи се на заштиту од насиља, злостављања и
занемаривања.
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1.8. Укупан број предмета

Институција је у извјештајном периоду поступала у укупно 258 предмета, од којих се
201 предмет односи на појединачне жалбе од којих је ријешено 173.

1.9. Ријешене жалбе

Од укупног броја ријешених жалби (173) у 3% случајева пријаве о повреди права
дјетета су биле неосноване, а у 2% случајева поступак је обустављен.
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2. Лична права дјетета
2.1. Право на пријаву рођења и право на име
Дијете се пријављује одмах након рођења и од рођења има право на име, право на
старање, држављанство и, ако је то могуће, право да зна ко су му родитељи и право
на њихово старање.
Државе чланице обезбјеђују остваривање ових права у складу с националним законом
и својим обавезама у складу с одговарајућим међународним инструментима из ове
области, посебно у случајевима у којима би дијете иначе било апатрид.32
Законом33 је јасно утврђено ко и у којем року мора поднијети пријаву ради уписа
дјетета у матичну књигу. Оно што још увијек недостаје је та веза између матичних
служби и надлежних центара за социјални рад у оним ситуацијама када је упис дјетета
по било којем основу проблематичан и гдје би тај проблем, по службеној дужности,
институције морале ријешити у заштити интереса дјетета.
По пријави мајке која се обратила Институцији, дијете је неколико мјесеци по рођењу,
тек по нашем захтјеву, уписано а да је мајка прије тога била у свим надлежним
институцијама, свако је радио свој дио посла и видио проблем али не и начин како да
се проблем ријеши и очекивао да ће онај други то питање ријешити.
Ништа није, нити може бити, разлог да дијете не буде уписано одмах по рођењу. Закон
не познаје ни једну ситуацију која омогућава да упис не буде остварен. Ускраћивањем
дјетету права на име и упис у складу са важећим законом, дијете не може остварити
право на држављанство, право на здравствену заштиту, право на образовање, а да не
говоримо о могућим злоупотребама и посебно посљедицама које за дијете могу
настати због неостваривања овог права.
Ако се имају у виду показатељи из ранијих година, којима се указивало на повреду
права дјетета на упис одмах након рођења, данас ти случајеви нису тако изражени,
мада су још увијек присутни.
Имајући у виду озбиљност овог проблема, могуће злоупотребе с тим у вези, и посебно
посљедице које за дијете могу наступити због неостваривања овог права, врло је
важно да надлежне службе сваки покушај родитеља да упис дјетета одгоди, док не
ријеши нека друга, своја неријешена питања, препозна и упозори на све посљедице
таквог понашања за дијете, али и на одговорност родитеља.
С друге стране, једнако је важно да институције преузму свој дио одговорности и да по
захтјеву родитеља или друге овлаштене особе предузму све потребне мјере по
службеној дужности да би омогућили дјетету остваривање овог права.

32
33

УН Конвенција о правима дјетета, члан 7.
Закон о матичним књигама, „Службени гласник РС“, број 111/09, члан 15.
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2.2. Право дјетета на живот у породици и родитељско старање
Породица је основна, природна и незамјенљива средина за развој и благостање свих
њених чланова, а посебно дјеце.34
Права гарантована Конвенцијом није могуће рангирати по њиховом значају, јер је
свако од права једнако важно за правилан развој и одрастање дјетета. Међутим, јако
је важно да права, односно потребе дјеце за правилним развојем, дјеци буду
обезбијеђена у најранијем узрасту у породици.
Утврђујући право дјетета да живи са својим родитељима, Конвенција утврђује
заједничку одговорност родитеља за подизање дјетета, за бригу о дјетету, васпитање,
образовање и његов развој и одрастање.
Конвенција утврђујући права дјетета истовремено утврђује и обавезу државе на
предузимање свих потребних мјера ради обезбјеђења сваког права за свако дијете.
Државе чланице ће уложити све напоре како би се уважавало начело да оба родитеља
имају заједничку одговорност у подизању и развоју дјетета. Родитељи или, у
зависности од случаја, законити старатељи имају главну одговорност за подизање и
развој дјетета. Интереси дјетета су њихова основна брига.35
И према Породичном закону Републике Српске, родитељи имају дужност и право да
штите своју малољетну дјецу и да се брину о њиховом животу и здрављу.36
Према Породичном закону, родитељ се не може одрећи родитељског права, али му
оно, у случајевима утврђеним законом, може бити ограничено али и одузето.
Право дјетета да живи са својим родитељима може бити ускраћено само у изузетним
ситуацијама када то интереси дјетета захтијевају и када се то у одговарајућем
поступку докаже.
Данас су, нажалост, врло честе животне ситуације у којима дијете не може остварити
своје право да живи заједно са оба родитеља, било да дође до развода брака или је
дијете рођено у ванбрачној заједници.
Према показатељима статистике37 у 2009. години разведено је 455 бракова, у истој
години закључен је 6131 брак; у 2008. години разведено је 317, а закључено 6401
брак; а у 2007. години 596 бракова је разведено а закључено 7093.
Од 455 разведених бракова, у 30 случајева брак је трајао мање од 1 годину, у 41
случају трајао је годину дана, а у 43 случаја брак је трајао до 2 године. При томе, у
122 разведена брака има по 1 дијете, 70 разведених бракова има по 2 дјеце и њих 15
разведених по 3 и више дјеце.
Ако се при том има у виду да само мали проценат њих то уради споразумно, што
укључује споразум о уређењу виђања и контакте са дјететом, али и договор о свим
питањима дјечијег одрастања, онда је јасно да су сви остали тражили интервенцију
надлежних служби, од којих се очекује да регулишу тако осјетљиво питање и
34
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 18.
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интервенишу у личним односима родитеља и њихове дјеце. Ако се овај поступак не
проведе квалитетно и професионално и ако он траје годинама, посљедице по дијете су
изузетно тешке. У неколико случајева налази љекара потврђују да су здравствени
проблеми дјеце управо посљедица стреса кроз који пролазе дјеца разводом њихових
родитеља.
Родитељи заборављају да разводом брака не престају бити родитељи, заборављају да
је одлука о разводу брака њихова одлука коју дјеца не желе и на коју не могу утицати,
међутим посљедице развода брака, поготово оних конфликтних, сносе управо дјеца.
Прво, у самом поступку и процедури развода која је за све учеснике стресна, за дјецу
посебно, али и онда када су сви надлежни завршили свој дио посла, они се носе са
посљедицама које се директно одражавају на њихов развој и одрастање.
При томе, родитељи своје родитељско право доживљавају као своје право, а не као
обавезу и одговорност коју имају према дјеци.
До повреде права дјетета на живот у породици и родитељско старање не доводе само
конфликтни разводи. На жалост, честе су ситуације да је у породици потпуно изостало
родитељско старање и та дјеца су практично препуштена сама себи. Ако је изостало
родитељско старање, онда је доведено у питање остваривања не само овог већ и свих
других права дјетета. А систем тај проблем није препознао на начин да благовремено
и адекватно реагује, како би се у свим ситуацијама недостатак породичне бриге за
дијете надомјестио друштвеном и како би дјеца знала да због родитеља, који из било
којих разлога нису у стању бринути о њима, њихово одрастање неће бити угрожено.

2.3. Право дјетета на личне односе и непосредне контакте и са
другим родитељем
Државе чланице поштују право дјетета које је одвојено од једног или оба родитеља да
одржава личне односе и непосредне контакте са оба родитеља на сталној основи,
осим ако је то у супротности са најбољим интересима дјетета. 38
Право дјетета на сусрете и дружења, личне и непосредне контакте први пут се
утврђује Конвенцијом о правима дјетета.
Велики број жалби запримљених у Институцији у извјештајном периоду указује на
повреду права дјетета по овом основу.
„Помозите ми да остварим контакт са сином, 2007. године сина сам видио 2 пута, 2008.
године смо се видјели 3 пута и 2010. године смо имали 4 сусрета.”
( из писма једног родитеља омбудсману за дјецу )
Остваривање овог права дјетета,Породични закон39, на жалост, није препознао на
начин да је то право дјетета које му може бити ускраћено само у случајевима у којима
је угрожена добробит дјетета. Да је раздвајање дјетета од родитеља неопходно ради
заштите његових интереса, мора бити утврђено у складу са одговарајућим законом и
38
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процедурама. У свим другим ситуацијама дјетету се мора омогућити остваривање
права на оба родитеља, а одговорност због неоствареног права мора сносити и
родитељ који то онемогућава или спречава и надлежни орган који није предузео све
потребне мјере ради остваривања овог права дјетета.
Родитељ са којим дијете живи послије развода брака или до доношења пресуде о
разводу брака, врло често, под различитим изговорима, онемогућава па и спречава
дијете да има било какав контакт са родитељем са којим не живи.
Манипулација дјецом у овим поступцима готово је редовна појава.
Ријетки су они који отворено кажу да такав сусрет не дозвољавају.
Родитељ, најчешће мајка са којом дијете живи, очекује да се дјетету остави вријеме и
да му се омогући да контакт оствари онда када на то буде спреман. При томе се истиче
да дијете не треба присиљавати на контакте ако то не жели. Овим приступом,
најчешће, се само жели добити на времену у којем ће се сваки контакт дјетета са оцем
онемогућити. Нису ријетке ситуације,да живот са једним родитељем, у поступцима који
се воде годинама, за резултат има управо свако одбијање дјетета да има контакт са
родитељем са којим не живи.
То у свом писму потврђује родитељ који наводи: “Контакти са дјететом усљед сталне
манипулације од стране мајке су престали. Дијете је затровано од мајке и не смије ме
ни погледати а камоли ми прићи.”
У једном броју предмета, родитељ прихвата да омогући контакт дјетета са другим
родитељем, али не на договорени начин, већ најчешће под условом да се контакт
оствари у присуству оба родитеља. У таквим ситуацијама, дијете проводи вријеме
између двоје родитеља, који се сво вријеме свађају, вријеђају, један другог криви због
развода и слично, при томе сматрајући да је испуњена обавеза да нпр. два сата,
сриједом поподне, дијете проведе са оцем.
С обзиром да је доношење одлуке о контакту дјетета са родитељем са којим не живи у
надлежности центра за социјални рад, исти користећи своја законска овлашћења
предузимају мјере надзора, породичног савјетовалишта и тај поступак врло често
предуго траје и за посљедицу има удаљавање „сукобљених“ родитеља, тако да право
дјетета у таквој атмосфери није приоритет.
У неким предметима, уређење виђања и „одрађивање законске обавезе“ - разговори и
са родитељима и са дјецом - има за посљедицу да дијете почиње да виче и плаче
сваки пут када пролази поред центра за социјални рад.
Посебан проблем је, на што се указује и жалбама, а са чим су сагласни и центри за
социјални рад, да се одлуке центара не извршавају. Тако имамо примјере да се захтјев
за извршење одлуке подноси и по неколико пута општинском органу управе
надлежном за извршење, али до извршења не долази. Тиме су све проведене
активности блокиране а право дјетета поново “на чекању.”
Присутне су и ситуације у којима општински орган надлежан за извршење рјешења
центра за социјални рад својим одлукама улази у меритум и тиме цијелу ситуацију
додатно компликује. У свим тим поступцима, због саме дужине његовог трајања и
проблема у вези са извршењем донесених рјешења, остваривање права дјетета на
контакте и дружења са родитељем са којим не живи је све мање извјесно.
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Ситуације у којима овакав поступак уређења виђања траје неколико година доводи до
тога да дијете тад и не жели било какав контакт са другим родитељем и онда имамо
ситуације да се принудним путем проводи извршење рјешења коме се дијете на све
могуће начине опире. (Рјешење је донесено у његовом интересу?)
Због неријешених брачних односа - емоционалних, имовинско – правних и слично,
родитељи користе властиту дјецу којом уцјењују једни друге.
Оно што додатно забрињава је констатација надлежних органа да је то проблем.
Законодавац је центрима дао не само могућност већ и обавезу да у најбољем интересу
дјетета предузимају потребне мјере да дијете заштите, без обзира на став једног или
другог родитеља о томе. У пракси то није дало резултате.
Иако Породични закон предвиђа санкције за родитеља који не поштује одлуку
надлежног органа донесену у поступку заштите права дјетета, у пракси готово да нема
адекватне реакције нити санкције за неодговорног родитеља. При томе учешће дјетета
у поступку на начин да изрази свој став и изнесе своје мишљење готово да изостаје,
тако да су у свим овим поступцима права дјетета повријеђена по више основа.
Европски суд за људска права својим одлукама указује „да се адекватност неке мјере
оцјењује по брзини којом се она имплементира, јер проток времена може имати
неприхватљиве посљедице у односима између дјеце и родитеља који не живе са
њима“.40

2.4.

Право дјетета
сродницима

на

контакте

и

дружења

са

блиским

Поред права дјетета на сусрете и дружења са родитељем са којим не живи,
Конвенцијом се дјетету гарантује право на очување породичних односа, тако да се:
Државе чланице обавезују да поштују право дјетета на очување свог идентитета,
укључујући држављанство, име и породичне везе, како је то признато законом, без
незаконитог мијешања.41
„Моја највећа жеља, као и жеља моје породице је да наш унук има сретно
дјетињство...Ја Вас молим да нам помогнете да имамо контакт са својим унуком.“
(из писма баке, дједа и ујака омбудсману за дјецу)
Пријаву на повреду права дјетета по овом основу подносе бака и дјед јер им се
онемогућава контакт са унуком. Родитељ код којег дијете живи, послије развода
брака, спречава родитеље свог бившег брачног друга да имају контакт са дјететом. У
неким случајевима то им се отворено каже, а у другим им се поручује да покрену
поступак. Посебно су тешке оне ситуације када бака и дјед, послије смрти свога
дјетета, имају додатну потребу видјети унуче и дружити се са њим, а то им се
онемогућава.

40
41

Предмет пред Европским судом број 27966/06
УН Конвенција о правима дјетета, члан 8.
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Онемогућавање дјетету остваривања овог права, присутно је не само у ситуацијама
послије развода брака, такве ситуације присутне су и за вријеме трајања брака, када
се дјетету под различитим изговорима онемогућава сваки контакт не само са бабом и
дједом, већ и свим другим сродницима. При томе нису изостале ни ситуације када се
контакт спречава или са сродницима једног брачног друга или, чак, са сродницима и
једног и другог брачног друга.
Конвенција не утврђује која су то лица – сродници са којима дијете има право на
контакте и дружења остављајући да се то питање уреди домаћим законима.
Према пресудама Европског суда за људска права круг лица са којима дијете има
право на породичне везе се стално шири, полази се од чињенице да је ово право
дјетета изузетно важно за његов правилан и здрав развој и одрастање.
Породични закон не уређује ово питање на начин да дијете има то право.
Породични закон не уређује да то право имају сродници дјетета, тако да не одређује
ни круг сродника са којима дијете може остварити контакт.
У примјени Конвенције, у овом дијелу, у пракси су присутни различити приступи.
Најчешће, на иницијативу сродника пред центром се договоре контакти и виђања ако
за то постоји сагласност родитеља. Али, ако сагласности нема, тада настаје проблем. У
једном од предмета, на захтјев Институције, рјешење по захтјеву бабе и дједе
донесено је послије неколико година. С обзиром да је захтјев одбијен, јер то питање
није уређено Породичним законом, рјешавајући по жалби на првостепено рјешење и
надлежно министарство је одбило захтјев бабе и дједе да имају контакт са унуком, са
истим образложењем. Проблем је што ово није нова ситуација, у пракси је, на жалост,
присутна годинама и сво вријеме су остале исте констатације да то није уређено
законом, а посљедице сноси само дијете и не само у том поступку већ дугорочно.
Ни један закон не може бити сметња дјетету у остваривању његових гарантованих
права. Такав став произилази и из пресуда Европског суда за људска права у којима је
констатовано да је држава одговорна јер није предузела све потребне мјере да се то
право омогући,42и у свим тим предметима подносиоци апелације су на име накнаде
обезбиједили значајна финансијска средства.

2.5. Промјена донесене одлуке и њено извршење
Проблем који је присутан код остваривања права дјетета из области породичних
односа је и принудно извршење одлука надлежних органа.
Према Породичном закону, одлука суда о повјеравању дјеце на заштиту и васпитање,
те одлука центра којом уређује начин одржавања личних односа родитеља и дјеце,
може бити промијењена ако то захтијевају промијењене околности.
Да ли су се и које околности промијениле утврђује орган надлежан за доношење нове
одлуке у новом поступку. Међутим, за дијете је то поновна патња, пролазак кроз
причу сукобљених родитеља коју је већ толико пута чуло, у којој његови интереси
најчешће остају занемарени.
42
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При томе, Породични закон није утврдио право дјетета да сам може тражити промјену
донесене одлуке из разлога промијењених околности или када има одређене године
живота. Тако имамо апсурдну ситуацију да дијете може из оправданих разлога када
напуни 16 година живота закључити брак, али не може захтијевати да живи са једним
од родитеља или тражити промјену већ донесене одлуке о томе.
Питање које се том приликом поставља је да ли је у тим поступцима у довољној мјери
заштићен најбољи интерес дјетета.
Извршење је увијек, само по себи, тешко и мучно и за одрасле, а за дјецу посебно.
Они ничим нису допринијели да буду дио извршног поступка, често и не разумију о
чему се ради, или су под утицајем једног од родитеља, и не знају како да се у тој
ситуацији понашају.
Извршење правоснажних одлука надлежних органа нико не би смио доводити у
питање. Међутим, у поступцима у којима је предмет извршења дијете, питање је да ли
су извршене квалитетне припреме свих учесника у поступку, посебно дјетета, како би
се оно у том поступку заштитило.
Дужност је надлежних институција дијете припремити на промјену, која ће извршењем
настати, али је исто тако дужност, и то прије поступка принудног извршења, користити
постојеће мјере ради санкционисања оног родитеља који онемогућава или спречава
провођење донесених одлука, како би се избјегле ситуације да се уз асистенцију
полиције, дијете узима од једног и предаје другом родитељу.
Центри за социјални рад истичу да је проблем извршења њихових одлука нарочито
присутан у поступцима уређења виђања дјетета и родитеља са којим дијете не живи.
Ти поступци јако дуго трају, али и кад се донесе рјешење оно се јако тешко извршава,
а у неким ситуација до извршења не долази годинама. Родитељи су чак спремни
платити новчане казне и сносити друге врсте одговорности, само да би онемогућили
контакт дјетета и другог родитеља.
Центри немају овлашћења проводити извршења која су сами донијели, зато као
могуће рјешење виде утврђивање надлежности суда у овим поступцима.
Без обзира како измјенама Породичног закона ово питање буде уређено,једно је
сигурно, да се морају наћи ефикасни механизми који ће дјетету омогућити
остваривање његовог права, поготово у ситуацијама кад је то правоснажним одлукама
утврђено.

2.6. Дјеца без правног основа код трећих лица
Жалбама упућеним Омбудсману за дјецу све чешће се указује на проблем да су дјеца,
из различитих разлога, доведена у ситуацију да и по неколико година живе код трећих
лица без адекватног регулисања тог статуса. Иако се лица код којих дјеца живе
обраћају центрима за социјални рад за остваривање неког од права дјетета, што
говори да су исти упознати са чињеницом да дјеца одрастају без родитељске бриге и
старања, изостала је реакција центара за социјални рад у смислу да се дијете
привремено повјери на бригу и старање лицу код кога се већ налази, наравно под
условом да то лице испуњава услове утврђене законом да му дијете може бити
повјерено, или другој особи или да сам центар врши надзор.
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Разматрајући захтјеве за предају дјетета, за одобравање путне исправе, за уређење
виђања и сл. центри воде поступке по тим захтјевима потпуно занемарујући чињеницу
да је дијете код трећих лица којима оно, у складу са законом, није повјерено на
чување и васпитање нити од родитеља нити надлежних институција. Чак и у
ситуацијама када трећа лица поднесу захтјев да им дјеца буду повјерена, исти буду
одбијени.
А у пракси имамо сљедеће ситуације:
- да умре родитељ којем је дијете пресудом о разводу брака повјерено на бригу и
васпитање,
- да родитељ којем је дијете пресудом о разводу брака повјерено на бригу и
васпитање одлази на издржавање казне и није у могућности вршити родитељско
право,
- да једини родитељ са којим дијете живи није у могућности вршити родитељско
право због одласка на лијечење или других разлога,
- да родитељи годинама немају никакав контакт са дјететом кога су по рођењу
оставили код рођака и сл.
Једна бака пише:”Моја унука је као једномјесечна беба заједно са мајком, мојом
кћерком, дошла живјети код мене. Моја кћерка је поднијела тужбу за развод брака,
али је убрзо након тога умрла. Од центра за социјални рад тражила сам привремено
старатељство над дјететом до окончања поступка који се води, али је мој захтјев
одбијен.”
Омбудсман за дјецу је у посјети једној породици дошао до сазнања да у комшилуку
дјечак већ пет година живи са ујаком, родитељи су га напустили и отишли, немају
никакав контакт са њим, ујак је млад али се брине о дјетету колико може.
У свим тим ситуацијама, дјеца су код трећих лица без правног основа што значи и без
икакве контроле и надзора од стране надлежног органа и без икакве претходне
провјере да ли та лица испуњавају потребне услове за бригу и старање о дјетету и без
икаквог сазнања о томе да ли дијете зна зашто је и до када у таквој ситуацији.
Лица код којих се дјеца налазе најчешће су баба и дјед по оцу или мајци, или тетка и
ујак.
Чланом 85. Породичног закона Републике Српске утврђено је да родитељско право
врше родитељи споразумно. У случају неслагања родитеља о вршењу родитељског
права одлучује орган старатељства.
Под старатељство ће се ставити малољетно лице43 чији су родитељи одсутни и нису у
могућности да се редовно старају о своме дјетету, а нису га повјерили на чување и
васпитање лицу за које је орган старатељства утврдио да испуњава услове за
стараоца.
Орган старатељства може малољетног штићеника повјерити другом лицу на чување и
васпитање, ако нађе да за то постоје оправдани разлози.44
Из наведеног јасно произилази да прописи дефинишу ситуације у којима орган
старатељства мора
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Породични закон РС, члан 201.
Породични закон РС, члан 205.
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да реагује, на начин да у сваком конкретном случају, имајући у виду најбољи интерес
дјетета, предузме оне мјере заштите које су неопходне за његову добробит.
То значи, да се све околности, у сваком конкретном случају, морају цијенити са
позиције интереса дјетета у смислу шта је за њега најбоље у конкретном случају.
Законодавац је у намјери да заштити дијете дао могућност органу старатељства да,
када околности то налажу, може хитно и адекватно реаговати.
Могућност коју је утврдио законодавац не значи избор да ли ће центар поступити или
неће, већ значи обавезу центра на поступање када су се за то стекли услови.
А услови су се стекли у свим наведеним и сличним ситуацијама када родитељи, који
неспорно имају законом признато право вршења родитељског права, то из било којих
разлога не чине.
У наведеним и сличним ситуацијама у којима су родитељи онемогућени у вршењу
својих родитељских права и дужности, дијете је, без одговарајуће одлуке надлежног
органа, дуже вријеме, код трећих лица, најчешће код блиских сродника (бака и дјед по
мајци или по оцу, тетка, ујак, стриц и др.) или код лица са којима дијете није у
сродству.
Из жалби запримљених у Институцији видљиво је да центри за социјални рад у овим
ситуацијама чекају одлуку суда обавјештавајући странку да својим одлукама не желе
прејудицирати одлуку суда.
Међутим, без обзира на неспорну чињеницу и надлежност суда за одлучивање, у
неким од наведених ситуација, центар, као орган старатељства, мора преузети своју
улогу. Судски поступак, без обзира на дужину његовог трајања, није нити може бити
разлог чекања за повјеравање дјетета одређеном лицу до окончања судског поступка,
односно доношења одговарајућег акта другог надлежног органа. Доношење
правоснажне судске одлуке захтијева вријеме, а и у том времену дијете мора бити под
надзором органа старатељства, односно, лица за које је орган старатељства утврдио
да се може бринути о дјетету.
Орган старатељства, по Закону, штити интересе дјетета, што га обавезује на
предузимање потребних мјера ради заштите дјетета и његових интереса укључујући и
старатељство као једну од мјера. Потребне мјере, између осталог, захтијевају да орган
старатељства одмах по сазнању да је дијете без родитељског надзора, без обзира на
разлоге који су до тога довели и без обзира да ли се и какав судски или неки други
поступак води, предузме мјере којима ће брига о дјетету, до доношења коначне
одлуке надлежног органа о томе бити повјерена одређеном лицу које испуњава услове
за то.
Имајући у виду напријед наведено, Омбудсман за дјецу је Министарству здравља и
социјалне заштите, као другостепеном органу и органу који врши надзор над стручним
радом центара за социјални рад, упутио препоруку којом се налаже да се одмах по
сазнању да се дијете налази код трећих лица, којима оно у складу са законом није
повјерено на бригу и васпитање, предузму потребне мјере којима ће се регулисати
питање чувања, васпитања и бриге о дјетету до доношења коначне одлуке надлежног
органа о томе, водећи рачуна прије свега о интересима дјетета у конкретном случају.
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2.7. Доношење одговарајућег управног акта
Закон о социјалној заштити45 и Закон о општем управном поступку46 дефинисали су
поступање центара за социјални рад по захтјеву грађана за остваривање њиховог
права. Пракса на жалост показује да је поступање центара за социјални рад у једном
броју предмета противно наведеним законима. Најчешће, ради се о захтјевима грађана
којима центар није удовољио, па умјесто доношења одговарајућег управног акта,
центри странку о томе само обавјештавају.
Тако нпр. центри за социјални рад рјешавајући по захтјеву грађана одговарају:
“Обавјештавамо вас да нисмо надлежни, Обавјештавамо вас да то није регулисано
законом, На ваш захтјев достављамо вам одговор и сл.“
Таквим вођењем поступка и „одлучивањем“ доношењем ОБАВИЈЕСТИ и ОДГОВОРА и
сл, центри за социјални рад не само да онемогућавају дјеци остваривање права из
надлежности центра, већ онемогућавају вођење било каквог даљег поступка ради
остваривања права које је предмет поступка. Из простог разлога што ДОПИС којим су
они „одлучили“ по захтјеву за остваривање права није управни акт на који се може
уложити жалба или покренути спор.
Поступајући по захтјеву грађана који су се обратили, институција Омбудсман за дјецу
је од центара у конкретним предметима захтијевао поступање у складу са Законом о
општем управном поступку, односно доношење одговарајућег управног акта.
С обзиром да је оваква пракса настављена, Институција се обратила управној
инспекцији, која је својим рјешењем констатовала „да је центар за социјални
рад...извршио повреду одредаба члана 206 став 1. Закона о општем управном поступку
јер најкасније у року од два мјесеца рачунајући од дана предаје захтјева није донио
рјешење или одговарајући управни акт по захтјеву... С тога је наложено центру да у
року од 15 дана од достављања рјешења донесе рјешење, односно одговарајући
управни акт по захтјеву ... за остваривање права".
Имајући у виду напријед наведено, те чињеницу да центри за социјални рад својим
поступањем онемогућавају остваривање права дјеце у складу са Законом о социјалној
заштити, Омбудсман за дјецу је предложио Министарству здравља и социјалне
заштите, као другостепеном органу и органу који врши надзор над стручним радом
центара за социјални рад, да одмах:
- обавеже све центре за социјални рад да у свим случајевима одлучивања по захтјеву
грађана за остваривање права у надлежности центра за социјални рад поступају у
складу са Законом о општем управном поступку, што значи да, поступајући по захтјеву
грађана за остваривање њихових права, одлучују на начин да су обавезни донијети
одговарајући управни акт и тиме омогућити грађанину који није задовољан њиховим
управним актом улагање жалбе и вођење одговарајућег поступка.

45
46

Закон о социјалној заштити, „Службени гласник РС“ број 5/93, 15/96, 110/03, 33/08
Закон о општем управном поступку, „Службени гласник РС“, број 13/02, 87/07 и 50/10
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2.8. Приступ информацијама
Закон о слободи приступа информацијама47 утврђује да је информација под контролом
јавног органа јавно добро, те да свако лице има право приступа овим информацијама у
највећој могућој мјери.
Основни циљ Закона је да јавни приступ информацијама промовише већу
транспарентност и одговорност јавних органа, што је у основи претпоставка
демократских процеса и услов изградње демократског друштва.
Закон је ступио на снагу 2001. године и исти је обавезао све јавне органе на
поступање које ће омогућити сваком грађанину приступ информацијама под контролом
јавног органа.
Закон је с тим у вези обавезао сваки јавни орган на израду:
- водича којим се сваком лицу омогућава приступ информацијама под контролом
јавног органа, а који регулише поступање надлежног органа по захтјеву за приступ
информацијама,
- индекс-регистар којим се утврђује врста информација које су под контролом јавног
органа, облик у којем су на располагању као и податке о томе гдје се може
приступити тим информацијама,
- статистички подаци, вођење евиденције о броју примљених захтјева, врсту
тражених информација, утврђене изузетке, као и одлуке које се доносе у том
поступку,
- именовање службеника за информисање који обрађује податке сачињене у складу
са законом.
Центри за социјални рад, према Закону о социјалној заштити, су установе социјалне
заштите са јавним овлашћењима. Министарство надлежно за социјалну заштиту
утврђује нормативе и стандарде за обављање послова центра за социјални рад у
вршењу јавних овлашћења и врши надзор над њиховим стручним радом, а
Министарство правде предузима све одговарајуће, мјере ради обезбјеђења прописаног
и ефикасног провођења овог закона.
Један број жалби који је примљен у Институцији указује на немогућност остваривања
права на приступ информацијама које су под контролом центра за социјални рад.
На тражење информације надлежног центра везано за остваривање права дјетета, из
одговора центра се види поступање које није у складу са законом. Наиме, центри
одговарајући странци на захтјев за приступ информацијама достављају опширне
одговоре који се уопште не односе на постављени захтјев, а у свом одговору се и не
позивају на важећи закон нити на интерна акта којима је то питање регулисано.
Из одговора центра јасно се види да ову материју нису уредили нормативним актом у
складу са Законом, што у пракси ствара бројне проблеме у комуникацији са грађанима.
Министарство здравља и социјалне заштите,48 рјешавајући по жалби као другостепени
орган, констатовало је повреде и Закона о слободи приступа информацијама и Закона
47
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о општем управном поступку, и наложио центру да у конкретном предмету поступе у
складу са Законом. При томе, Министарство не обавезује центар на доношење
одговарајућих аката, којима ће уредити своје поступање не само по захтјеву који је
предмет пред другостепеним органом, већ свим захтјевима који по том основу буду
примљени у центар.
Центри су обавезни грађанима омогућити увид у то шта је информација центра, под
којим условима и како је доступна, у којем року се на захтјев мора одговорити, коме се
улаже жалба, који су и по којем основу утврђени изузеци приступа информацијама.
Немогућност остваривања права на приступ информацијама у центру за социјални рад
успорава поступак који се води ради остваривања права дјетета пред центром за
социјални рад или неком другом институцијом или онемогућава остваривање права
дјетета.
У циљу спречавања ситуација које доводе до повреде права дјетета због неадекватног
приступа информацијама у центрима за социјални рад, Омбудсман за дјецу је
предложио надлежном министарству да одмах све центре за социјални рад:
- обавеже да захтјеве за приступ информацијама обрађују у складу са Законом о
слободи приступа информацијама, поштујући при том достојанство и право дјетета
да се осигура његов најбољи интерес,
- да одмах донесу водич, индекс-регистар, именују особу за информисање и ураде
образац-захтјева за приступ информацијама.
- да исте, на видном мјесту огласе у просторијама центра за социјални рад и учине
доступним свим грађанима који по било којем основу долазе у центар.
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2.9. Издавање путне исправе за дијете
Повреде права дјетета присутне су и у поступцима издавања путне исправе до којих
најчешће долази због несагласности оба родитеља око тог права дјетета, те
поступањима центара за социјални рад везано за њихову надлежност у овом поступку.
Сагласност за издавање путне исправе најчешће тражи родитељ са којим дијете живи
послије развода брака истичући да други родитељ одбија да да сагласност, да га
уцјењује, условљава на различите начине или чак пријети.
Једна мајка наводи: ”Већ годинама мој бивши супруг одбија да да сагласност за
издавање путне исправе за нашег малољетног сина. Не плаћа издржавање, иако је то
законска обавеза, сада је почео да ме уцјењује…”
Родитељ који одбија да да сагласност истиче најчешће страх да ће други родитељ
одвести дијете у иностранство, или једноставно кажу да то раде намјерно јер им се
онемогућава контакт са дјететом и учешће у његовом одрастању. У одговору један
родитељ наводи: ”Од мене се тражи да будем родитељ само кад је потребно да дам
сагласност за путну исправу. Кад су у питању друге ствари нико ме ништа не пита,
нити обавјештава о било чему.”
Према подацима, а из одговора неких центара за социјални рад, произилази да центри
за социјални рад поступајући у овим предметима, на захтјев надлежног органа издају
увјерења, неки дају препоруку, а неки мишљење у којима наводе - да излазе у сусрет
другом родитељу, или да други родитељ није сагласан са издавањем путне исправе
дјетету па се они не могу другачије одредити, или једноставно наводе разне
констатације о родитељима и њиховим међусобним односима не упуштајући се у
утврђивање оних чињеница и околности које ће одредити најбољи интерес дјетета у
овим поступцима.
Дјеца имају право на оба родитеља, а оба родитеља имају и обавезу и одговорност,
што значи да ниједан родитељ није већи у својим правима према дјетету.
Право дјетета на путну исправу и путовање у иностранство као и право родитеља с
тим у вези Породичним законом није регулисано тако да ни одлуке суда не утврђују
обавезе и сагласности родитеља у том дијелу.
Захтјев за издавање путне исправе за дијете, према члану 18. Закона о путним
исправама Босне и Херцеговине49подноси један родитељ уз сагласност другог
родитеља.
Изузетак од напријед наведеног правила, Закон уређује на начин да ће се путна
исправа дјетету издати у случајевима:
- ако се један од родитеља води као нестало лице,
- ако је један од родитеља непознатог пребивалишта или боравишта,
- ако је један од родитеља недоступан органу за издавање путне исправе,
- ако је једном од родитеља одлуком суда, додијељено старатељство над дјететом,
осим у случају да истом одлуком издавање путне исправе и путовање дјетета у
иностранство није условљено сагласношћу оба родитеља.
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Орган надлежан за издавање путне исправе дужан је по службеној дужности утврдити
испуњавање услова који се односе на ситуацију када се путна исправа изузетно издаје
у складу са подзаконским актом.50
Подзаконским актом, Упутство о начину утврђивања испуњавања услова за издавање
путне исправе51, члан 18. став 3. Закона о путним исправама утврђује испуњеност
услова за издавање путне исправе за дијете у случају када се један родитељ води као
нестали, или је непознатог боравишта или пребивалишта, како се обезбјеђује
сагласност оба родитеља те ситуацију ако се ради о ванбрачној заједници.
Из наведених одредби произилази да се у сваком случају издавања путне исправе за
дијете треба прибавити сагласност оба родитеља, односно утврђена је процедура
поступања у случају кад један родитељ такву сагласност није дао.
Из наведеног произилази да родитељ са којим дијете не живи треба да буде упознат
са чињеницом да постоји такав захтјев и да се такав поступак води, како би у
поступку, ако за то постоје оправдани разлози тражио одговарајућу правну заштиту.
Породични закон Републике Српске нема изричиту одредбу која се односи на ову
проблематику, али из текста Закона јасно произилази обавеза да у случају неслагања
родитеља о вршењу родитељског права одлучује орган старатељства52.Односно, кад се
један родитељ не сложи са неким поступком или мјером другог родитеља, може о томе
обавијестити орган старатељства који ће о томе одлучити. 53
Када центар одлучи о питању одлучном за остваривање права дјетета - у овом случају
о праву дјетета на путну исправу - јер о томе постоји неслагање родитеља, своје
мишљење о томе доставља органу надлежном за издавање путне исправе.
Законодавац је на овај начин желио заштити дијете. Тамо гдје нема сагласности
родитеља или су они противни интересу дјетета, центар је орган старатељства који
штити права и интересе дјетета. Од центра се очекује да у сваком конкретном случају,
имајући у виду комплетну породичну ситуацију и могуће евентуалне последице,
имајући у виду потребе дјеце и њихово право на здраво и безбједно одрастање,
одлуче у сваком појединачном случају о оправданости захтјева за издавање путне
исправе
С обзиром да се велики број жалби односио управо на поступање центара за
социјални рад везано за давање мишљења о оправданости издавања путне исправе за
дијете,омбудсман за дјецу, је, у циљу спречавања ситуација које доводе до повреде
права дјетета у поступку издавања путне исправе, прије свега у случају кад о томе
нема сагласности оба родитеља о остваривању овог права дјетета, доставио препоруку
свим центрима за социјални рад којом се указује на важност поступка који се води
пред центром за социјални рад, а који има за циљ утврдити шта је интерес дјетета у
том поступку.
- Окружни суд у Бањалуци, својом одлуком54 поништио је рјешење којим је одбијен
захтјев за издавање путне исправе за дијете. Став суда је, да се мишљење центра
своди на парафразирање разлога које је отац навео као свој аргумент за забрану
издавања путне исправе, да исто није дато у правцу да ли је у интересу дјетета да
путује, односно да ли је у интересу да се дјетету изда путна исправа, те да као такво
није могло бити основ за одлучивање у предметној ствари.
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2.10. Издржавање дјетета
Без обзира на чињеницу да Конвенција дјетету гарантује она права која су неопходна
за његов правилан развој и истовремено обавезује државу на предузимање свих
потребних и законодавних и административних мјера ради обезбјеђења гарантованих
права, једно од основних права, право на издржавање дјетета, још увијек није
осигурано.
Дијете има право на животни стандард који одговара његовом физичком, менталном,
духовном, моралном и друштвеном развоју,55а родитељи имају примарну обавезу и
одговорност да дјетету обезбиједе адекватне услове за здраво одрастање.
Државе су обавезне предузети све одговарајуће мјере како би обезбиједиле да дијете
добије издржавање од родитеља или других лица која су финансијски одговорна за
дијете.
Према томе, право дјетета на издржавање, као једно од његових основних права,
загарантовано је Конвенцијом и изводи се из његовог права на одговарајући животни
стандард.
Ово право дјетета произилази и из Устава Републике Српске и Породичног закона56,
који утврђује да родитељи имају и право и дужност да штите своју малољетну дјецу и
да се брину о њиховом животу и здрављу, те да их издржавају под условима и на
начин утврђен законом.
Закон даље утврђује да родитељ грубо занемарује родитељско право, ако не брине о
дјетету са којим не живи дуже од мјесец дана или се не придржава мјера које је ради
заштите права и добробити дјетета донио надлежни орган. Из наведених разлога
родитељу може бити одузето родитељско право. Међутим, и у случају одузимања
родитељског права остаје обавеза издржавања дјетета.
Обавеза издржавања дјетета односи се на све оне услове који су неопходни за
дјететов развој-стан, храна, лијечење, образовање и све друго што његов правилан
развој захтијева. Ако родитељи не живе заједно, онда ова обавеза постаје новчано
давање/алиментација, која се врло често остварује судским путем, али бројни
примјери указују да се ни тада не реализује.
И поред и међународних и уставних и законских обавеза - обавеза издржавања дјетета
од стране његових родитеља, без обзира да ли су у браку или нису, да ли живе заједно
или не, честе су ситуације у којима родитељ не извршава своју законску обавезу или је
извршава нередовно. Тиме директно угрожава његово право на издржавање, које
онда, други родитељ покушава остварити у судском поступку.
За родитеља који покреће поступак тада настају додатни проблеми:
- Врло често, не знају адресу родитеља који има обавезу издржавања. Ако не зна
адресу, не може ићи са тужбом. Тражење адресе за родитеља који је изван
Републике Српске тражи вријеме и стручну помоћ за коју они немају средстава.
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- Подношење тужбе или приједлога за извршење тражи стручну помоћ коју они не
могу платити.
- Даљи проблем представља утврђивање стварних прихода обвезника издржавања да ли ради, колика су му примања, има ли додатних извора прихода, има ли
некретнине и сл.
Проблем је, што је то проблем родитеља са којим дијете живи. Родитеља који се
погрешно паркира, систем ће пронаћи и казну ће платити, а ако тај исти родитељ не
плати алиментацију онда га не могу пронаћи. Прва средства иду у буџет, а друга
дјетету за хљеб и млијеко. Законом је утврђено и овлашћење центра за социјални рад
да у име дјетета подноси суду приједлог за извршење, то су ријетке ситуације у
пракси, као што су ријетке и било какве санкције против неодговорног родитеља.
Неплаћање издржавања за дијете законом је санкционисано као кривично дјело, то је
и насиље над дјететом, а да нико, осим родитеља са којим дијете живи, не поставља
питање од чега то дијете живи. Велики број њих приморан је помоћ тражити и од
центра за социјални рад и ако то дијете, по оном што сви у мјесту знају, не треба да
буде социјални случај.
Једна мајка у својој пријави наводи:”Молим Вас помозите ми да регулишем право мог
дјетета на издржавање од оца. Ја не радим, отац и не жели да види своје дијете. Он
има приватну фирму, суд је донио условну пресуду, али он и даље не испуњава
обавезу плаћања издржавања за сина.”
Родитељи организовани у удружења истичу да проблем неплаћања алиментације не
значи само ускраћивање дјетету средстава за живот, већ да им отежава и
остваривање других права из разлога што се досуђена алиментација узима као
наплаћена без обзира на доказе да до исплате није дошло.
Породичним законом је утврђено да родитељско право престаје кад дијете постане
пунољетно или кад прије пунољетства закључи брак.57Ова законска одредба никако не
значи и престанак обавезе издржавања дјетета које је закључило брак, ако оно није у
ситуацији то издржавање обезбиједити у браку који је закључио.
С друге стране законско58 рјешење којим се у судском поступку одређује износ
издржавања за дијете, није везан потребама дјетета већ могућностима даваоца, што је
опет противно интересима дјетета. Тако имамо ситуације да су досуђени износи
издржавања за исти узраст дјетета врло различити од 50 км до 1000 км. Проблем је
што закон није утврдио минимум који се мора обезбиједити за издржавање дјетета.
Иако је закон препознао ситуације када родитељи нису у могућности издржавати своје
дијете, ако суд утврди да родитељи немају могућности плаћати издржавање за дијете
обавјештава се центар за социјални рад да то обезбиједи59. Ни ово законско рјешење у
пракси није обезбиједило остваривање права дјетета на издржавање.
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Породични закон Републике Српске, члан 108.
Породични закон, члан 259 и 261. (Лице које је дужно да даје издржавање, а налази се у
радном односу или је корисник пензије или остварује сталну новчану ренту у мјесечним
износима, суд ће обавезати на плаћање будућих мјесечних износа издржавања који се
одређује у проценту од личног дохотка, пензије...Тај проценат не може бити мањи од 15% за
свако издржавано лице, а проценат за сва лица која траже издржавање не може бити већи од
50%.)
59
Породични закон Републике Српске, члан 255.
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У оквиру законом утврђених надлежности центри за социјални рад имају велику
одговорност и овлашћења било да сами воде поступке и доносе одлуке или да у
поступку пред судом дају своје мишљење. У жалбама се наводи да центри нису
довољно ангажовани у циљу утврђивања најбољег интереса дјетета, те да мишљење
дјетета не узимају озбиљно.
Оно што је примјетно је да центри не користе овлашћења која им стоје на
располагању:
- не предузимају мјере против родитеља који спречава или онемогућава контакт
дјетета са другим родитељем,
- не покрећу одговарајући поступак против родитеља који не плаћа алиментацију,
- не покрећу поступак одузимања родитељског права у случајевима утврђеним
законом,
- не покрећу поступак за издржавање дјетета како је то законом уређено,
- не дају странци информације у складу са важећи законом,
- не раде налаз и мишљење стручног тима на начин да из истог произилази шта је
најбољи интерес дјетета у појединачним случајевима што успорава и одуговлачи
поступке који се воде пред другим органима или
- у току поступка мијењају мишљење, а да томе није претходио и нови налаз или
промијењене околности које су до тога довеле,
- у поновљеном поступку, противно захтјеву другостепеног органа, поново доносе
исту одлуку.
Као посљедицу наведеног имамо ситуације да поступци веома дуго трају, да не дају
очекиване резултате, а неодговорни родитељ не сноси никакву санкцију.
Посљедице трпе само дјеца, на жалост, не само у поступку који траје, већ дугорочно.
УН Комитет за права дјетета изразио је своју забринутост и у овом дијелу Извјештаја,
те наводи да примјећује важан посао и широк мандат центара за социјални рад као
органа власти који су надлежни за помоћ дјеци. Комитет препоручује држави:

да центрима за социјални рад обезбједи одговарајуће људске и финансијске ресурсе и
систематичну обуку особља као и да предузме све друге неопходне мјере којима би се
гарантовали квалитет, ефикасност и транспарентност свих активности ових
институција.60
Међутим, и поред недостатка кадра и тешких услова дјеловања, један број центара за
социјални рад правилним односом према сваком појединачном случају укључују и
субјекте заштите изван центра и уз велико ангажовање у датим условима обезбјеђују
најбоље за дијете.

2.11. Право на заштиту од насиља, злостављања и занемаривања
Државе чланице предузимају све одговарајуће законодавне, административне,
социјалне и образовне мјере ради заштите дјетета од свих облика физичког или
менталног насиља, повреда или злоупотреба, занемаривања или немарног односа,
малтретирања или експлоатације, укључујући и сексуалну злоупотребу, док је на
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бризи код родитеља, законитих старатеља или неког другог лица коме је повјерена
брига о дјетету.61
Насиље над дјецом јавља се у различитим облицима - психичко злостављање, физичко
кажњавање, сексуална злоупотреба, и без обзира о којем облику насиља над дјететом
се ради свако вријеђа и понижава, свако угрожава његово достојанство и оставља
тешке и, врло често, трајне посљедице на његов развој и одрастање.
Република Српска је преузела међународно правну обавезу заштите дјеце од насиља,
те су основни захтјеви Конвенције о заштити дјетета од насиља и уставна и законом
утврђена обавеза.62
На жалост, пракса показује да су многа дјеца још увијек изван потребне заштите,
прије свега, због односа према том проблему и његовом непрепознавању, због
неадекватног реаговања у ситуацијама кад се насиље деси и, што је врло важно, због
изостанка потребне психосоцијалне подршке дјеци жртвама било којег облика насиља.
У вези са чланом 19. Конвенције, УН Комитет је изразио своју забринутост у вези са
насиљем над дјецом. те је својим закључним разматрањима између остало
препоручио:
- да се изричито забрани физичко кажњавање дјеце у породици и у институцијама,
- да се укључивањем дјеце ојача кампања подизања свијести и едукације са циљем
спречавања и елиминације насиља над дјецом и промовишу позитивни, ненасилни
облици дисциплине и поштивања дјечијег мишљења, истовремено радећи на
подизању свијести о негативним посљедицама физичког кажњавања63.

2.11.1. Насиље у породици је насиље над дјецом
Породица има примарну улогу у развоју и одрастању дјетета. 64На жалост, многа дјеца
управо у породици и у најранијем узрасту доживљавају различите облике
занемаривања, повређивања, злостављања. Зато насиље које дјеца доживљавају у
породици никако није ствар само породице већ озбиљан друштвени проблем.
Иако је право дјеце на заштиту од насиља јасно дефинисано и Конвенцијом о правима
дјетета, Уставом Републике Српске и законима који уређују ову материју, статистика
нажалост показује да дјеца нису довољно заштићена од насиља, те да су њихова
права на достојанство, здравље, развој, васпитање озбиљно угрожени.
Једна од странака која се обратила Институцији наводи:
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 19.
Устав Републике Српске утврђује да дјеца уживају посебну заштиту,Породични закон и Закон
о заштити од насиља у породици препознали су потребу заштите дјетета од свих облика
злостављања и занемаривања
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УН Конвенција о правима дјетета, Преамбула - Породица као основна јединица друштва је
природна средина за развој и благостање свих њених чланова, посебно дјеце.
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“Ја и мој син већ дуго година смо жртве породичног насиља. Обраћали смо се свим
субјектима, али све се свело на то да је он неколико пута новчано кажњен, након чега
се малтретирање наставља.”
У једном броју предмета као починиоци насиља јављају се сродници дјеце. Такве
ситуације се најчешће јављају након прекида брачне заједнице, гдје се као починиоци
јављају родитељи једног од бивших супружника. У пријавама се између осталог
наводи:
“Ја сам забринута мајка којој треба ваша помоћ. Већ дуже вријеме имам проблем са
бившом свекрвом…”
“Послије развода брака, бивша свекрва
вратима…буквално смо избачени на улицу…”

је

промијенила

браву

на

улазним

Злостављање дјетета унутар породице, у свим његовим облицима, представља најтеже
облике не само породичног већ насиља уопште, јер на дијете оставља тешке физичке
и психичке посљедице. Основно право сваког дјетета, право на живот и развој, не
само да је повријеђено већ и угрожено различитим облицима злостављања и
занемаривања.
Дијете нема начина, нити може нити смије да се брани од родитељских метода.
Дијете је емоционално везано за своје родитеље, вјерује да оно што родитељ ради и
треба да ради, вјерује да је оно криво и да је то заслужило јер је од родитеља
зависно, дијете се боји и стиди да говори о томе шта се у породици дешава, врло
често и не зна да помоћ може тражити и од кога и посебно се боји како ће то схватити
родитељи и да ли ће се то и како на њега послије одразити и да ли ће и какве
посљедице имати родитељи.
Занемаривање дјеце иако, на жалост, данас врло присутно, није препознато као
насиље над дјететом. Због тога је и изостала не само евиденција о тим случајевима
већ и реакција надлежних према родитељима који на разне начине занемарују дјецу.
Занемаривање дјетета је небрига о дјетету којим се повређује његово право на живот
и развој, јер се запостављају његове основне потребе – образовање, здравствена
заштита, љубав и пажња, разговор и дружење са дјететом, игра и слободно вријеме,
заштита његове приватности и сл.
Сваким дјеловањем родитеља које је противно дјететовом праву на развој и
одрастање повријеђен је стандард родитељског старања о дјетету. И друштво мора да
реагује и да га заштити.
Иако је Породични, а и други закони Републике Српске, у намјери да заштити дијете и
његове интересе, утврдио мјере и санкције за такве родитеље у пракси оне нису дале
очекиване резултате.
Законом о заштити од насиља у породици утврђено је да ће чланови породице
„поштовати права, слободе и безбједност других чланова породице, на начин да их
неће ограничавати, онемогућавати или спрјечавати у остваривању њихових права и
слобода, које чланови породице имају према постојећим законима“65, те да су субјекти
заштите, у свим случајевима, дужни одмах реаговати и пријавити случај насиља у
породици.
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Закон о заштити од насиља у породици, „Службени гласник РС“, број 118/05, члан 5.
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Ситуације у којима се налазе дјеца у поступцима развода брака и посљедице које трпе
због уређења виђања, неплаћања алиментације, издавања путне исправе, насиље је
над дјецом које, нажалост, није препознато на тај начин, тако да је изостао
одговарајући поступак против родитеља који у овим ситуацијама „спутавају дјецу да
уживају у својим правима и слободама“66
Према подацима МУП-а,67на основу Закона о заштити од насиља у породици у 2010.
години пријављена су укупно 864 починиоца, од чега је 15% жена, гдје је као жртве
насиља евидентирано 111 дјеце, 53 дјечака и 58 дјевојчица. За првих девет мјесеци
2009. године евидентирано је 76 дјеце жртава насиља и то 42 дјечака и 34 дјевојчице.
У истом периоду, број малољетника над којима је извршено насиље на основу
Кривичног закона је 40, од чега 19 дјечака и 21 дјевојчица, старосне доби до 14
година - 18 дјеце, од 14 - 16 година 12 дјеце и од 16-18 година 10 дјеце. Над 14 дјеце
извршено је психичко насиље, над 17 дјеце извршено је физичко насиље и над 7 дјеце
сексуално насиље.
Ако се при том има у виду да је у периоду 2001 - 2004. године тужилаштвима у
Републици Српској пријављено укупно 862 случаја насиља, а да је исти толики број
поднесених пријава и у 2009. години и 2010. години, онда је јасно да је насиље све
присутније.
Статистички подаци потврђују да су жртве насиља у породици само она дјеца која су
директне жртве насиља.
Статистички подаци не одражавају стварно стање на терену из више разлога:
- насиље најчешће пријављује један родитељ и то када је он жртва насиља, врло
ријетко родитељ пријављује другог родитеља због насиља над дјететом,
- дјеца врло ријетко пријављују насиље у породици, они не смију то да пријаве, боје
се и стиде,
- физичко кажњавање дјеце, још увијек се, на жалост, не сматра насиљем већ
дисциплиновањем дјеце и васпитном методом,
- дјеца која су индиректне жртве насиља у породици у многим случајевима се не
сматрају жртвом насиља без обзира што су годинама свједоци различитих облика
насиља у породици,
- у породици која има више дјеце и када је једно од њих директна жртва насиља,
остала дјеца, на жалост, се не сматрају жртвом насиља у породици.
Тај однос према насиљу у породици мора се у основи мијењати, што значи да без
обзира да ли су насилни отац или мајка, и без обзира да ли је жртва насиља отац или
мајка, да ли је дијете претучено или није, оно је увијек жртва. Зато је, нажалост, број
дјеце жртава насиља знатно већи и зато је неопходно да све институције и службе
које воде поступке у вези са насиљем у породици, увијек и на прво мјесто ставе
интерес дјетета у тој породици.
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Закон о заштити од насиља у породици, „Службени гласник РС“, број 118/05, члан 6.
Подаци из евиденције МУП-а за 2010. годину
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Системски акти који су донесени у задњих неколико година, те Стратегија против
насиља у породици 68 допринијели су схватању и препознавању проблема и његових
посљедица не само за ту породицу већ за друштво у цјелини, а Стратегија донесена у
извјештајном периоду већи акценат ставља управо на заштиту дјеце.
Невладин сектор, у овој области, је дао велики допринос не само системском
уређивању ове проблематике већ и радом на терену у подршци жртвама свих облика
насиља.

2.11.2. Вршњачко насиље
Ако се има у виду сама дефиниција вршњачког насиља која каже да је то свако
физичко или психичко насилно понашање усмјерено на дјецу од стране њихових
вршњака, које је учињено са намјером повређивања и понављање истог обрасца са
циљем да се други повриједи, онда је јасно да свако присуство оваквог понашања
међу дјецом захтијева да буде озбиљно схваћено да би се могло правилно дјеловати.
Да би се могло правилно дјеловати морају се тражити узроци за такво понашање код
дјеце, који се морају отклањати и тиме спријечити даље насилно понашање.
Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у
образовном систему Републике Српске 69 дефинише правила и процедуре поступања у
случају када се деси насиље у образовном систему. Поред дефинисања процедура
поступања када се насиље у образовном систему деси, Протокол је и у функцији
едукације о вршњачком насиљу и дјеце и наставника и родитеља. Циљ Протокола је
дакле и превенција, не само вршњачког насиља, већ насиља уопште па и
малољетничке деликвенције.
Проблем насиља међу дјецом у образовном систему није проблем само школе, зато
Протокол и јесте потписан од три ресорна министарства којим се обавезују свако, у
оквиру својих овлашћења, и додатно и заједнички радити и сарађивати како би се
пружила потребна подршка прије свега дјетету, али и онима који се о дјетету брину.
Родитељи у томе наравно имају изузетно важну улогу, без обзира што је ријеч о
насиљу међу дјецом у образовном систему. Посебно је важна сарадња родитеља и
школе, која на жалост врло често изостаје. То за посљедицу има да узроци насилног
понашања код дјеце остају и даље проблем и најчешће само њихов. Недостатак
сарадње родитеља и школе доводи до тога да се не траже узроци који доводе до
таквог понашања дјеце, већ се “сабирањем пропуста” дјеци изричу мјере. Изрицањем
мјере без адекватне психолошке, педагошке или друге стручне помоћи и подршке
дјеци, не рјешава се проблем насиља међу дјецом, а то потврђује и велики проценат
дјеце који су евидентирани као починиоци вршњачког насиља више пута.
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Стратегија против насиља у породици у Републици Српској до 2013. године усвојена на 2.
сједници Народне скупштине Републике Српске, 7.12.2010. год, број одлуке 01-1514/10
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Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у
образовном систему Републике Српске потписан је 19. новембра 2008. године од стране
министра просвјете и културе, министра здравља и социјалне заштите и министра
унутрашњих послова
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Родитељи морају бити дио образовног система на начин да прате ангажовање свога
дјетета, његово напредовање али и проблеме са којима се у школи сусреће. Систем
мора наћи адекватно рјешење да би се та сарадња успоставила и да би она била и
стална и стварна и о свим питањима васпитања и образовања дјеце.
На основу анализе извршеног истраживања о присутности вршњачког насиља70 у
образовном систему у Републици, омбудсман за дјецу је ресорном министарству
доставио препоруке:
- да Протокол буде достављен свим школама уз обавезу његовог објављивања
(огласна плоча, зборница и сл.) и његове потпуне примјене,
- да се на састанку актива директора основних и средњих школа, уз присуство лица
које је у школи директно ангажовано на примјени Протокола, актуелизира тема
насиља у школи са циљем размјене искустава и добре праксе те усаглашавања
приступа у примјени Протокола, те да се изради образац о вођењу евиденције о
вршњачком насиљу,
- да се стимулишу школе које у години дана нису имале случајеве вршњачког
насиља, успостављањем мреже „У мојој школи нема насиља“ и њеним
објављивањем, али и школе које имају квалитетан приступ у рјешавању овог
питања,
- да се у школама у којима су поједини ученици евидентирани као вишеструки
починиоци насиља или су нека дјеца била изложена насиљу више пута, додатним
програмима организовано ради са овом дјецом, те да им се по потреби обезбиједи
стручна помоћ за изналажење адекватних рјешења,
- да се унаприједи сарадња школе и родитеља како у дијелу едукације и превенције
тако и у раду са ученицима у случају пријаве насиља, те да школе на родитељским
састанцима родитеље упознавају са Протоколом и разлозима за његово доношење и
посебно о активностима и заједничком дјеловању родитеља, ученика и школе у
случају насиља у школи,
- да се покрене иницијатива за именовање тима за координацију у свим локалним
заједницама за ову проблематику како би се остварила боља повезаност свих
институција у праћењу и евидентирању случајева насиља, али и у заједничком
превентивном и едукативном раду (заједничка обрада актуелних тема и проблема и
сл. ).71
Омбудсман за дјецу је у 2010. години посјетио школе које су евидентирале највећи
број случајева вршњачког насиља с циљем упознавања са ставовима школе, начинима
како воде евиденцију, како рјешавају случајеве вршњачког насиља, како раде на
његовој превенцији и с ким од надлежних институција сарађују.
У оквиру радионица „О твојим правима у твојој школи“ о проблемима и присутности
вршњачког насиља разговарано је и са дјецом. Ученици су потврдили да су прошли
различите радионице на тему вршњачког насиља и да о томе доста знају. Један број
ученика не зна за Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља нити шта су
обавезе школе, центара за социјални рад, МУП-а и здравствених установа у
случајевима када дође до насиља у школи.
Дјеца као рјешење предлажу едукацију не само о вршњачком већ и свим другим
облицима насиља, јер сматрају да само они који знају шта је насиље, какве су његове
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Омбудсман за дјецу, Вршњачко насиље у образовном систему, Бања Лука 2010.(основни
подаци из истраживања)
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Препорука Омбудсмана за дјецу Министарству просвјете и културе Републике Српске
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посљедице и како се проблеми могу рјешавати мирном комуникацијом могу стварати
односе међу дјецом без насиља.
С друге стране један број школа, због неразумијевања проблема или политике
незамјерања, једноставно не виде проблем истичући да је то нормална појава, да су
дјеца увијек то радила и да је и то дио њиховог одрастања.
Поред случајева насиља међу дјецом жалбама се указује и на случајеве насиља над
дјецом. Најчешће се ради о непримјереном понашању наставника према ученицима
као што је називање погрдним именима, увредљивим прозивањем, понижавањем,
неправилним оцјењивањем, реакције према дјеци због односа са родитељем дјеце и
сл.

2.11.3. Насиље на интернету
Насиље путем интернета и мобилног телефона данас је све присутније.
Право дјеце на образовање, право на изражавање властитог мишљења, дружење и
друга права дјеца данас могу остварити и путем интернета.
Интернет пружа велике могућности али носи и ризике које дјеца не знају препознати и
не знају како реаговати, због тога многа њихова права управо путем интернета могу
бити повријеђена.
Најчешће се ради о различитим облицима насиља над дјецом и угрожавање права
дјетета на његову приватност.
Ово насиље се односи на све ситуације када је дијете изложено нападу другог дјетета,
групе дјеце или одрасле особе путем нових облика комуникације.
Насиље путем интернета или мобилног телефона најчешће се односи на вријеђање,
узнемиравање, слање пријетећих и увредљивих порука, лажно представљање,
подстицање на мржњу и насиље и сл, а жртву наводи на изношење личних података,
откривање породичних прилика, приступање разним групама чији циљеви могу бити
опасни и штетни по дијете и сл.
Оно што га разликује од других врста насиља је чињеница да дјеца истом могу бити
изложена и тамо гдје су до сада били потпуно сигурни и да то насиље, за разлику од
других, може трајати 24 сата сваког дана у недјељи. Непознати починилац код дјетета
ствара додатни страх и несигурност.
Интернет је данас ту, ми га не можемо забранити, јер тиме проблем неће бити
ријешен. Али кад су дјеца у питању ми га морамо контролисати. Прије свега, дјецу
морамо научити како сигурно и одговорно користити интернет, како искористили
његове предности а да истовремено избјегну ризике и опасности у које могу бити
доведени. На интернету је сваки дан 750 000 педофила, који са таквим поремећајима
менталног здравља представљају велику опасност за дјецу. Они знају како задобити
повјерење дјеце, а кад стекну њихово повјерење онда им је све „дозвољено“.
Образовни систем и у овом дијелу мора преузети своју улогу, прво учењем дјеце о
одговорном понашању у свим ситуацијама, па и оним на интернету, и градњом односа
повјерења са дјецом, да они без страха и стида наставнику могу пријавити све
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узнемиравајуће садржаје и од њега добити потребну помоћ и подршку у свим
случајевима насиља у школи и ван ње.
Институција је покренула иницијативу за успостављање прве веб странице у
Републици Српској која би говорила о предностима и ризицима интернета, облицима
насиља, како га препознати, коме пријавити, а која би била намијењена и дјеци и
родитељима и школи.
Иницијативу је прихватила и Агенција за информационо друштво РС те је уз подршку
професора са факултета Политичких наука и Филозофског факултета, договорено да
страница буде завршена до Дана сигурног интернета 2011. године, те да се уз
страницу изради и брошура/водич за дјецу, родитеље и наставнике.
Обиљежавајући Дан сигурног интернета 8. фебруара 2011. године презентована је
страница www.djecanainternetu.org у Основној школи "Доситеј Обрадовићу"
Бањалуци.

2.12. Право на приватност
И дјеца као најосјетљивија категорија грађана имају право на приватност и право на
заштиту приватности.
Омогућити дјетету остваривање овог гарантованог права захтијева подизање свијести
о потреби заштите приватности дјетета и истовремено развијање и јачање
професионалних стандарда извјештавања о дјеци.
Омогућити дјеци остваривање овог, али и свих других права гарантованих
Конвенцијом, захтијева извјештавање о свим темама и указивање на све ситуације и
све појаве којима се повређују или угрожавају права дјеце, али на начин који дјецу
неће додатно повриједити.
Према члану 16. Конвенције: Ни једно дијете не смије бити изложено самовољном или
незаконитом мијешању у његов приватни и породични живот, дом или личну преписку
као ни незаконитим нападима на његову част и углед.
Дијете има право на заштиту закона од таквог мијешања или напада.

УН Комитет за права дјетета је својим закључним разматрањима изразио своју
забринутост чињеницом да се право дјетета на приватност не поштује у потпуности ни
у школама, медијима, другим институцијама, те је у вези с тим препоручио
предузимање свих могућих мјера како би се обезбиједили услови за поштовање права
дјетета на приватност.72
Медији у томе имају изузетно важну улогу.
Медији све чешће указују на повреде права дјетета у различитим областима, истичући
при томе слабости система који нису одговорили на потребе дјеце.
На тај начин медији доприносе и промоцији и заштити права дјетета, и али и јачању
друштвене свијести о кршењу тих права.
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48

Међутим, извјештавање о дјеци на сензационалистички начин, изношењем података о
породици, разговор са дјететом без сагласности родитеља, односно, старатеља дјетета
и сл, још увијек у први план ставља право јавности на информацију, а не интерес
дјетета.
Императив новинарске професије да се о догађајима извјештава истинито, када су
дјеца у питању, истовремено мора да прати и императив Конвенције, а то је најбољи
интерес дјетета. То значи да право јавности на информацију не може бити изнад
интереса дјетета и и његовог права на најбољи интерес у свакој ситуацији. То тражи
да се у свакој ситуацији извјештавања о дјеци има у виду да ли ће објављена вијест и
какве посљедице имати по дијете.
Зато је врло важно, да струка - новинарска професија својим заједничким
ангажовањем ради на изградњи стандарда за извјештавање о дјеци.
Поштовање права дјетета на заштиту приватности не односи се само на медије.
Ту обавезу имају и родитељи и вртићи, школа, центри за социјални рад, спортски
клубови и све друге институције и организације које извјештавају и дају информације
о дјеци. И њихова је обавеза да својим информацијама, изјавама и извјештајима
покажу више осјетљивости према ономе што јесте право дјеце на заштиту
приватности.
Етички кодекс истраживања о дјеци73 утврђује услове под којима се могу вршити
истраживања када су дјеца у питању. То захтијева да и институције у којима се
истраживања раде познају та правила и да од истраживача, ко год они били, захтијева
да се та правила поштују. На жалост, тај Кодекс данас није присутан у школама, тако
да се о његовом садржају врло мало зна, иако се дјеца врло често користе у
истраживањима и различитим пројектима.
Закон о заштити личних података74, говори о посебно осјетљивим подацима, а који се
могу односити и на дјецу, гдје би ти подаци прво морали бити препознати као лични,
затим као посебно осјетљиви и уз све то да се односе на дјецу.
Постојећи закони који уређују ову материју нису овластили ни једну институцију да
прати, контролише и пријављује све случајеве извјештавања о дјеци или за дјецу, на
начин који је противан њиховом интересу. Постојеће институције из ове области имају
овлашћења да могу по службеној дужности водити поступке, али то не значи да су
обавезни и да морају сваки дан и сва извјештавања пратити. У оквиру постојећих
инспекцијских служби или ресорног министарства, по угледу на земље окружења,
могле би се успоставити службе са јасно дефинисаним овлашћењима и заштитом дјеце
у овој области.
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2.13. Утицај реклама
За јачање система заштите права и интереса дјеце врло је важан квалитетан
законодавни оквир у свим областима остваривања права дјеце.
Само једна пријава у Институцији,достављена од медија, указала је како систем није
препознао потребу адекватне заштите дјеце од утицаја реклама, односно коришћења
дјеце у индустрији реклама.
О утицају који индустрија маркетинга има на дјецу и њихово одрастање било да им
шаље поруке или да их и сами користе за рекламу својих производа данас се врло
мало говори, а не постоји закон који на цјеловит начин уређује ово питање.
Закон о заштити потрошача75 уређује односе између потрошача, произвођача и
трговаца у БиХ и једним дијелом само говори и о оглашавању производа и услуга.
С обзиром да Закон питање оглашавања није регулисао на адекватан начин, то је и
питање заштите интереса дјеце, прије свега њихових психолошких и развојних
потреба, остало нормативно неуређено.
Огласи и рекламе данас су све присутнији облик комуникације. Та индустрија,
природно је, има потребу да свој производ - робу или услугу рекламира. За њих је
најважније да привуку пажњу оних којима је намијењена и да њихов производ нађе
свога купца. Управо зато, они данас, врло често користе дјецу у рекламама или су
рекламе намијењене управо њима, а да се при том не води рачуна о утицају који овај
вид комуникације има на дјецу и њихово одрастање. Шаљући поруке дјеци, они
користе управо оне садржаје који врло брзо и лако и дјеца у најранијем узрасту
примијете - музика, цртани филм и сл.
У рекламирању производа врло често се користе дјеца која рекламирају производ о
којем ништа не знају или га сами и не користе - детерџенти, осигуравајуће куће,
средства за хигијену и сл. При томе, у рекламама је најчешће најмлађи узраст дјеце,
што опет није без разлога.
Како заштитити дјецу од рекламних порука на билбордима, гдје родитељ не може
промијенити канал и онемогућити дјеци да виде поруке које су и вулгарне, увредљиве,
дјеци непримјерене. Они који дају дозволу за постављање билборда не баве се
његовим садржајем. На захтјев Институције, инспекција је наложила уклањање
билборда на којем су дјеца била злоупотријебљена у рекламне сврхе, али даље
дјеловање инспекције онемогућено је законским рјешењем какво у пракси имамо.
Билборди су само један вид рекламирања, телевизија, дневне новине, порнографски
садржаји на каси у самопослузи без икаквог ограничења куповине за дјецу, све ове
ситуације захтијевају законска рјешења која ће прије свега штитити интерес дјеце.
Да ли ће дјеца бити коришћена у рекламне кампање и које, и какав утицај на дјецу
рекламе могу имати, одлучују прије свих родитељи дјеце, који имају примарну обавезу
бринути за здраво одрастање дјеце.
Међутим, одговорност институција никако се не може заобићи. Прије свега
доношењем одговарајућег закона којим ће се јасно дефинисати ко и шта може
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Закон о заштити потрошача, „Службени гласник БиХ“, број 25/06
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рекламирати у вртићу и школи, када и гдје се може рекламирати алкохол, када се
дјеца могу користити у рекламама и за које производе и сл.
Полазећи од потребе заштите здравља, психичког и моралног развоја дјетета, те
заштите његовог физичког, емоционалног и другог интегритета, Министарство
трговине и туризма је прихватило иницијативу Омбудсмана за дјецу за доношење
Закона о оглашавању - рекламирању.
Иницијативом се предлаже да Закон мора посебну пажњу посветити начину
оглашавања производа намијењених дјеци али и ситуацијама када се дјеца користе за
рекламу производа.
Закон мора на јасан начин утврдити:
- услове и начин оглашавања - ко, када, како и гдје може вршити оглашавање,
- могућности заштите дјеце од садржаја који нису њима намијењени,
- надлежност за поступање и
- санкције за све оне који на овај начин повређују права и интересе дјеце.

2.14. Малољетнички бракови
Проблем брачних и ванбрачних заједница са малољетним лицима је проблем који је
данас присутан а да и не знамо стварни број дјеце у тим заједницама, нити која је
доња граница узраста дјеце која живе у таквим заједницама.
Проблем малољетничких бракова може се посматрати из више углова, законодавног,
економског, социјалног, али без обзира о којој врсти проблема се говори једно је
сигурно - ове заједнице остављају посљедице на дјецу и њихов психофизички развој.
Утицај традиције, низак ниво образовања, неинформисаност или било који други
фактор који доприноси закључивању брака код дјеце или њихов живот у ванбрачној
заједници не може бити оправдање ни одговор на поступање одраслих и њихов однос
према овом проблему.
Та дјеца ступањем у брак суочавају се са оним животним тешкоћама које нису у стању
носити, њихов живот се нагло мијења и од њих се очекује да преузму одговорност за
своје одлуке. Али ове одлуке нису само њихове, законодавац је, управо имајући у виду
њихову зрелост и могућност доношења тако важних животних одлука, обавезао друге
субјекте да процијене и одлуче да ли је то што они хоће заиста њихов најбољи
интерес и да ли су они тјелесно и душевно способни за вршење права и дужности које
произилазе из брака.
Овај стандард прихватио је и Породични закон који чланом 36. Утврђује:
1. Брак не може закључити лице које није навршило 18 година живота.
2. Из оправданих разлога суд може у ванпарничном поступку дозволити закључење
брака малољетнику старијем од 16 година, ако утврди да је то лице тјелесно и
душевно способно за вршење права и дужности које произилазе из брака...
3. Прије доношења одлуке суд ће прибавити мишљење органа старатељства.
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Кривични закон РС76 чланом 204. у намјери да заштити дијете, јер ово јесу дјеца,
утврђује одговорност пунољетног лица који је у ванбрачној заједници са
малољетником, али и одговорност родитеља који малољетном лицу дозволи ванбрачну
заједницу.
Према добијеним подацима од свих основних судова, у задње три године у Републици
Српској закључено је 268 бракова са малољетницима. Оно што је добро, нема општина
у којима је тај број у порасту.
Међутим, статистички подаци о малољетним породиљама упозоравају:77

ГОДИНА ПОРОДА
Година
рођења 2006
породиље

2007

2008

2009

2010

1988

80

1989

38

108

1990

13

60

126

1991

3

17

44

104

1992

2

6

17

47

39

4

17

26

1994

8

8

1995

1

1

177

74

1993

136

191

191

Из анализе добијених података произилази да су најчешће ситуације које доводе до
закључења брака малољетника већ засноване ванбрачне заједнице, трудноћа или
заједнички живот у иностранству.
Оно што забрињава је чињеница да су већ засноване ванбрачне заједнице разлог за
тражење дозволе за закључивање брака. Такве заједнице трају до њеног 16.
рођендана када су се стекли законом утврђени услови да се суду поднесе захтјев.
Спречавање ванбрачних заједница, односно њихово онемогућавање и поступање у
складу са важећим законским одредбама који регулишу ову област, сигурно би
допринијело смањењу броја закључених бракова са малољетним лицима. Један од
примјера је случај XС која је у вријеме добијања дозволе за закључење брака имала
16 година и 15 дана, завршила је само основну школу, у ванбрачној је заједници и у 8.
мјесецу трудноће.
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Кривични закон Републике Српске, „Службени гласник РС“, број 49/03, 108/04, 37/06, 70/06
Према подацима ЈФДЗ Републике Српске
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Центар за социјални рад у свом мишљењу углавном констатује намјеру малољетника
да закључи брак, констатује изјаву родитеља на ту околност, те мишљење љекара и
на основу наведеног предлаже суду да одобри закључивање брака.
Мишљење центра углавном се своди на констатације да малољетник то жели, да је то
његова слободна воља, да није под притиском, да су и родитељи сагласни са тим, при
чему изостаје стручна оцјена центра о интересу дјетета, о томе да ли је то најбољи
интерес за то дијете, да ли је његов захтјев оправдан, да ли је способан одговорити
захтјевима и сл.
Оцјена центра да је психолошка зрелост малољетника у складу са његовом
календарском доби тешко се може прихватити као оправдање за давање позитивног
мишљења центра.
Оцјена центра да су створени сви социо-економски услови за успјешан брак не
произилази из налаза, односно из истог се не види који су то услови створени који
оправдавају брак малољетника, посебно успјешан брак.
Систем дјечије заштите у пракси се, примјеном Закона о дјечијој заштити, суочава са
ситуацијама када је врло тешко одредити ко је корисник права, ко је носилац права, а
ко има обавезу за обезбјеђење истог. Такве ситуације су нпр. кад дијете које прима
дјечији додатак постаје и родитељ, а и његовом дјетету је потребан дјечији додатак.
У намјери да дође до ставова стручњака, прије свега здравствених радника,
Институција је организовала стручну расправу са стручњацима који се у свом раду
сусрећу са овом проблематиком. Сви су поздравили иницијативу да се о овом
проблему отворено говори, а тема је отворила читав низ питања за чије рјешење се
мора обезбиједити мултидисциплинаран приступ.
Стручњаци упозоравају да дјеца ступају у брак у вријеме док њихов развој још увијек
није завршен, те да се активности морају усмјерити прије свега у едукативне
програме, јер недовољно знање о превенцији доводи до посљедица штетних не само
за то дијете већ друштво у цјелини.
Ћутање породице и школе о темама које дјецу интересују и које су саставни дио
њиховог одрастања је додатни проблем па дјеца о питањима и проблемима о
односима у везама информације добијају најчешће од својих вршњака, разних
часописа или интернета.
Рани бракови код дјеце су сви они закључени прије њиховог пунољетства и сви они
доводе до повреде њихових основних права, прије свега права на несметан
психофизички развој, њиховог права на заштиту здравља и образовање.
Зато је неопходно да:


учење дјеце о њиховом здрављу буде дио образовног система и то од најранијег
узраста дјетета, прилагођено њиховом узрасту и њиховим потребама,



развијати постојеће образовне програме и вршњачке едукације о сексуалном и
репродуктивном здрављу, добар примјер је рад студената Медицинског факултета
који врше едукацију у једном броју школа,



обезбиједити да се у свим ситуацијама када постоје сазнања да дијете живи у
ванбрачној заједници, предузму све потребне мјере ради заштите дјетета и о томе
одмах обавијести надлежни центар за социјални рад, а школа у томе има посебну
обавезу и одговорност,
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центар за социјални рад је обавезан предузети све потребне мјере, у складу са
законом, када има сазнања да дијете живи у ванбрачној заједници.
Као орган старатељства који штити интересе дјетета, центар за социјални рад у
поступку давања мишљења, мора у сваком конкретном случају утврдити шта је
најбољи интерес за то дијете.
То захтијева да центар, имајући у виду мишљење дјетета и став родитеља, своје
мишљење заснива на стручној оцјени свога стручног тима које мора бити
образложено. Мишљење центра никако не могу бити само већ познате
констатације о томе какав је став малољетника и родитеља. Поред мишљења
учесника у поступку, мишљење центра мора јасно да каже и какав је налаз и
оцјена стручног тима који мишљење треба и да потпише:



обезбиједити да налаз и мишљење здравствене установе о томе да је малољетно
лице душевно и тјелесно способно за вршење права и дужности које произилазе
из брака даје здравствена установа надлежна за налазе ове врсте,



ради привременог збрињавања малољетне труднице и мајке са дјететом у
ситуацијама када су односи у породици до те мјере поремећени да није
прихваћена у средини у којој живи, неопходно је у одговарајућој установи
створити услове за привремени смјештај ових малољетница,



обезбиједити успостављање мреже установа и сервиса за подршку породици у
складу са Стратегијом развоја породице,



обезбиједити надзор над примјеном Закона о условима и поступку за прекид
трудноће, с обзиром да број малољетничких трудноћа није познат управо из
разлога непознавања броја намјерних прекида трудноће код малољетнице, те
обезбиједити адекватну евиденцију малољетничких трудноћа.
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3. Право на здравствену заштиту
Полазаћи од Уставних одредби по којем је право на здравље и здравствену заштиту
једно од основних људских права, Програмом здравствене политике и стратегије за
здравље у Републици Српској до 2010. године78, утврђено је да је “у Републици Српској
прихваћен и уграђен у здравствене прописе став највишег конститутивног акта
Свјетске здравствене организације да здравље није само одсуство болести и
онеспособљености него стање потпуног физичког, психичког и социјалног благостања
и да је остваривање највишег могућег нивоа здравља обавеза друштва“.
Заштита здравља дјеце, односно остваривање њиховог права на здравствену заштиту
према Конвенцији је постављено врло широко79 из чега произилази да се здравље
дјеце унапређује и чува не само у здравственом сектору, већ и у породици, школи,
спортским клубовима, игралиштима, зато сваки овај сегмент захтијева посебну пажњу
и праћење у циљу побољшања бриге за здравље дјеце.
Право на приступ здравственој заштити дјеци до 15 година живота обезбијеђено је на
простору цијеле Републике Српске што су нам потврдили и у надлежним
институцијама, а и дјеца на терену. Међутим и даље је остало питање остваривања
овог права за дјецу од 15 до 18 година.
Уставна је одредба да дијете има посебну заштиту, да дјеца имају право на
здравствену заштиту из јавних прихода, а друга лица под условима утврђеним
законом 80.
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Програм здравствене политике и стратегије за здравље у Републици Српској до 2010. године
Члан 24.Конвенције
Државе чланице признају право детета на највиши ниво здравствене и медицинске заштите и
на рехабилитацију.
Државе чланице ће настојати да ни једном детету не буде ускраћено право на такву
здравствену заштиту.
Државе чланице ће се залагати за потпуно остваривање овог права и, посебно, предузимати
одговарајуће мере за:
(а) смањење смртности одојчади и деце;
(б) обезбеђење неопходне медицинске помоћи и здравствене заштите деци, с нагласком
на развој примарне здравствене заштите;
(ц) сузбијање болести и потхрањености, укључујући у оквиру примарне здравствене заштите,
између осталог примену лако доступне технологије и обезбеђујући адекватне хранљиве
намирнице и чисту воду за пиће, узимајући у обзир опасности и ризик загађења животне
средине;
(д) обезбеђење одговарајуће заштите мајке пре и после рођења детета;
(е) омогућавање свим сегментима друштва, посебно родитељима и деци, да буду
информисани и да им се пружи подршка у коришћењу основних знања о здрављу, исхрани
детета, предностима дојења, хигијени и хигијенским условима животне средине, као и
спречавању несрећа;
(ф) развој превентивне здравствене заштите, савете родитељима и образовање и пружање
услуга у вези с планирањем породице.
Државе чланице предузимају све ефикасне и одговарајуће мере за укидање традиционалне
праксе која штети здрављу деце.
Државе чланице преузимају на себе обавезу да унапређују и подстичу међународну сарадњу
у циљу постепеног постизања потпуне реализације права из овог члана. У том погледу,
посебно ће се узети у обзир потребе земаља у развоју.
80
Устав Републике Српске, члан 37.
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Дијете је према Конвенцији свако лице до 18 година живота, уколико се законом
земље пунољетство не стиче раније81. С обзиром да се пунољетство стиче управо са 18
година живота, то уставне гаранције и захтјеви Конвенције дају право дјеци да, само
зато што су дјеца, њихово право на здравствену заштиту не буде доведено у питање.
Ако дјеци није обезбијеђено право на здравствену заштиту, то доводи у питање и
остваривање не само овог већ и многих других права.
Посљедице недостатка ефикасних контролних механизама или неефикасног
поступања, било родитеља или институција, не може да сноси дијете, поготово не на
овај начин (ако послодавац није уплатио доприносе или се родитељ није уредно
пријавио на завод за запошљавање и сл.), већ они који су томе допринијели.
При томе се мора имати у виду да је здравље дјетета много више од физичког
здравља.
Законом о породичним односима наведени су случајеви када се сматра да родитељ
злоупотребљава родитељска права и дужност82. Сваким од наведених разлога
повријеђено је и право дјетета на здравље.
Промјене понашања које дјеца имају на свом путу одрастања захтијевају пружање
стручне помоћи и дјеци и родитељима не само када проблем настане, већ прије него
што наступе нежељене посљедице. Велики број развода бракова који траже
интервенцију надлежних органа потврђују да је и њима, односно дјеци која пролазе
све те ситуације, потребна помоћ и подршка стручњака. И не само развода брака.
Породица је данас суочена са бројним проблемима, гдје на многа питања у свом
односу са дјецом нема одговор. Број дјечијих психолога и психијатара данас не
задовољава потребе на терену. Ако се при том има у виду да их у мањим општинама и
нема, онда се од родитеља очекује додатно ангажовање на путовање у другу општину
за шта су потребна додатна финансијска средства, превоз, напуштање посла, брига о
другом дјетету код куће и сл.
Грађани који су контактирали Институцију и указивали на повреду неког другог права,
говорили су и о све већој потреби за стручном помоћи у превазилажењу проблема у
породици. Усвојена Стратегија развоја породице83у Републици Српској од 2009 - 2014.
године као један од стратешких циљева утврђује развијање мреже институција и
сервиса за помоћ породици у подизању и васпитању дјеце.
Јавни фонд здравствене заштите у својој кампањи о информисаности грађана о
њиховим правима везано за здравствену заштиту, посебну пажњу је посветио правима
дјетета. Кампање ове врсте, свакако, доприносе бољој информисаности грађана, али,
када су дјеца у питању, њихово информисање и образовање о овим питањима морало
би наћи своје мјесто и у образовном систему. У свим разговорима са дјецом они су нам
потврдили да хоће у школи да уче о болестима овисности, о сексуалном образовању, о
здравој исхрани, о хигијени исл.
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 1.
Породични закон Републике Српске, члан 106.
83
Стратегија развоја породице у Републици Српској од 2009-2014. године, “Службени гласник
РС”, број 15/09
82

56

3.1. Заштита дјеце од употребе алкохола
И алкохолизам је болест према ставу Свјетске здравствене организације.
Конвенција о правима дјетета обавезује на предузимање свих одговарајућих
законодавних, административних, социјалних и образовних мјера за заштиту дјеце од
употребе дрога и психотропних супстанци.
Поред УН Конвенције о правима дјетета и
-

Европска повеља о алкохолу,

-

Декларација Млади и алкохол,

-

Европска Повеља о партиципацији младих у локалном и регионалном нивоу,

-

Социјална и здравствена политика,

-

Стратегија Европске уније за борбу против злоупотребе алкохола и

-

Декларација о менталном здрављу за Европу

указују на све штетне посљедице и обавезују на већу одговорност и ефикаснију
заштиту дјеце од употребе алкохола.
Према пријави неких здравствених служби, примјена прописа који регулишу ову
област у Републици Српској није дала очекиване резултате што за посљедицу има све
већи број младих, са све нижом животном доби који имају искуства са алкохолом.
Због свега наведеног Институција је предузела активности на анализи свих законских
прописа у Републици Српској и њиховој усаглашености са стандардима у ЕУ, те
извршила истраживање на терену о присутности алкохола међу младима заједно са
Мрежом савјета ученика средњих школа у Републици Српској, те тим поводом урадила
постер „Не, алкохолу међу младима“ који је достављен свакој школи у Републици
Српској.
Истраживање је спроведено почетком 2010. године међу ученицима трећих разреда из
25 средњих школа на територији Републике Српске.
У истраживању о конзумирању алкохола међу младима учествовало је 689 ученика
(292 ученика и 397 ученица) трећих разреда средњих школа у општинама: Бања Лука,
Градишка, Приједор, Дубица, Нови Град, Добој, Дервента, Вукосавље, Шамац,
Модрича, Власеница, Бијељина, Билећа, Вишеград, Требиње и Фоча.
Задатак истраживања је био добити ставове ученика о присутности алкохола, када и с
ким најчешће конзумирају алкохол, да ли га и гдје могу набавити, шта предлажу као
најбоље рјешење које треба предузети да алкохол дјеци не буде доступан.

57

На постављена питања добијени су сљедећи одговори:
1. Конзумираш ли алкохол?
78% анкетираних ученика је одговорило да конзумира алкохол, док је 22%
анкетираних одговорило да не конзумирају алкохол. Анализа добијених одговора
према полу испитаника показује да 87% ученика конзумира алкохол и 72% ученица
конзумира алкохол.
2. Колико година си имао/ла кад си први пут конзумирао/ла алкохол?
Чак 20 % испитаних је први пут конзумирало алкохол у 9. години живота. 12 %
испитаних ученика је одговорило да су први пут конзумирали алкохол у 10. години.
Међу испитаницама прво конзумирање алкохола у највећем проценту је било у
периоду од 13 - 16. године живота.
3. Ко ти је први пут понудио алкохол?
Највећи проценат испитаних је одговорио да му је алкохол понуђен од стране
вршњака 45%, у нешто мањем проценту су сами дошли до алкохола, док је 25%
испитаних први пут понуђено алкохолом од стране родитеља и других одраслих лица.
Посебно забрињава податак да одрасли у великом проценту доприносе да дјеца прва
искуства са алкохолом имају управо уз њихову подршку и активно учешће у томе.
4. Колико често конзумираш алкохол?
Највећи проценат испитаних, 51%, је одговорило да најчешће конзумира алкохол на
прославама, рођенданима и сл. 28% испитаних је одговорило да конзумира алкохол
викендом, а 4% да свакодневно конзумира алкохол.
5. С ким најчешће конзумираш алкохол?
Одговор на ово питање показује да ученици конзумирају алкохол најчешће у групи
вршњака (79%). Припадност вршњачкој групи и понашања која група промовише
имају изузетан утицај на цјелокупно понашање појединца. На неодговорно понашање
одраслих указује 3% испитаних који конзумирају алкохол у присуству одраслих особа.
6. Гдје набављаш алкохол?
Истраживање показује да млади најчешће набављају и конзумирају алкохол у
кафићима (56%), затим у трговинама (23%), у клубовима (16%) и не мали број од 5%
алкохол набавља код куће.
Овај податак указује да системски акти који регулишу ову област нису дали резултате
јер је алкохол и даље дјеци лако доступан, законом предвиђене санкције не долазе до
оних који би морали заштитити дјецу од употребе алкохола.
7. Да ли је неко некада одбио да ти прода алкохолно пиће?
66% испитаних је изјавило да никада нису имали проблема да набаве алкохол,
односно никада им нико није одбио продати или услужити алкохол зато што су
малољетни. 34% ученика су ипак због својих година имали проблем да набаве
алкохол.
8. Да ли си некада због присуства на настави под утицајем алкохола био/ла
санкционисан/а (удаљен/а са часа, добио/ла укор...)?
На ово питање 1% ученика је одговорило да је због доласка у школу под утицајем
алкохола било санкционисано.
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9. Које мјере су предвиђене у твојој школи за кажњавање оних који долазе у школу
под утицајем алкохола?
Одговор на ово питање је био отвореног типа. Мали проценат испитаних је одговорио
на ово питање што показује да велики број ученика није упознат са мјерама које
школа предузима у таквим ситуацијама.
Ученици који су одговорили на ово питање углавном су упознати са мјерама укора или
удаљавања са часа.
10. Јеси ли у школи имао/ла едукацију/радионице на тему алкохолизма?
53% испитаних је одговорило да у њиховој школи нису организоване едукације и
радионице на тему алкохолизма, док је 47% одговорило да су присуствовали
едукацији и радионици на ову тему.
11. Мислиш ли да је алкохол у медијима превише заступљен?
55% испитаника је одговорило да алкохол у медијима није превише заступљен, док је
45% одговорило да сматрају да је алкохол превише заступљен у медијима.
Из одговора се види да су ученици који су прошли неки облик едукације на тему
алкохолизма препознали и улогу медија кроз различите садржаје и сматрају да је
алкохол превише заступљен у медијима.
12. Знаш ли да је употреба алкохола дјеци забрањена?
90% испитаних је одговорило да зна да је употреба алкохола лицима млађим од 18
година забрањена. 10% ученика је ипак одговорило да није упознато са забранама
употребе и продаје алкохола дјеци.
13. Шта предлажеш као најбоље рјешење за забрану алкохола дјеци?
Највећи проценат ученика, њих (33%), је одговорило да је најбоље рјешење за
забрану алкохола лицима млађим од 18 година да се уведу санкције за кафиће. У
проценту мањем од 30% испитаних је одговорило да је неопходна едукација младих у
овој области. Као најбоље рјешење за забрану алкохола дјеци 24 % ученика предлаже
санкције за дјецу која користе алкохол, а 12 % њих предлаже и санкције за родитеље.
Присутност алкохола међу дјецом данас је све израженија, што потврђују не само
бројна истраживања већ и здравствени радници, родитељи, невладине организације.
Посебно забрињава чињеница да се смањује добна граница када дјеца стичу прва
искуства са алкохолом, те чињеница да дјевојчице само у малом проценту у томе
заостају за својим колегама.
Алкохолизам је по оцјени стручњака не само медицински већ и друштвени проблем.
Алкохолизам је болест која за посљедицу има бројне и здравствене и социјалне
проблеме и данас се сматра трећом болешћу савременог свијета, одмах иза срчаних и
малигних обољења. Велики проблем у готово свим земљама окружења је алкохолизам
младих, а посебно алкохолизам код малољетних лица. Према Европском истраживању
у школама о присутности алкохола, дрога и дувана - ESPAD, које се периодично врши у
преко 30 земаља, алкохол је код младих све присутнији, добна граница дјеце која
конзумирају алкохол је између 11 и 13 година. Ова истраживања показују да 60 %
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ученика првих разреда средњих школа у БиХ конзумира алкохол. Показатељи су
готово исти и у земљама окружења. 84
Истраживања проведена у бројним земљама указују и на узроке који доводе до
алкохолизма младих, али и на факторе ризика који томе најчешће доприносе.
Узроци који доводе до алкохолизма младих су бројни али се најчешће доводе у везу са
њиховим периодом одрастања - период адолесценције, те утицајем породице и
посебно утицајем вршњачке групе.
Подаци добијени и овим истраживањем управо говоре да највећи проценат ученика
алкохол конзумира викендом и празницима у друштву својих вршњака, те да је највећи
број њих управо од својих вршњака први пут био понуђен алкохолом. Истовремено и
године када најчешће конзумирају алкохол потврђују да у том специфичном животном
добу, које сваки млади човјек пролази на свом путу одрастања, многи од њих
употребом алкохола потврђују се у својој групи вршњака и тако стичу привидну
сигурност и храброст.
Међу бројним факторима ризика који доприносе све већој присутности алкохола код
дјеце су недовољно знање и образовање младих о утицају алкохола и посљедица које
употреба алкохола оставља на њихово здравље, али и, што посебно забрињава, лака
доступност алкохола дјеци и недостатак ефикасних мјера и санкција према свима
онима који дјеци дозвољавају употребу алкохола.
Породични закон Републике Српске није на одговарајући начин препознао обавезе
родитеља и њихове дужности у вези са проблемом присуства алкохола код њихове
дјеце. Закон утврђује да родитељ злоупотребљава родитељско право ако дјетету
дозвољава употребу алкохола и да му због тога суд у ванпарничном поступку може
одузети родитељско право. На сличан начин овај проблем третира и Кривични закон.
Наиме, Кривични закон не утврђује да је кривично дјело продаја алкохола дјеци, али
оставља могућност санкције за стараоца дјетета који грубим занемаривањем своје
дужности збрињавања и васпитања запусти малољетно лице усљед чега се исто одало
алкохолу или другим облицима асоцијалног понашања.
Закон о трговини Републике Српске није утврдио забрану трговцу продаје алкохола
дјеци нити његову обавезу да на видном мјесту у трговини истакне такву забрану,
нити санкције за трговце који дјеци продају алкохол.
Према Закону о јавном реду и миру, послуживање алкохола лицима млађим од 18
година санкционисано је као прекршај за који су предвиђене новчане казне и
могућност изрицања заштитне мјере одузимање предмета који су употријебљени или
намијењени за извршење прекршаја. Закон није утврдио као прекршај сваку употребу
алкохола од дјеце на јавним мјестима, па тако имамо ситуацију да се води поступак
против малољетника који под утицајем алкохола учини прекршај или кривично дјело,
а да се при том не поставља питање одговорности оних који су их довели у стање
алкохолисаности.
Закони и њихове санкције сами по себи неће ријешити проблем, али ће створити
услове да надлежне институције могу дјеловати, прије свега, према онима који не
поштују утврђена правила забране доступности алкохола дјеци.
Изрицање најтежих прописаних санкција према онима који дјеци дозвољавају
употребу алкохола у неким земљама су дале резултате.

84

http://www.espad.org/documents/Espad/ESPAD_reports/17_18_Year_Old_Students_Summary.pdf
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У намјери да дође до мишљења стручњака из различитих области који се свакодневно
сусрећу са дјецом која имају искуства са алкохолом, Омбудсман за дјецу је 29.марта
2010. године у Бањалуци организовао округли сто на тему „Не алкохолу међу
младима“ заједно са Мрежом савјета ученика средњих школа РС.
Округлом столу су присуствовали представници Мреже савјета ученика, Министарства
здравља и социјалне заштите РС, Министарства трговине и туризма, Министарства
просвјете и културе, Министарства породице, омладине и спорта, МУП РС, ЦЈБ Бања
Лука, Комуналне полиције, Центра за социјални рад Бања Лука, Института за заштиту
здравља РС, Центра за ментално здравље, Клинике за психијатрију КЦ Бања Лука,
Клуба лијечених алкохоличара, Дома за незбринуту дјецу „Рада Врањешевић", Центра
за ментално здравље Добој, Педагошког завода РС, Актива директора основних и
средњих школа, Административне службе града Бања Лука, Хелсиншког парламента
грађана Бања Лука, Центра за предшколско васпитање и образовање, ОЕБС-а,
УНИЦЕФ-а и Студент омбудсман.
Ставови изнесени на расправи могу се сумирати на сљедећи начин:
Борба против алкохолизма, односно, заштита дјеце од употребе алкохола упоредо се
мора одвијати у два правца.
Један мора бити у функцији превенције, што значи едукација дјеце о свим штетним
посљедицама узимања алкохола, али истовремено и едукација родитеља о изазовима
са којима се дјеца сусрећу, о начину препознавања проблема, тражењу помоћи и
рјешења.
Други правац захтијева адекватне санкције за све оне који нису у оквиру својих
надлежности и овлашћења предузели потребне мјере и радње да заштите дјецу. То
значи да закони у различитим областима: трговина, туризам, породица, образовање,
јавни ред и мир, оглашавање - овај проблем морају препознати и учинити одговорним
оне који, противно интересима дјеце, истима дозвољавају употребу алкохола.
Учесници су између осталог истакли и да:
-

-

нема довољно едукативних програма, нема позитивних садржаја за дјецу нити
промоције правих вриједности,
недостају садржаји којима би дјеца квалитетно испунила своје слободно вријеме,
едукација дјеце о утицају алкохола и посљедицама на њихово одрастање треба да
буде дио учења дјеце о њиховим правима у редовном васпитно - образовном
процесу,
едукација родитеља о свим питањима и проблемима одрастања њихове дјеце и
питање одговорног родитељства заслужује посебну пажњу,
морају се пооштрити санкције за све оне који дјеци дозвољавају употребу
алкохола,
радно вријеме кафића треба уредити у свим општинама,
треба преиспитати давање дозволе за рад кафића уз саму школу, улазак у ноћни
клуб треба омогућити само уз личну карту,
рекламирање алкохола и његов утицај на дјецу треба законом дефинисати,
недовољно коришћење невладиног сектора који се бави овом проблематиком и
недовољна увезаност институција које раде на истом задатку.
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Имајући у виду постојећа законска рјешења, истраживање на терену те ставове
стручњака, Омбудсман за дјецу је ресорним министарствима поднио иницијативу за
доградњу постојећег законодавног оквира и то:
1. Законом о трговини утврдити забрану трговцу да лицу млађем од 18 година продаје
алкохол,
те да такву забрану истакне на видном мјесту у трговачкој радњи.
За повреду законом утврђених забрана утврдити новчану казну те могућност забране
обављања дјелатности на одређено вријеме.
2. Законом о јавном реду и миру утврдити као прекршај јавног реда и мира сваку
употребу алкохола код дјеце на јавном мјесту.
3. Донијети Закон о оглашавању којим ће се регулисати питање употребе дјеце у
рекламним кампањама, али и када, ко и како може вршити рекламу алкохолних пића.
4. Измјенама Породичног закона прецизирати обавезе и одговорности породице у вези
са употребом алкохола код дјеце.

3.2. Дјеца са сметњама у развоју
Државе чланице признају да ментално заостало или физички инвалидно дијете треба
да ужива пун и достојан живот, у условима у којима се обезбјеђује његово
достојанство, постиже самосталност и олакшава активно учешће дјетета у заједници.85
Захтјев Конвенције је позив за њихово равноправно учешће у друштву, а да би се то
постигло потребни су услови и претпоставке које ће то омогућити, потребно је
уклањање свих препрека које онемогућавају оптималан развој потенцијала код ове
дјеце.
Коришћењем израза којима у свакодневном животу означавамо ову дјецу
„хендикепирана“,са „онеспособљењем" и слично, шаљемо поруку да су неуспјешна у
свему. Међутим, свако ово дијете је само дијете и свако има право на дужну пажњу и
поштовање и није неуспјешно у свим ситуацијама и на свим задацима.
Иако се задњих година показује више осјетљивости за проблеме ове категорије дјеце,
и у нормативном смислу направљени су значајни помаци, ипак сви ресурси нису на
адекватан начин препознали њихове потребе.
Њихове потребе су једнаке потребама њихових вршњака - образовање и васпитање,
здравствена заштита, заштита приватности, заштити од занемаривања и злостављања,
право на игру и слободно вријеме, али због сметњи које имају потребна им је додатна
брига која ће им омогућити потпун и достојан живот и постизање, за свако дијете,
највишег степена самосталности и социјалне интеграције.
Родитељи ове дјеце носе велики терет и превелику одговорност за бројне ситуације са
којима се свакодневно сусрећу.
Најчешће наводе:
85

УН Конвенција о правима дјетета, члан 23.
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- да нема мјеста на којем бар у одређено вријеме могу оставити дјецу да могу и сами
отићи доктору нпр. или обавити друге послове, зато је неопходно у оквиру
постојећих установа у којима бораве дјеца створити услове и за дневни боравак ове
дјеце,
- да у свим ситуацијама дјецу морају водити са собом, то је додатна патња у превозу
за обоје и додатни трошак,
- за лијечење, упутницу, преглед, апотеку сваки пут то морају радити у пратњи
дјетета,
- у неким општинама су им тражили овјеру здравствене књижице за дијете једном
мјесечно, што је за њих додатни проблем,
- да имају још дјеце на коју не стигну ни мислити и да су и они ангажовани у
подршци брату или сестри,
- да немају потребну помоћ стручњака који би по налазима љекара требао радити са
њиховим дјететом два или три пута седмично.
О недовољном броју стручњака говоре и наставници који истичу да немају довољно
знања да препознају индивидуалне потребе дјетета, да препознају који дио градива је
погодан за одређени степен ометености, да адекватно оцијене ученика, да организују
више наставе за усвајање практичних вјештина.
То за посљедицу има да недостаје индивидуалан рад адекватног стручњака са сваким
дјететом, који ће пратити напредак дјетета и вршити процјену могућности његовог
даљег образовања.
А инклузија управо захтијева да се у први план ставе индивидуалне потребе сваког
дјетета и партнерство са дјететом и родитељима, да се узму у обзир реални услови и
све могуће васпитно - образовне методе, како би се максимално препознали
потенцијали дјетета и на њима радило.
Недостатак персоналних асистената је проблем на који указују и родитељи и
наставници. Подршка овој дјеци морају бити стручно оспособљени кадрови који могу и
знају ту подршку пружити и они никако не значе само помоћ у образовању и зато
успостављање ове подршке и не треба везати само за ресор образовања.
На захтјев једног броја родитеља дјеце са сметњама у развоју код којих је извршена
категоризација, а који са 15 година живота морају проћи оцјену инвалидске комисије,
којом ће се утврдити да ли код дјетета постоји инвалидност или не, јер је то услов за
остваривање права њихове дјеце на породичну пензију кад се за то стекну услови,
Омбудсман за дјецу је упутио препоруку Фонду ПИО којом се очекује:
- да се дјеца са сметњама у развоју у поступку оцјене и вјештачења способности за
самосталан живот и рад пред надлежним органом Фонда ослободе плаћања накнаде
за исто, те да се одлука Фонда број 3491-05 од 23.9.2005.године допуни на начин
којим ће бити дефинисано да су исти ослобођени плаћања трошкова ове услуге.
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4. Право на образовање
Право на образовање је једно од основних људских права, а УН Конвенција о правима
дјетета обавезује потписнице да признају право дјетета на образовање 86. Образовање
представља један од кључних фактора за остваривање других права и управо у
васпитно- образовним институцијама дјеца могу не само да остваре своја права, већ и
да науче све о својим правима која им припадају: праву на партиципацију, праву на
изражавање мишљења 87, праву на приступ информацијама88, праву на заштиту од
занемаривања и злостављања89 и другим правима.
Омбудсман за дјецу је у разговорима с дјецом који су вођени током радионица “О
твојим правима у твојој школи” у 27 школа у Републици Српској дошао до низа
информација о правима дјетета, њиховом остваривању и нарочито о повреди тих
права у образовном систему.
Оно што дјеца стављају у први план је наставни план и програм који је преобиман и
неприлагођен узрасту и способностима дјеце. Тако захтјевно и обимно градиво са
толиким бројем предмета у сваком разреду је велико оптерећење за психо - физички
развој дјетета, у чему су сагласни и наставници и родитељи и здравствени радници.
Тако захтјеван наставни план и програм увео је и праксу и инструкције на које се дјеца
упућују и у основној школи што је потпуно неприхватљиво, због чега би ресорно
министарство требало преиспитати оправданост, начин и услове давања инструкција
ученицима основних школа, односно онемогућити такву праксу.
Наставни планови и програми захтијевају промјену на начин:
- да се наставно градиво смањи,
- да се развијају алтернативни облици учења и
- да се успостави квалитетна сарадња ученика, родитеља и школе.
Најчешћа питања и проблеми који су се понављали у школама, односе се на питање
дисциплине у школи и с тим у вези неоправданих изостанака, функционисање савјета
родитеља, савјета ученика, оцјењивање ученика у настави, односа према ученицима,
неуважавање њиховог мишљења.

4.1. Савјети родитеља
Полазећи од основних принципа и захтјева Конвенције да родитељи имају примарну
обавезу у подизању и развоју дјетета, те законом дефинисаних основних циљева
образовања и улоге школе у томе, Законом о основном васпитању и образовању и
Законом о средњем образовању успостављени су Савјети родитеља и Савјети ученика.
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Закон о средњем образовању и васпитању,90 између осталог, уређује да родитељи
имају право, а свака школа обавезу да помогне родитељима у формирању Савјета
родитеља. Савјет родитеља је савјетодавно тијело које се успоставља са основним
циљем остваривања сарадње између родитеља и школе.
Овако Законом дефинисан Савјет родитеља требало би да буде тијело које ће помоћи
дјеци, наставницима и управи школе да заједничким радом остваре потребну сарадњу
у интересу свих, а прије свега дјеце. То захтијева да Савјет родитеља, за сваку
школску годину, планира активности којима ће јасно дефинисати садржај свога рада,
рокове и носиоце активности. Као савјетодавно тијело, заједно са Савјетом ученика,
Савјет родитеља треба да указује на постојеће проблеме у школи, али и да активно
доприноси рјешавању свих питања у школи.
Нажалост, само у малом броју школа савјети родитеља су активни у раду школе, имају
јасно дефинисан план активности, редовно се састају и дају приједлоге за рјешавање
проблема, те доприносе бољој сарадњи школе и локалне заједнице. У овим школама
организоване су заједничке акције родитеља, ученика и управе школе и резултати се
виде. Ово су углавном школе које имају добре услове рада, дугу традицију и подршку
локалне заједнице и управу која је свјесна да су иницијативе родитеља увијек добро
дошле и да отвореност за сарадњу и само заједнички рад може донијети резултате и
онда кад материјална средства нису велика.
У великом броју школа, њих око три четвртине, речено нам је да се Савјети родитеља
формирају, да имају представнике у школском одбору али да се ријетко састају, неки
готово никад, или само онда када су актуелне ђачке екскурзије. Овакво стање
директори олако правдају тиме да родитељи не разумију шта је њихова улога, да се
нико не може натјерати да ради ако то не жели и сл. Ово је очито неразумијевање
улоге Савјета родитеља од самих директора које се даље преноси на све остале
родитеље, гдје није схваћена стварна потреба заједничког рада о свим питањима са
којима се дјеца сусрећу у образовном систему. Родитељи имају примарну обавезу и
одговорност, али и школа мора преузети свој дио одговорности не само за образовање
већ и за васпитање дјеце.
Појединачни предмети на којима је институција радила потврђују да између школе и
родитеља нема потребне сарадње. Када дијете има проблем било које врсте, ако до
тада није било потребне сарадње, тада настаје пребацивање одговорности с једне на
другу страну и дијете остаје потпуно по страни са оним што је стварни проблем.
Пребацивање одговорности са родитеља на школу и са школе на родитеља потврђује
да нису препознали заједничку и обавезу и одговорност да учине максимално могуће и
да заједно обезбиједе најбољи интерес за свако дијете у својој школи.
На питање дјеци ко треба да брине о њиховом образовању, одговарали су да су на
првом мјесту родитељи, па они сами, а онда школа и “држава”. Ово показује како
дјеца , по природи ствари, одређују шта је чија улога у њиховом образовању и
њиховом одрастању, али одрасли то често занемарују.
Како раде савјети родитеља у школама и колико сарађују с дјецом говори чињеница
да нам дјеца ни на једној радионици нису знала рећи шта ради Савјет родитеља, иако
су сви знали да постоји.
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Кад се упореде одговори дјеце и школских управа везано за учешће Савјета родитеља
у раду школе, заједнички је став да њихово ангажовање није довољно, у неким
срединама га и нема, те да савјети родитеља морају активније доприносити и у
планирању и у реализовању свих важнијих питања у школи.
Стварање партнерских односа између школе и родитеља је услов без којег данас није
могуће говорити о квалитетном образовању и васпитању дјеце , без те сарадње није
могуће остварити циљеве образовања утврђене Законом, нити је могуће говорити о
најбољем интересу дјетета. Савјет родитеља зато мора преузети своју законом
дефинисану улогу како би директору и управи школе, а и Савјету ученика, пренио став
свих родитеља о свим питањима која су свакодневно актуелна у школи, од
опремљености школе и услова за рад, односа наставника према ученицима, односима
међу ученицима, о школским такмичењима, сарадњи са локалном заједницом…

4.2. Савјети ученика
По Закону о средњем образовању и васпитању,91 савјети ученика имају могућност
дјеловања у бројним и врло различитим областима, од промоције интереса школе у
локалној заједници, преко представљања ставова ученика у школском одбору до
разматрања питања успјеха ученика, екскурзија, услова рада и др.
Овако дефинисан Савјет ученика представља озбиљног партнера школској управи,
наставном кадру и локалној заједници. Стање на терену ипак показује да, иако су у
школама именовани савјети ученика, њихово ангажовање није присутно на начин и у
областима како је то Законом дефинисано. Све управе тврде да њихови савјети
ученика лијепо раде, да су им омогућили посебан простор кад је то било изводљиво,
да су им обезбиједили координатора и сл.
На питање да ли чланови Савјета ученика присуствују сједницама Наставничког вијећа
тек у неколико школа одговор је био потврдан.
Изненађује и то да је у неким школама то била пракса, али се од ње одустало без
иједног наведеног разлога и посебног образложења.
Што се тиче представљања ставова ученика у Школском одбору, он се везује углавном
за избор дестинације за извођење екскурзије, али ни тада се Школском одбору не
обраћају сами ученици него неко од одраслих саопшти њихов избор.
У савјетима ученика углавном су истицали да имају добру сарадњу са управом, да их
подржавају у њиховим активностима и да су, углавном, задовољни својим радом.
Представници Савјета ученика су најчешће истицали активности на реализацији
одређених пројеката, образовне (вршњачка едукација) или хуманитарне природе и
кроз такве активности сарадњу са управом школе оцјењују као добру.
Савјет ученика, према њиховим изјавама, има утицај на дешавања у школи и на друге
ученике али само у одређеним областима. Оно што је основни проблем је да нема
потребне сарадње међу дјецом и одраслима, да нема сарадње Савјета ученика и
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Савјета родитеља и њиховог заједничког дјеловања и приједлога и иницијатива према
Школском одбору и Наставничком вијећу.
Анализирајући чиме се баве чланови Савјета ученика, а и ученици су то потврдили,
најчешће су то хуманитарне акције од којих су неке постале традиционалне (Једно
дијете један слаткиш), затим бројне активности на едукацији и превенцији у сарадњи с
НВО, повезивање са школама које образују исте профиле, са школама из Републике
Српске, Босне и Херцеговине, али и Европе. Ученици заиста раде на промоцији својих
школа не само у својим заједницама већ и шире и увијек су активности те врсте веома
добро прихваћене.
Дјеца све чешће траже облике неформалног образовања у оним областима које
наставни планови и програми не нуде. Дјеца, очито је, на промјене и захтјеве новог
доба реагују брже од школе, зато је врло важно да се са више пажње њихов глас чује,
да се њихови приједлози и иницијативе озбиљно размотре, да им се одговори и
образложи зашто није прихваћен њихов приједлог, све то је не само право дјеце већ
потреба друштва, како би се и школски систем брже мијењао и прилагођавао
потребама младих.
Али, и у овој области има добрих примјера. Ученици Основне школе „Војислав Илић“
из Крупе на Врбасу, спремајући се за пројекат “Ја грађанин”, утврдили су како се неке
теме појављују и на часовима ВРОЗ-а и на часовима Демократије, а чинило им се да се
не говори довољно о теми која њих интересује, о насиљу. Уз помоћ директорице
покренули су иницијативу да се у Наставни план и програм рада одјељенских
заједница уврсти више часова на којима би се говорило о насиљу. Министарство
просвјете је прихватило иницијативу и извршило измјене Наставног плана и програма
у том дијелу.
Овакав приступ планиран је и у Стратегији развоја образовања Републике Српске за
период 2010-2014 године која увођењем модуларних планова и програма омогућава
стални развој наставних планова и програма и брзо реаговање на промјене у друштву
и технологији.92
Ученици су потврдили да имају потребу разговарати о бројним питањима везаним за
наставни процес и темама о којима нерадо говоре из страха да би могли изазвати
негативне реакције појединих професора.
Посебно је питање зашто ученици, средњошколци који имају јасне ставове о многим
питањима која их се тичу , не желе јавно да их изнесу? Одговори су углавном да нико
не жели да се излаже неодобравању професора који сматрају да се дјеца баве оним
што их се не тиче. Најчешће је ријеч о појединим професорима и њиховом
неразумијевању, а не о управи школе.
Једно од питања које су ученици поставили је и питање увођења пријемних испита за
средње школе. Дјеца сматрају да се при упису у средње школе не поштује њихово
право на школовање у складу с њиховим способностима93. Ученици који похађају
школу за коју се полаже пријемни испит, рекли су да им та припрема касније добро
дође јер су поновили градиво из основне школе.
Ову иницијативу младих треба озбиљно размотрити јер дјеца имају право, а родитељи
обавезу, да се њихова дјеца школују у складу с њиховим способностима. То често није
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случај, тако да дјеца не постижу одговарајуће резултате, школа има велики проблем
због лоших оцјена или неоправданих часова, а родитељи разлоге за неуспјех свог
дјетета траже у школи и наставницима.

4.3. Оцјењивање
Оцјењивање је један од проблема који су ученици навели у једном броју школа. Кад се
говори о оцјењивању у школи, онда се увијек мисли да ученици са лошим оцјенама
праве проблем. Међутим, ученици из ових школа нису говорили о лошим оцјенама,
него о начину како се оцјена даје. Посебно су истакли присутан проблем уписивања
оцјена без јавног саопштавања, оцјена се даје без икаквог објашњења из којег би
ученици схватили зашто је њихово знање оцијењено баш тако. Иста ситуација је код
оцјењивања усмених одговора али и образложења на оцјену добијену на контролном
задатку.
Законом94 је јасно утврђено да наставник оцјењује ученика на часу, са образложењем,
а оцјена је јавна и доступна ученику и његовом родитељу.95
Правилник о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи
утврђује да наставник јавно и уз образложење, исказује и евидентира постигнуће
ученика у разредну књигу.96
Иако и Закон и Правилник јасно дефинишу обавезу јавног саопштавања оцјене и њено
образложење, јасно је да су присутне ситуације у којима се ни једно ни друго не
поштује, па је незадовољство дјеце оправдано. Овакав однос према дјеци противан је
и основним захтјевима образовања утврђеним чланом 29. Конвенције јер доводи до
повреде права дјетета али и права њихових родитеља.
Дјеца наводе и ситуације када за исто знање ученици добију различите оцјене са
образложењем које није ни у каквој вези са датом оцјеном. Дјеца су у неким школама
реаговала на такав однос наставника, али то није ријешило проблем. Овакав однос
појединих наставника према ученицима противан је утврђеним правилима провјере
знања ученика и оцјењивања тога знања.
С обзиром да је проблем праћења и адекватног оцјењивања ученика у настави већ
неко вријеме присутан, урађен је приједлог правилника (понуђене су двије варијанте
правилника) који јасније и конкретније уређује ову материју и који су достављени
једном броју школа ради експерименталне примјене. Очекује се да ће са новом
школском годином почети и примјена новог правилника, али све до његовог ступања
на снагу, постојећи обавезује на досљедну примјену.
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4.4. Неоправдани часови и дисциплина
Неоправдани часови у многим школама су проблем о којем се нерадо говори, а који се
углавном не рјешава на начин да се дође до узрока зашто дјеца изостају са наставе из
неких предмета, код неких наставника. Проблем се углавном „рјешава“ изрицањем
васпитно -дисциплинских мјера у складу са Законом о средњем образовању и
васпитању. Али, тиме проблем и даље није ријешен, јер се не зна узрок и није се
дјеловало на узроке који до тога доводе.
Неколико школа провело је истраживања о неоправданим часовима и пратило број
неоправданих часова. Овом проблематиком у појединим школама бавили су се и
Савјети ученика и Савјети родитеља, али није било резултата у смислу значајнијег
смањења броја изостанака. Током радионица покушали смо од ученика добити одговор
на питање зашто напуштају часове? Одговор је углавном био да су неки часови
досадни или да се жели избјећи лоша оцјена, али и да је то неодговорно и самовољно
понашање појединих ученика. Неоправдани часови подједнако су присутни у урбаним
и руралним срединама, као и у општеобразовним и средњим стручним школама.
И овај проблем додатно упозорава на неопходност сарадње родитеља и школе, јер се
родитељи најчешће изненаде кад виде колико дијете изостаје или отворено признају
да знају за неоправдане часове свог дјетета, али да ништа не могу. Тако се све
завршава на констатацији проблема и снижавањем оцјене из владања, а дјеца траже
начине како да не прекораче број изостанака који ће даље снижавати владање. Тзв.
скала неоправданих часова често ученицима служи за калкулисање јер неоправдано
могу изостати са 5 часова, без икаквих посљедица за оцјену из владања.97 Родитељски
састанци често се своде на бројање неоправданих часова појединих ученика, када
родитељи за њих и сазнају, а при томе нико се не бави разлозима нити тражи начине
да се дјетету помогне.
И родитељима је потребна помоћ,прије свега стручњака – савјетовалишта за
породицу, дјецу и младе гдје би родитељи могли уз стручну помоћ доћи до многих
одговора везаних за одрастање њихове дјеце и проблеме са којим се дјеца сусрећу али
и они као родитељи, како да препознају проблем, како да се поставе, како да реагују.
Могуће рјешење које дјеца предлажу је коришћење нових наставних метода како би
настава била занимљивија, неформално образовање о неким темама које су у НПП,
коришћење вршњачке едукације за неке теме, више истраживачког рада, њихово
активније учешће и сл.
Школа је увијек била васпитно - образовна установа. И данас је то по дефиницији.
Међутим, васпитни рад са дјецом у школи или је изостао или је недовољан или
неадекватан.
Школа мора бити васпитно - образовна установа али она то не може остварити без
активног учешћа родитеља. Ту се морају тражити рјешења како би родитељи и
наставници, на заједничком задатку и са заједничким циљем, постигли најбоље за
дијете.
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Просвјетни радник, дијете и родитељи морају са пуно повјерења и међусобног
уважавања тражити најбоље рјешење за дијете без обзира о којој врсти проблема се
ради.
Недовољна сарадња родитеља и школе је проблем на који указују наставници и
управа школе, али и родитељи који истичу да та сарадња није адекватна.
Закон не утврђује ни санкције за родитеље који се не одазивају позиву школе, који не
долазе на родитељске састанке и који не прате напредак који дијете постиже у школи,
нити учествује у рјешавању проблема који се јави. У таквим ситуацијама, по позиву
школе морали би интервенисати центри за социјални рад са свим овлашћењима која
имају. Измјене Породичног закона морају препознати обавезу и одговорност родитеља
и у образовању.
Систем санкционисања који је прије 20 или 30 година био присутан у образовном
систему, данас се мора посматрати у потпуно новом свјетлу. Школа данас не
функционише на начин да кажњава ученика, већ на начин, да се ученику који не
поштује школску дисциплину могу изрећи васпитно дисциплинске мјере, чији је циљ да
ученик схвати да својим понашањем не може нарушавати радну дисциплину нити
вријеђати било кога.
Васпитни рад, не само у школи, иде у правцу све веће попустљивости према дјетету
што се правда правима и слободама дјетета. Основна права и слободе дјетета су једно
а његове жеље нешто сасвим друго. Мора се знати разлика између једног и другог
како би се и границе могле јасно поставити. Уважавајући права која имају, дјеца
морају знати и шта је недозвољено понашање и да за исто слиједи дисциплинска
мјера, дјеца морају знати шта су њихове обавезе и како њима одговорити.
У вези са свим наведеним улога психолога у школама морала би бити много
израженија.
Законом је уређено да психолог у школи између осталог обавља психолошкосавјетодавни, инструктивни, дијагностички и психолошки корективни рад са
ученицима и родитељима, да ради на праћењу и дијагностификовању проблема и
потреба појединаца и групе, посебно ученика и родитеља. Из наведеног произилази да
је психолог подршка и помоћ и дјеци и родитељима, да је њихов пријатељ и сарадник
за питања и проблеме које имају. Међутим у великом броју случајева дјеца су
потврдила да се психолог доживљава као казна (ако се код њега иде онда је проблем
озбиљан) и да није препознат као помоћ за тражење одговора на било које питање,
тражење рјешења за конкретну ситуацију и сл. И психолози у неким школама су
потврдили да им се не оставља простор да свој посао у свему обављају по правилима
струке.
Квалитетно образовање дјеце захтијева сталну едукацију свих у образовном систему,
али и оних који се образују за рад у том систему. Ни један студијски смјер који
образује кадар за рад са дјецом не изучава међународне стандарде из ове области,
њихову улогу и значај и њихово мјесто у правном систему земље. Знање о овим
питањима не провјерава се ни приликом полагања стручног испита нити код
обнављања лиценце.
Ради правилног разумијевања развојних потреба дјеце, ради правилног разумијевања
права која дјеца имају и нашег односа према томе, ради васпитања и образовања
дјеце у складу са законом јасно дефинисаним циљевима, неопходно је на свим

70

факултетима који образују кадар за рад са дјецом увести и учење не само о
Конвенцији већ и свим другим међународним стандардима.
Проблем недовољног броја просвјетних инспектора и педагошких надзорника доводи
до недовољног надзора над радом школа, и то се посебно осјети у појединим
областима. Педагошки кодекс понашања морао би бити у свакој школи, не само
присутан у свакој учионици него и адекватно примијењен од свих у школи, али би
морали бити обезбјеђени и инструменти за контролу истог.
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5. Право на игру и слободно вријеме
Државе чланице признају право дјетета на одмор и слободно вријеме, на игру и
рекреацију која одговара узрасту дјетета и слободно учешће у културном животу и
умјетности.98
О праву дјеце на слободно вријеме мало се говори, а ради се о једнако важном праву
као што су и сва друга права гарантована Конвенцијом.
Није довољно рећи да дјеца то право имају, много је важније препознати важност и
потребу сваког дјетета за остваривање овог права, те осигурати квалитетне садржаје
примјерене узрасту и потребама дјетета, како би ово право било остварено на
квалитетан начин.
Право на слободно вријеме припада, као и свако друго право, сваком дјетету без
дискриминације по било којем основу.
Право на слободно вријеме захтијева да се оно остварује у условима у којима ће дјеца
бити сигурна и заштићена.
Право на слободно вријеме захтијева да најбољи интерес дјетета буде у приоритету.
На жалост, пуно је разлога који доводе до тога да ово право за сву дјецу, на адекватан
начин, није обезбијеђено.
Доступност садржаја и могућност остваривања овог права за дјецу са сметњама у
развоју, слободно вријеме и активности дјеце без родитељског старања која су
смјештена у институцијама, ангажовање локалне заједнице у стварању услова за
обезбјеђење овог права за дјецу, улога школе и важност ваннаставних активности за
дјецу, могућности родитеља да одговоре потребама дјеце у остваривању њиховог
права на игру и слободно вријеме, само су нека од питања која захтијевају
ангажовање стручњака и институција из различитих области како би се препознала
важност овог права за правилан раст и развој дјетета.
Забрињава податак да су у свим радионицама као најчешћи начин коришћења
слободног времена дјеца наводила интернет и Фејсбук, што је још једна потврда да
дјеца у недостатку добрих садржаја користе оне који су им лако доступни. Коришћење
слободног времена на овај вид комуникације (сатима сједећи испред рачунара) не да
није најбољи интерес дјетета, већ штети његовом здрављу, а да не говоримо о свим
повредама и насиљу и злоупотребама којима може бити изложен користећи на овај
начин своје слободно вријеме.
На другом мјесту, према изјавама дјеце, су кафићи и дружења у угоститељским
објектима, што опет, по изјави дјеце, није њихов избор, већ у неким срединама
немогућност избора.
При томе дјеца упозоравају да су им у слободно вријеме доступни и садржаји као што
су ноћни клубови и кладионице у којима се не тражи доказ о пунољетству.
Дјеца најмлађег узраста највећи дио слободног времена проводе у игри која би
требало да развија њихове физичке способности и вјештине, машту, креативност,
осјећај за дружење и сарадњу. Овакве игре његују се у предшколским установама и
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раном школском узрасту. Све ове активности би се морале одвијати у средини која је
за дјецу сигурна и њима прилагођена.
Међутим бројне дјечије играонице показују управо супротно.
Дјечије играонице чији циљ би требало да буде квалитетно испуњавање слободног
времена које се остварује кроз игру и друге садржаје, често настају у врло скромним
просторима. Неке играонице своју улогу остварују кроз игру дјеце коју организују или
само надгледају особе које нису адекватно оспособљене за то. Има и оних играоница
које воде стручни кадрови попут васпитача и педагога, али су то ријетки примјери.
Закон о предшколском васпитању и образовању дефинисао је у члану 21 који су то
облици организовања за квалитетно испуњавање слободног времена, а чланом 11.
Закона утврђен је читав низ услова који се морају испуњавати за обављање ове
дјелатности.99
Правилник о педагошким стандардима и нормативима за област предшколског
васпитања и образовања100 утврдио је услове за почетак рада предшколске установе,
те просторне, материјалне и друге стандарде, нормативе и критерије који морају бити
испуњени да би одређен простор могао служити у те намјене.
Како би се овај вид организовања и дружења дјеце ставио под надзор и довео у склад
са законским условима и дјеци обезбиједила потпуна сигурност и квалитетан садржај
прилагођен узрасту дјеце, Омбудсман за дјецу је у складу са својим овлашћењима
упутио препоруку Републичкој управи за инспекцијске послове.
Према подацима којима Институција располаже највећи број дјечијих играоница ради
са рјешењем чија дјелатност је изнајмљивање простора за организивање прослава
дјечијих рођендана, пружање услуга забаве и слично, и иста су издата од стране
надлежног органа локалне заједнице. То никако нису, нити могу бити, играонице за
дјецу како их закон дефинише. Дјелујући под фирмом играонице ови простори
родитеље доводе у заблуду а дјецу излажу ризицима и опасностима, а при томе нису
под адекватним надзором.
Сваки облик организовања и дружења дјеце увијек је добро дошао, али под условом
да такво организовање и дружење испуњава стандарде и нормативе прилагођене
дјеци, што је Правилницима дефинисано, а што захтијева да:
- објекат буде на локацији која испуњава хигијенске, еколошке, комуналне,
урбанистичке и друге услове,
- подови, зидови, санитарни чвор, расвјета, гријање, вентилација, заштита од буке,
све су то услови који морају бити прилагођени дјеци,
- играчке и други садржаји који су дјеци на располагању и
- посебно особље које у играоницама ради са дјецом.
Омбудсман за дјецу позвао је Републичку управу за инспекцијске послове да у складу
са својим овлашћењима, предузме потребне мјере и активности у циљу спречавања
дјеловања играоница које за то не испуњавају утврђене нормативе и стандарде
прилагођене дјеци.
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Републичка просвјетна инспекција по препоруци Омбудсмана за дјецу је извршила
инспекцијске прегледе у једном броју објеката гдје се одвија дјелатност „играоница" и
том приликом утврдила да немају рјешење Министарства просвјете и културе за рад
предшколске установе и да не испуњавају услове за обављање ове дјелатности.
Исти су обавезни у остављеном року прибавити рјешење за рад, у противном ће им
бити онемогућено обављање ове дјелатности. Инспекција наставља са прегледом свих
објеката у Републици Српској у којима се одвија ова дјелатност, а Институција са
провјером под којом „фирмом“ ће ове „играонице“ наставити даље да раде.
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6. Социјална и економска права
6.1. Социјална заштита
Државе чланице уважавају право сваког дјетета да користи социјалну заштиту,
укључујући социјално осигурање, и предузимају све мјере неопходне за пуно
остваривање тог права у складу са националним законима101. Међународни документи
утврђују обавезу државама да својим законодавством гарантују могућност
остваривања овог права, посебно угроженим категоријама и посебно дјеци.
Уставни суд Републике Српске102 оцјењујући уставност Закона о дјечијој заштити103
члан 23 и 24. утврђује да уставни принцип не гарантује апсолутну једнакост у
остваривању права гарантованих Уставом, па тиме и права из области социјалне
заштите и друштвене бриге о дјеци, већ подразумијева једнакост грађана који се
налазе у истим правним ситуацијама, при томе наводећи да суд није надлежан за
оцјењивање цјелисходности појединих законодавних рјешења са становишта њихове
друштвене оправданости.
Управо полазећи од цјелисходности појединих законских рјешења неопходна је
измјена и допуна Закона о дјечијој заштити, којим би се створили услови да се из
постојећих средстава доприноса, накнаде које се дају из тог извора, дају на начин да
они који се налазе у истој правној ситуацији добијају једнаку подршку и накнаду
државе. Постојеће законско рјешење које се односи на накнаду породиљама не
познају ни много богатије земље, а иста се исплаћује из истог доприноса.
Економска ситуација у којој се налазе родитељи и породица данас утиче на квалитет
остваривања права дјеце. Велики број незапослених, нередовне исплате плата,
неуредне уплате доприноса од стране послодаваца директно утичу на економску
стабилност породице, а тиме и дјеце. Чињеница је да су средства центара за
социјални рад ограничена и недовољна, али и да се ситуација разликује од општине
до општине. Родитељи се жале да због тешке материјалне ситуације нису у могућности
да редовно измирују обавезе по захтјевима јавних предузећа (обавезе по основу
испоручене електричне енергије, воде, гријања...) и да то директно утиче на услове
живота њихове дјеце.
Центри за социјални рад су основне институције које пружају услуге социјалне
заштите грађана. Центри су неадекватно материјално и кадровски оспособљени, а с
обзиром да се њихово финансирање врши из буџета општина, то се издвајање
средстава за социјалну заштиту разликује од општине до општине.
Мјере психо - социјалне заштите, као и проблем социјализације жртве, су мјере
помоћи центра у остваривању права дјетета које или изостају или им се приступа са
закашњењем и на неадекватан начин. Ова помоћ центра врло често је много важнија
од новчане накнаде и њено одсуство за дијете може имати далеко теже посљедице.
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 26.
Уставни суд Републике Српске, одлука број У-53/07 од 27.05.2009. год.
Закон о дјечијој заштити, „Службени гласник РС“, број 4/02, 17/08, 1/09
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Омбудсман за дјецу у извјештајном периоду примио је жалбе којима се указује на
повреду права дјетета по овом основу и њима се тражила углавном једнократна
новчана помоћ од центра.
Жалбама се указује на неуједначеност критерија за додјелу социјалне помоћи између
појединих корисника, спорост у раду по захтјевима, непостојање типских образаца захтјева, те су грађани принуђени да сами пишу захтјеве, недовољну стручност лица
која одлучују по захтјевима, захтијевање од грађана да доставе разне потврде и
увјерења, за које се касније утврди да су непотребна или да до њих сам орган лакше
долази по службеној дужности, не одговарање по захтјеву у законском року.
Поједини центри немају евиденцију потенцијалних корисника неког вида социјалне
подршке, правдајући то недостатком средстава па грађане и не упућују на подношење
захтјева за њихово остваривање.
Поједине општине различитим видовима помоћи покушавају санирати социјалне
потребе својих грађана - субвенције за гријање, струју, хигијенски пакети и сл. Сваки
вид помоћи породици је истовремено и помоћ за дјецу, али центри за социјални рад би
морали, ради заштите дјеце и њихових права, у својој средини имати евиденцију и
социјално стање за дјецу по различитим категоријама чиме би се избјегла ситуација да
нека дјеца остану без заштите.
Центри су овлашћени подносити захтјеве за плаћање алиментације из све имовине
дужника, па и на штету његовог издржавања. Ова дјеца вро често нису социјални
случајеви, али су доведена у стање социјалне потребе, због тога се приступ овом
проблему и његово рјешавање мора мијењати и заштити дјецу од додатних повреда
због неостваривања овог права.

6.2. Економско искоришћавање дјеце и обављање штетних
послова
Конвенција о правима дјетета у члану 32. утврђује:
1. Државе чланице признају право дјетета на заштиту од економске експлоатације и
рада на послу који може бити опасан или ометати образовање дјетета или штетити
здрављу дјетета, односно његовом физичком, менталном, духовном, моралном или
социјалном развоју.
2. Државе чланице предузимају законодавне, административне, социјалне и образовне
мјере за примјену одредаба овог члана. У том циљу, а имајући у виду одговарајуће
одредбе других међународних инструмената, државе чланице посебно:
(а) одређују минималну старост за запошљавање;
(б) обезбјеђују регулисање радног времена и услова рада;
(ц) одређују одговарајуће казне или друге санкције како би се осигурале ефикасна
примјена
одредаба овог члана.“
Поред Конвенције, Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима,
чланом 10. став 1. тачка 3. утврђује:
3. Законом треба да се забрани запошљавање дјеце на пословима који су такве
природе да могу да изложе опасности њихов морал или здравље, да доведу у опасност
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њихов живот или да нашкоде њиховом нормалном развоју. Државе треба исто тако да
утврде границе старости испод којих је плаћени рад дјечије радне снаге законом
забрањен и кажњив.
Према Закону о раду Републике Српске, дјеца која су млађа од 15 година не могу
закључити уговор о раду. Лице између 15 и 18 година може закључити уговор о раду,
али под условом да има општу здравствену способност за рад. Закон експлицитно
прописује да лице које није навршило 18 година живота не може закључити уговор о
раду за обављање послова на којима постоји повећана опасност од повреда или
повећан штетни утицај на здравље (послови са посебним условима рада).104
Поред Закона о раду и Породични закон Републике Српске штити дјецу од економског
искоришћавања, али од властитих родитеља, утврђујући да родитељ злоупотребљава
родитељско право ако експлоатише дијете присиљавајући га да претјерано ради или
да обавља рад непримјерен његовом узрасту, те да ће таквом родитељу суд, у
ванпарничном поступку, одузети родитељско право.105
Кривични закон Републике Српске чланом 207. утврђује казну затвора до три године
ако родитељ, усвојилац, старалац или друго лице злоставља малољетно дијете или га
принуђава на претјеран рад или рад који не одговара узрасту малољетног лица или на
просјачење, или га из користољубља наводи на вршење других радњи које су штетне
за његов развој.106
Законодавац је, дакле, препознао захтјеве и међународне стандарде и у постојеће
законодавство, у намјери да заштити дјецу од економског искоришћавања и
експлоатације, уградио механизме заштите.
Међутим, и поред нормативног уређења присутна је злоупотреба дјеце и њихово
радно ангажовање противно законом утврђеним правилима и забранама.
Данас не постоје поуздани подаци колико дјеце се налази у радном односу. Углавном
се запошљавају у кафићима гдје често раде преко граница прописаног радног
времена, до касно у ноћ или обављају тешке физичке послове, нпр. пресељење
ствари, утовар робе, пољопривредне радове и слично. Радно ангажовање дјеце не
угрожава само њихово право на заштиту од економске експлоатације, већ и њихово
право на образовање, право на одмор и културне активности, угрожава њихово
здравље и њихов физички и интелектуални развој.
С обзиром да је законодавство препознало и захтјев Конвенције за обезбјеђење
адекватних санкција за оне који економски искоришћавају дјецу, у том дијелу
контролни механизми морају додатним ангажовањем санкционисати све оне који не
поштују законом уређена правила и поступају против интереса дјеце, прије свега
надлежне инспекцијске службе би морале у свим контролама посебну пажњу
посветити контроли радног ангажовања малољетника..
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Закон о раду Републике Српске – Пречишћени текст „Службени гласник РС“, број: 55/07,
члан 14.
105
Породични закон, члан 106
106
Кривични закон, члан 207
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6.3. Дјеца на улици – просјачење
Проблем просјачења дјеце или дјеце на улици је присутан а да немамо стварне
показатеље о његовој присутности, узроцима, разлозима нити посљедицама по развој
дјетета.
Своју забринутост у вези са искоришћавањем дјеце и просјачењем изразио је и УН
Комитет, те је, с тим у вези, дао одговарајуће препоруке:

Комитет је забринут због информације да знатан број дјеце, нарочито Рома, живи или
ради на улицама, да је већина те дјеце млађе од 14 година, да већина не похађа
школу и да је готово половина њих болесна. Комитет са забринутошћу надаље
примјећује да је посао којим се баве та дјеца често штетан по њихово здравље и
израбљивачког је карактера, као и да је већина ове дјеце присиљено да ради.
Комитет препоручује Држави уговорници да
a. предузме свеобухватно истраживање којим би се дошло до броја ,састава и
карактеристика дјеце која раде и дјеце која живе и раде на улицама у циљу
осмишљавања и имплементације свеобухватних стратегија и политика за
спречавање и елиминацију економске експлоатације ове категорије дјеце,
b. да се побрине да се овој категорији дјеце обезбиједи потребна исхрана, одјећа,
стамбени смјештај, здравствена заштита и могућност за образовање, укључујући
струковно образовање и едукацију у области животних вјештина, у циљу пружања
подршке њиховом пуном развоју,
c. да се побрине да имплементација закона буде у пуној сагласности са чланом 32.
Конвенције о правима дјетета и Конвенцијама 138 и 182 Међународне
организације рада.107
Закон о јавном реду и миру108 предвиђа новчане казне за починиоце просјачења.
Кривични закон утврђује да је просјачење кривично дјело и прописује казну затвора за
родитеља, усвојиоца, стараоца или друго лице које злоставља малољетно лице или га
принуђава на претјеран рад или рад који не одговара узрасту малољетног лица или на
просјачење или га из користољубља наводи на вршење других радњи које су штетне
за развој дјетета.
Нажалост, и поред наведеног, дјеца која просе могу се видјети на јавним мјестима и по
најтежим временским условима. Ова дјеца проводе дане на улици, некада у наручју
својих родитеља или у друштву оних са којима заједно раде.
Ова дјеца су врло често потпуно васпитно, хигијенски, здравствено и образовно
запуштена. Њихово право на образовање, здравствену заштиту, безбрижно
дјетињство, игру и друга права, њима, а и онима који о њима брину, потпуно су
непозната.
Међу дјецом која просе разлику се двије групе:
1. дјеца која то раде на захтјев или уз сагласност родитеља или старатеља,
2. дјеца која се присиљавају на просјачење од стране трећих лица, који их
уствари, „изнајмљују или купују“ уз договорену накнаду и користе за стицање
личне имовинске користи.
107
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УН Комитет за права дјетета, Препоруке, тачка 65 и 66
Закон о јавном реду и миру, „Службени гласник РС“, број 20/07, члан 26 и 27
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Дјеца се организовано доводе из других општина, и из других земаља у региону, од
стране организатора просјачења, што прелази у чисту трговину дјецом. Често им је
лимитирана „дневна зарада“ тако да не могу напустити улицу док не зараде одређени
износ. У противном, подвргнута су тешким облицима физичког злостављања. Проблем
просјачења нарочито је присутан код дјеце ромске националности
У задњих неколико година организовањем удружења Рома и њиховом сарадњом са
локалним заједницама направљени су помаци у циљу укључивања већег броја ромске
дјеце у школу, обезбјеђивањем школског прибора, обезбјеђивањем простора за рад
удружења али и обучавање дјеце по различитим програмима. Њихово укључивање у
образовни систем је изузетно важно, јер су тиме и у здравственом систему, а то би
морало допринијети и ублажавању овог проблема.
Институција је, управо у складу са Препорукама Комитета, започела активности у свим
општинама ради прикупљања података о дјеци која просе. У сарадњи са полицијом и
центрима за социјални рад у свим општинама у Републици, те удружењима Рома и
другим невладиним организацијама потребно је доћи до података о присутности ове
дјеце у свакој општини, о разлозима који до тога доводе, ангажовању институција у
превазилажењу стања и сл, како би се на основу снимљеног стања могле предложити
одговарајуће мјере и рјешења.
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7. Правосудно – заштитна права
7.1. Дјеца у сукобу са законом – малољетничка деликвенција
Малољетничка деликвенција, у ужем смислу, представља извршење дјела од стране
малољетника која су прописана као кривична дјела или као прекршаји. У ширем
смислу, она укључује и нарушавање моралних норми, као и разна асоцијална
понашања од стране малољетника.
Конвенција захтијева да малољетник у поступку пред судом има право да активно
учествује у поступку, без дискриминације по било којем основу уз уважавање његовог
најбољег интереса. Свака реакција друштва према дјеци која су у сукобу са законом
мора бити у сразмјери са околностима које се тичу малољетника и са околностима
извршеног дјела у сваком конкретном случају, при чему се поред тежине преступа,
мора узети у обзир и личност и личне карактеристике малољетника.
Међународни стандарди позивају да се, кад год је то могуће, у свим случајевима у
којима су дјеца у сукобу са законом, адекватна алтернативна рјешења траже изван
оквира формалне кривичне процедуре.
Конвенција позива на доношење закона којима се утврђује доња старосна граница
испод које се претпоставља да дјеца немају способност да кривично одговарају109 и
којима се утврђују минималне године старости испод којих не могу бити лишена
слободе110.
Према члану 14. Међународног пакта о грађанским и политичким правима дјеци се
гарантује право на правично суђење, као и одраслима. Нико, па ни дијете, не може
бити незаконито или произвољно лишено слободе. Ако се то деси, члан 37. Конвенције
даје преглед припадајућих права дјетета које је лишено слободе. Међународно право
не прописује апсолутну забрану затворског кажњавања дјеце, али оно иде у правцу
давања приоритета алтернативним поступањима и смјештају дјеце ван институција
затвореног типа. Лишавање слободе, задржавање у притвору и затварање дјетета
примјењују се као посљедња могућа мјера и то на најкраћи могући временски период
уз гаранцију да том приликом дијете буде одвојено од одраслих затвореника.
Поступак који се примјењује према малољетнику мора обезбиједити сигурност дјетета
и узети у обзир његов узраст и спремност за његову рехабилитацију. Нагласак је
увијек на примјени васпитних мјера. Кривични поступак који се води према
малољетнику искључује јавност у циљу заштите приватности дјетета.
Према подацима МУП-а111, малољетници најчешће чине кривична дјела против
имовине. Од укупног броја 1361 пријављених малољетника у 2010. години, половина
или 618 пријава се односи на кривично дјело против имовине (крађе и тешке крађе).
На жалост, пријаве су поднесене и за кривично дјело разбојништва-14, за кривично
дјело прикривање 6 пријава против малољетних починилаца.
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Према поднесеним пријавама против малољетника, 37 се односи на КД против живота
и тијела, најчешће тјелесне повреде и тешке тјелесне повреде.
У групи кривично одговорне дјеце, у сукобу са законом најчешће су дјеца од 16 и 17
година, мада је примијетно присуство и све млађе дјеце која долазе у сукоб са
законом. Оваквом понашању често претходи, или га прати, занемаривање дјетета
унутар породице и прекидање редовног школовања. Кривична дјела су извршена
најчешће заједно са другим малољетницима или млађим пунољетним лицима. Дјеца
извршиоци кривичних дјела долазе из свих социјалних статуса.
У циљу предузимања организоване акције друштва на рјешавању проблема
малољетничког преступништва донесена је Стратегија против малољетничког
преступништва (2006 – 2010). Основни циљ Стратегије је довођење законодавства,
политике и праксе у области малољетничког преступништва у склад са међународним
стандардима, у контексту постојећих и процијењених кретања социјалних, економских,
културних, политичких и законских фактора.
Проблем малољетничке деликвенције захтијева дугорочне, планске, организоване
активности свих: родитеља и породице, вршњака, школа, центара за социјални рад,
полиције, тужилаштва, судова.
Комитет за права дјетета, разматрајући извјештај о стању права дјетета, истакао је
забринутост и препоручио Босни и Херцеговини да у потпуности усагласи систем
малољетничког правосуђа са Конвенцијом о правима дјетета али и са осталим
стандардима Уједињених нација из области малољетничког правосуђа.112
У овом дијелу, у Републици Српској су направљени значајни помаци у задњих
неколико година од доношења одговарајућих закона до успостављања одговарајућих
установа на које закон обавезује.
Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
113
велики је искорак у односу на предходна рјешења, прије свега зато што је у први
план ставио алтернативне мјере, које би адекватном примјеном требале да допринесу
васпитању, преваспитању и правилном развоју дјетета и његове личне одговорности.
Закон у први план ставља васпитне препоруке које имају за циљ:
а - преусмјеравање малољетног починиоца кривичног дјела од редовног кривичног
поступка како би се избјегли негативни ефекти на личност малољетника и његов
развој,
б - да малољетник сагледа посљедице свога дјела и преузме одговорност за оно што је
учинио,
ц - да се малољетник спријечи у поновном извршењу кривичних дјела,114
С обзиром да је Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном
поступку почео са примјеном 1.1.2011. године, потребно је убрзати поступке који ће
омогућити његову примјену, прије свега у дијелу изрицања васпитних мјера и
препорука.
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7.2.

Право на заштиту
злостављања

од

сексуалног

искоришћавања

и

УН Конвенција о правима дјетета обавезује државе чланице на предузимање свих
одговарајућих законодавних, административних, социјалних и образовних мјера ради
заштите дјетета од свих облика физичког или менталног насиља, повреде или
злостављања, занемаривања или немарног односа, злоупотребе или експлоатације,
укључујући и сексуално злостављање док је на бризи родитеља, законских старатеља
или било које друге особе која се брине о дјетету.115
Кривични закон Републике Српске прописује, између осталих, сљедећа кривична дјела
која се повезују са сексуалним насиљем над дјецом: силовање (члан 193.), обљуба над
немоћним лицем (члан 194.), полно насиље над дјететом (члан 195.), обљуба
злоупотребом положаја (члан 196.), задовољење полних страсти пред другим (члан
197.), трговина људима ради вршења проституције (члан 198.), искоришћавање дјеце
и малољетних лица за порнографију (члан 199.), производња и приказивање дјечије
порнографије (члан 200.), родоскрвљење (члан 201.), одузимање малољетног лица
(члан 205.), запуштање и злостављање малољетног лица (члан 207.), насиље у
породици или породичној заједници (члан 208.).
Само сексуално насиље се манифестује као перфидан, скривен облик и веома се тешко
открива. С једне стране, разлог је у још увијек присутном патријархалном васпитању и
свијести да је насиље приватан проблем породице којој дијете припада, а с друге
стране, разлог је „моћ“ извршиоца узрокована родбинском везом (економском,
емоционалном или другом зависношћу) социјалним или емоционалним насиљем, а
често праћена „силом и пријетњом“.
Истраживања показују да се насиље дешава у свим друштвеним слојевима независно
од прихода, врсте и степена образовања, културе и друштвеног статуса. Још увијек
нисмо спремни вјеровати да се ова дјела дешавају у нашем окружењу, још увијек
вјерујемо да се дјела дешавају у мрачним улицама великих градова и од стране
непознатог нападача уз тешке тјелесне повреде жртве. Међутим, истраживања
показују потпуно супротно. У највећем броју случајева, сексуално насиље над дјецом
дешава се или у кући жртве или починиоца. Починилац је најчешће лице које жртва
јако добро познаје и коме без резерве вјерује, то су лица за које нико никада не би
помислио да би то урадили, то су лица без претходно постављених психијатријских
дијагноза и без полицијског досијеа, а жртва може бити свако дијете. Дијете је жртва
јер му вјерује,вјерује да оно што ради - ради за његово добро.
Дјеца данас тешко могу препознати ову врсту насиља које им се дешава. А кад то и
препознају,о томе не говоре јер се и боје и стиде. Боје се да ће осрамотити породицу,
да им се неће вјеровати, да су они криви за то... Боје се починилаца који их
различитим пријетњама и уцјенама држе у страху од посљедица које ће им се десити
ако проговоре.
Када о томе и проговоре, дјеци нико не вјерује и не жели да вјерује и не жели да се
упушта у разговор о тој теми. Једна дјевојчица је рекла: „Кад сам о томе хтјела
разговарати са својим наставником рекао ми је да је то наша приватна ствар.“ То је
била ситуација у којој је дјело доказано и изречена правоснажна пресуда. Каква би
реакција била да је хтјела разговарати прије покретања било каквог поступка?
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Зато је обавеза одраслих, родитеља, наставника и других да сваку изјаву дјетета која
упућује на злостављање од било кога озбиљно схвате и провјере.
Стручњаци упозоравају да дјеца о томе никада не лажу и да они који их слушају и при
томе чују шта говоре, могу препознати постојање неког од облика насиља које дијете
трпи.
ПСИХОСОЦИЈАЛНА помоћ и подршка је вид третмана који обавља стручни тим,
психолог и социјални радник, у свом раду са жртвом злостављања. Основни циљ
психосоцијалног рада са корисником је оснаживање (физичко и психичко), које се
односи на помоћ кориснику у некој од области психосоцијалних потреба.
Психосоцијалне потребе су потреба за сигурношћу, разумијевањем, поштовањем,
емоционалном и социјалном подршком или помоћи, знањем и слично.
Нажалост, у досадашњој нашој пракси и након процесуирања појединих случајева,
дјеца – жртве су препуштена сама себи. Анализом предмета случајева сексуалног
насиља над дјецом, произилази да се учешће центара/служби за социјални рад
углавном своди само на присуство социјалног радника приликом давања изјаве дјетета
у кривичном поступку.
Стога је неопходно, да се по хитном поступку донесе упутство о мјерама психосоцијалне рехабилитације које се обавезно примјењују према дјеци која су била жртве
насиља, укључујући врсте мјера, начине и рокове њихове примјене од стране центара
за социјални рад уз обавезу извјештавања ресорног министарства о могућности за
повећање ефикасности мјера.
Ово упутство треба да прати и утврђивање јединственог програма обавезне едукације
службених лица која учествују у процесу психосоцијалне рехабилитације са
конкретним темама едукације, роковима и носиоцима активности, а коју ће пратити и
прописивање услова за издавање одговарајућих годишњих лиценци службеним
лицима за рад са дјецом–жртвама насиља.
Врло је важно да надлежне институције у свом раду са дјецом-жртвама насиља имају
правовремену и квалитетну комуникацију, како у току «процесуирања случаја», али и
по окончању поступка пред судом у виду пружања квалитетне психосоцијалне
подршке дјетету.
Једна од могућности, ради превазилажења садашњег стања је,да центри за социјални
рад у склопу расположивих материјалних и кадровских ресурса успоставе мобилне
тимове у склопу општинских или регионалних центара за психосоцијални рад, односно,
формирање мобилних савјетовалишта за жртве и извршиоце насиља на општинском
или регионалном нивоу, у сарадњи са невладиним сектором који у појединим
општинама имају капацитете за овај вид подршке.
Дјецу, која су жртве насиља, треба охрабрити да о проблему говоре и да траже помоћ.
При томе они морају знати коме се у датом тренутку могу обратити и какву помоћ могу
и морају добити. У свим овим случајевима врло је важно да реакција надлежних
институција буде и брза и адекватна. У противном, посљедице по дијете могу бити још
теже, посебно у ситуацијама кад изостане психо – социјални рад са дјететом жртвом
насиља, јер је то ново насиље над њим.
КАЗНЕНА ПОЛИТИКА За јачање система заштите дјеце и њихових права и интереса
предуслов је квалитетан закон који ће препознати све аспекте ових за дјецу најтежих
видова злостављања. Истовремено, законом утврђене санкције морају бити адекватне
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тежини почињеног дјела. Казне изречене починиоцима најчешће нису адекватне
почињеном дјелу. Иако је законодавац дао могућност изрицања и тежих казни, у
распону нпр. од три до петнаест година, изричу се само минималне. Најновијим
измјенама и допунама закона прописане казне су пооштрене тако да сада, нпр.
законодавац прописује за кривично дјело силовања „малољетног лица“ из члана 193.
став 2. казну затвора најмање пет година умјесто досадашње од „три до петнаест
година“ или за кривично дјело „полно насиље над дјететом“ из члана 195. став 1.
законодавац прописује казну затвора од „једне до десет година“ умјесто „једне до осам
година затвора“.116
Измјенама Закона казне јесу пооштрене али још увијек не довољно. И даље је проблем
што је минимална казна тако мала, тако да би нове измјене закона морале ићи у
правцу повећања минималне казне за ова дјела.
Ни једна казна није довољна за починиоца, јер је уништио дјечији живот, али ако се
изриче казна од годину или двије затвора онда је то ново насиље над дјететом.
С обзиром на сву тежину ових дјела и посебно посљедице које ова дјела остављају на
развој и одрастање дјетета, неопходно је успоставити евиденцију – базу података
извршилаца ових дјела, како би ова лица била под сталним надзором надлежних
институција те да би се избјегла свака могућност да ова лица, послије издржане казне,
протеком одређеног времена, буду у ситуацији да раде са дјецом по било којем
основу.
Према подацима МУП-а РС у 2010. години пријављено је 7 случајева кривичног дјела
против полног интегритета.117
Институција је у извјештајном периоду примила 7 жалби којима се указује на
сексуално искоришћавање и злоупотребу дјеце.
Жалбе су примљене, не од дјеце нити породице, већ од институција и медија.
Институција је у складу са својим овлашћењима ресорном министарству доставила
Посебан извјештај којим се очекује измјена Кривичног закона, којим је неопходно:
- застару за кривично гоњење за кривична дјела учињена на штету дјеце законом
уредити на начин да застара тече од пунољетства дјетета,
- успоставити регистар - базу починилаца ових кривичних дјела, како би ова лица
била под сталним надзором надлежних институција,
- добну границу дјетета за добровољни пристанак на полни однос законом
дефинисати са 16 година, с обзиром да се дјеца до 16 година живота налазе у
специфичној фази свога одрастања и да нису у могућности у потпуности схватити
озбиљност и све посљедице својих одлука,
- додатно пооштрити санкције против починилаца ових дјела, прије свега законом
дефинисати већу минималну казну, чиме би се спријечило да починилац буде
осуђен на годину или двије затвора,
- законом утврдити да се починиоцу ових дјела поред казне затвора обавезно изриче
и мјера лијечења - психосоцијални третман,
116
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- законом утврдити забрану починиоцу ових дјела обављање било какве дјелатности
којом се доводи у везу са дјецом.
- у циљу превентивног дјеловања неопходно је обезбиједити програме образовања и
информисања дјеце о свим облицима сексуалног насиља, у чему посебну улогу
морају имати образовно - васпитне установе,
- дефинисати мјере психо - социјалне подршке које се обавезно примјењују према
дјеци жртвама сексуалног злостављања и породицом жртве, укључујући врсту
мјера, начине и рокове њихове примјене од стране центара за социјални рад.

7.3. Дјеца чији су родитељи у затвору
Државе чланице поштују право дјетета које је одвојено од једног или оба родитеља да
одржава личне односе и непосредне контакте са оба родитеља на сталној основи,
осим ако је то у супротности са најбољим интересима дјетета.
У случајевима када је раздвајање посљедица мјере коју је предузела држава чланица,
као што су притвор, затвор, изгнанство, депортација или смрт (укључујући смрт која из
било ког разлога наступи док је на бризи државе) једног или оба родитеља или
дјетета, држава чланица ће, на захтјев, родитељима, дјетету или, ако је такав случај,
другом члану породице осигурати основне информације о мјесту боравка одсутног
члана/чланова породице ако давање такве информације не иде на штету добробити
дјетета. Државе чланице се надаље старају да подношење таквог захтјева само по
себи не повлачи никакве штетне посљедице за заинтересовано лице/лица.118
Права дјеце чији су родитељи у затвору посредно су садржана и у Европским
затворским правилима. Наиме, Комитет министара Савјета Европе је 11. јануара 2006.
године усвојио нову верзију Европских затворских правила којима су суштински
ревидирана ова правила из 1973. и 1987. године.
Родитељ који издржава казну не престаје бити родитељ. Али право дјетета, као и у
свим другим ситуацијама, треба омогућити у складу са његовим најбољим интересом.
Најбољи интерес дјетета не значи само право на контакте, већ и када се то дешава, у
каквим условима, у чијем присуству, под чијим надзором, да ли је израз воље дјетета,
да ли је дијете и како припремљено на посјете, да ли то жели и сл.
Контакт дјетета са родитељем који издржава казну затвора само је једна од ситуација
која се у пракси намеће. При томе је много важније имати у виду какве све посљедице
чин одвођења родитеља може имати за дијете, прије свега, у његовом психо физичком развоју.
Реакције код дјеце могу бити врло различите прије свега оне емоционалне природе,
страх, збуњеност, срамота, осјећај напуштености,а родитељ са којим дијете живи врло
често нема одговора на питања које дијете поставља или одговоре не зна или
једноставно о томе са дјететом не жели разговарати.
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Ако се овоме дода и негативан утицај средине у којој дјеца живе, ситуација се додатно
усложњава. Иако сама дјеца нису учинила ништа лоше, и они су кажњени. Кажњени су
јер су „изгубили“ родитеља, кажњени су због оног што је родитељ урадио, и
„обиљежени“ и одбачени од својих вршњака. Посебно су тешке оне ситуације у којима
је дијете било жртва насиља од стране родитеља, па родитељ због тога издржава
казну.
Проблеми у настави, отежана комуникација са вршњацима, проблеми у исхрани,
здравствени проблеми, само су неке од посљедица које се код дјеце могу
манифетовати као реакција на догађаје, а с обзиром да број дјеце није мали,око 350,
врло је важно да струка изнесе свој став о бројним питањима, како би се пронашла
најбоља рјешења за дијете да превазиђе ситуацију у којој се, не својом кривицом,
нашло.
При томе, питања да ли су то дјеца разведених родитеља или не, односно, да ли су то
дјеца из брачних/ванбрачних заједница и да ли су односи између њихових родитеља
поремећени или не, додатно компликују ову тешку ситуацију.
Према подацима установа, на основу Закона о извршењу кривичних санкција, осуђена
лица имају право да их посјећују дјеца и чланови уже породице једном мјесечно, а
трајање посјете је углавном сат времена, с тим да се у неким заводима, у зависности
од околности, посјета дјетета може и продужити. Уколико постоји потреба, осуђена
лица могу поднијети захтјев руководиоцу завода и тражити да им се поред редовне
одобри и ванредна посјета у истом мјесецу
Установе такође истичу да постоји одређени број осуђених лица која дјецу не виђају
никада или веома ријетко. Разлози су различити, од случаја до случаја, али се
најчешће доводе у везу са нарушеним односима између брачних другова, удаљеност
пребивалишта породице и лоша материјална ситуација породице осуђеног лица.

7.4. Дјеца у саобраћају
Дјеца су, као и одрасли, свакодневни учесници у саобраћају, најчешће као пјешаци
али врло често и као сапутници у возилу.
Према подацима МУП-а119 у 2010. години у саобраћајним несрећама страдало је 8
дјеце, 3 од 7-14 година;1 као сапутник у возилу,1 као пјешак и 1 возећи бицикл, и 5
дјеце од 14-18 година.
Тешко је повријеђено 87 дјеце и то до 7 година 13 дјеце,од 7-14 година 32 дјеце, и 42
дјеце од 14-18 година. Возећи бицикл повријеђено је 9 дјеце, 21 дијете као пјешак и
15 као сапутник у ауту.
Лакше је повријеђено 280 дјеце, од чега до 7 година старости 64 дјеце, од 7-14 година
70 дјеце, и од 14-18 година 146. Возећи бицикл повријеђено је 14 дјеце, 47 као
пјешаци и 73 као сапутник у возилу.
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Наведени подаци упозоравају да општи прописи који уређују ову област нису довољна
гаранција у заштити дјеце, зато учење дјеце и њихова припрема за учешће у
саобраћају мора почети од њиховог најранијег узраста, у предшколским установама по
програму који је њима прилагођен. При томе учење дјеце мора укључити не само
упознавање са саобраћајним знацима и правилима, већ и њихове навике и понашање
у саобраћају.
Сваки тренутак непажње код дјетета у саобраћају може имати врло тешке посљедице,
зато је важно да прилагођено њиховом узрасту, дјеца знају које су све опасности у
саобраћају и да мјеста на којима се саобраћај одвија нису за игру.
За безбједност дјеце у саобраћају одговорност је на родитељима и возачима, а врло
често родитељ је и возач и његова одговорност је тим већа.
На жалост статистика показује да, управо непажњом одраслих и њиховим неодговрним
односом према дјеци, велики број дјеце у саобраћају буде повријеђен као сапутник у
возилу. Због тога је неопходно активности МУП-а усмјерити и на појачан надзор и
контролу у дијелу када се дјеца возе у ауту на потпуно непрописан начин (на мјесту
сувозача, без појаса, без дјечијих сједалица, у крилу возача и сл.) при чему и при
најмањем удесу посљедице по њих могу бити врло тешке.
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IV РАД ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ
1. УСКЛАЂЕНОСТ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА
Законом о Омбудсману за дјецу утврђено је да омбудсман за дјецу:
1. прати усклађеност закона и других прописа у Републици Српској који се односе на
заштиту права дјетета с одредбама Устава Републике Српске, Конвенције Уједињених
нација о правима дјетета и других међународних докумената који се односе на
заштиту права и интереса дјетета,120
Омбудсман за дјецу је овлашћен да Влади, односно Народној скупштини поднесе
иницијативу за измјене и допуне закона и других прописа и општих аката, ако сматра
да до повреде права дјетета долази због недостатака у прописима, као и да иницира
доношење нових закона, других прописа и општих аката.121
У складу са овлашћењима утврђеним законом Институција је ресорним
министарствима поднијела иницијативе за измјене закона чију анализу је извршила у
години за коју се подноси извјештај. С обзиром да је садржај иницијатива презентован
у дијелу повреде појединачних права, то се овдје наводи само њихов попис како се
текст не би понављао.

1.1. Иницијативе
Поднесене иницијативе односе се на:
1. Измјене и допуне Породичног закона
2. Измјене и допуне Кривичног закона
3. Доношење закона о регистру починилаца КД на штету дјеце
4. Доношење закона о оглашавању
5. Допуна Закона о јавном реду
6. Допуна Закона о трговини
7. Измјене Пословника Народне скупштине Републике Српске, а у вези са
- Успостављање Одбора за права дјетета
Иако неки од успостављених одбора у својој надлежности имају питања која се
односе на дјецу, њихов положај и заштиту, сматрамо да то није довољно, односно
да је неопходно успостављање посебног сталног радног тијела чија искључива
надлежност би била брига за бољи положај дјеце у друштву.
Успостављање одбора за права дјетета у Народној скупштини требало би
допринијети стварању услова за квалитетнији однос према дјеци и свеобухватнији
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приступ у рјешавању свих питања која ће омогућити задовољење потреба дјеце на
њиховом путу одрастања, од рођења до пунољетства.
8. Доношење стратешког документа за дјецу
Доношење дугорочног стратешког документа за дјецу израз је, прије свега, потребе
да се идентификују проблеми дјеце у различитим областима остваривања и заштите
њихових права, те да се на реално заснованим потребама дјеце дефинишу
дугорочне политике ради унапређења положаја дјеце у свим сегментима друштва.
Основни циљ доношења стратешког документа за дјецу је дугорочно дефинисати
политике које ће унаприједити положај дјеце у друштву, који ће дефинисати мјере и
акције свих субјеката заштите и који ће мобилисати све надлежне институције и
организације ради реализације дефинисаних циљева.

1.2. Препоруке
У обављању послова из своје надлежности Омбудсман за дјецу је овлашћен да
органима државне управе, органима, односно службама јединица локалне самоуправе,
као и другим правним и физичким лицима која обављају послове у вези са дјететом,
предлаже предузимање мјера за спречавање штетних поступања која угрожавају
њихова права и интересе, да упозори на неправилности, те да захтијева да добије
извјештаје о предузетим мјерама.122
Препоруке дате у извјештајном периоду углавном се не односе на појединачне
случајеве, већ на спречавање поступања надлежних које доводе до повреде права и
интереса дјеце.
Издате препоруке односе се на:
1. Препорука о примјени Протокола о вршњачком насиљу у образовном систему
2. Препорука- Издавање путне исправе за дијете
3. Препорука- Приступ информацијама
4. Препорука - Доношење одговарајућег управног акта,
5. Препорука центру за социјални рад Вишеград
6. Препорука центру за социјални рад Дервента
7. Препорука центру за социјални рад Градишка
8. Препорука Центру јавне безбједности Приједор
9. Препорука - Дјеца без правног основа код трећих лица
10. Препорука везано за играонице за дјецу
11. Препорука Јавни фонд ПИО
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1.3. Посебни извјештаји
Посебним извјештајем указује се на пропусте који су довели до повреде права дјетета.
Ти пропусти могу бити врло различити од тога да постојећа законска рјешења нису
довољна гаранција да су одређена питања у остваривању и заштити права дјетета
уређена у складу са захтјевима и принципима Конвенције и других међународних
докумената у области права дјетета, или надлежни органи неправилном примјеном
важећих закона доводе до повреде права дјетета или у процедури која није у складу
са законом рјешавају по захтјеву за остваривање права дјетета.
Посебним извјештајем покушава се утицати на системско рјешење проблема, како би
се на најефикаснији начин заштитила права великог броја дјеце која су по истом
основу повријеђена или угрожена.
Омбудсман за дјецу урадио је Посебне извјештаје
1. Не, алкохолу међу младима
2. Породични закон и УН Конвенција о правима дјетета,
3. Дјеца имају право на заштиту од сексуалног злостављања и искоришћавања,
4. Правда по мјери дјетета
5. Проблеми и ризици малољетничких бракова
6. Социјализација дјеце у Кумбору
7. О твојим правима у твојој школи
8. Примјена Протокола о поступању у случајевима вршњачког насиља
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V САРАДЊА СА ДЈЕЦОМ
Законом о Омбудсману за дјецу123 утврђено је да омбудсман за дјецу упознаје дјецу са
начином остваривања и заштите њихових права и интереса и савјетује их како да
остваре и заштите своја права и интересе. С тим у вези, омбудсман за дјецу
континуирано сарађује са дјецом и подстиче их на изношење њихових мишљења,
иницира јавне активности усмјерене на побољшање положаја дјетета и учествује у тим
активностима, те предлаже мјере за повећање утицаја дјетета у друштву.
На тај начин доприноси се остваривању једне од препорука УН Комитета за права
дјетета „да се повећају напори у области информисања јавности о Конвенцији и да се
повећа свијест о њезиним начелима и одредбама, нарочито међу дјецом и
родитељима“124

1. Радионице за дјецу
Институција је, према унапријед утврђеном плану и у договору са управом школа,
организовала посјете школама, прије свега средњим школама, очекујући да ће у
разговору са средњошколцима добити више информација које могу бити основ за
поступање Омбудсмана за дјецу.
Под називом „О твојим правима у твојој школи“, обављене су посјете у 27 школа, од
чега 25 средњих и 2 основне, у 21 општини у Републици Српској.
Радионице су обављене у школама Гимназија, Прњавор; Гимназија, Мркоњић Град;
Гимназија и средња стручна школа, Источна Илиџа; Медицинска школа, Бања Лука,
Средња школа "Иво Андрић", Вишеград; Средња школа "28. јуни", Источно Ново
Сарајево; Управна, угоститељска и школа ученика у привреди, Добој; Основна школа
"Веселин Маслеша", Фоча; Грађевинска школа, Бања Лука; Гимназија, Дервента;
Средњошколски центар "Петар Слијепчевић", Гацко; Средњошколски центар "Никола
Тесла", Котор Варош; Гимназија "Филип Вишњић", Бијељина;
Средњошколски центар "Милорад Влачић", Власеница; Гимназија, Бања Лука;
Гимназија "Петар Кочић", Зворник; Средњошколски центар "Голуб Куреш", Билећа;
Средња школа "Челинац", Челинац; Гимназија "Јован Дучић", Добој; Гимназија "Јован
Дучић", Требиње: Гимназија, Градишка; Економска и трговачка школа, Добој;
Средњошколски центар, Чајниче; Угоститељско-трговачко-туристичка школа, Бања
Лука; Средња мјешовита школа "Јован Дучић", Теслић; Центар средњих школа,
Требиње; Основна школа “Војислав Илић”, Крупа на Врбасу.
Радионице су извођене у мјесецу септембру, октобру и новембру 2010. године.
Посјете школама реализоване су на сљедећи начин:
1
2

123
124

Разговор с директором школе, педагогом/психологом/социјалним радником
Радионица са Савјетом ученика

Закон о омбудсману за дјецу, члан 6
УН Комитет за права дјетета, Препоруке, тачка 23.

91

Циљ радионица био је едукација дјеце о њиховим правима која су им гарантована УН
Конвенцијом о правима дјетета, те формирање Мреже младих савјетника омбудсмана
за дјецу.
С обзиром да није могуће у првом дружењу са дјецом обрадити сва права, дјеци је
понуђено да тема радионице буду сљедећа права, што су они и прихватили:
РОДИТЕЉСКА БРИГА И ЖИВОТ У ПОРОДИЦИ (члан 5, члан 9, члан 10, члан 18, члан
20), ОБРАЗОВАЊЕ (члан 28, члан 29), СЛОБОДНО ВРИЈЕМЕ (члан 31), СЛОБОДА
ИЗРАЖАВАЊА (члан13, члан 12), ЗАШТИТА ЗДРАВЉА (члан 24), ЗАШТИТА ОД
ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И ИСКОРИШЋАВАЊА (члан 19), ПОЗНАВАЊЕ ПРАВА
ДЈЕТЕТА (члан 42).125
Радионице су се изводиле у трајању од 90 минута, најчешће у времену између двије
школске смјене, тако да нису утицале на редован наставни процес.
Радионице су планиране прије свега за ученике, чланове Савјете ученика како би они,
као изабрани представници у својим разредима, стечена знања могли преносити у
одјељењске заједнице.
Током радионица Омбудсман за дјецу дошао је до сазнања да постоје разлике од
школе до школе, о истим питањима и проблемима дјеца имају различита искуства, али
о бројним питањима са којима се свакодневно сусрећу једнако размишљају.
Развијеност локалне заједнице и могућности које она пружа има велики значај и на
ученике, односно њихове ставове о наведеним питањма, као и на активности којима се
баве или желе да се баве у својим школама.
Након сумирања резултата о обављеним активностима, издвојене су оне реакције и
размишљања дјеце, за које је, по оцјени омбудсмана за дјецу, неопходно предузети
додатне мјере ради превазилажења постојећег стања и као посебан извјештај упућене
Министарству просвјете и културе Републике Српске.

Разговори са дјецом о њиховим правима увијек су обострано корисни.
Дјеца прије свега у тим разговорима науче нешто ново о питањима и проблемима са
којима се сусрећу на свом путу одрастања, стичу повјерење, ослобађају се дилема са
којима се сусрећу, добијају одговоре на питања која су за њих проблем, уче да је врло
важно да разговарају и да проблеме не остављају под тепих, уче како да разговарају,
да и сами чују саговорника и да га разумију као што очекују да и друга страна чује оно
о чему они размишљају.
Одрасли у разговору са дјецом, ако их чују, увијек могу да науче много тога.
Дјеца нам, не само у разговору, већ и својим понашањем и начином реаговања у
одређеним ситуација шаљу поруке које требамо препознати. Стога Омбудсман за дјецу
у све своје активности укључује дјецу како би дошао до њихових ставова о питањима
која се њих тичу.

125

УН Конвенција о правима дјетета
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2. Дјеца у посјети Институцији
УН Конвенција126 обавезује одрасле да дјецу едукују о њиховим правима а Закон о
Омбудсману РС обавезује Институцију да упознаје дјецу са начином остваривања и
заштите њихових права и интереса и савјетује их како да остваре и заштите своја
права и интересе. 127
Како би проширили своја знања из Демократије и људских права и били што
успјешнији у пројекту “Ја грађанин” који се проводи у основним и средњим школама,
ученици су тражили одговоре на бројна питања из области права дјетета у
Институцији .
Институцију су посјетила дјеца из ОШ”Војислав Илић” Крупа на Врбасу коју је
интересовала тема насиље, а ученице из ОШ “Бранко Ћопић” из Бањалуке жељеле су
више информација о вршњачком насиљу. Посјетиле су нас и двије групе ученика из
бањалучке Гимназије које су радиле теме породично насиље и помоћ дјеци из Дома
“Рада Врањешевић”, група ученица из Економске школе у Бањалуци које су се бавиле
питањем дјеце с посебним потребама, ученици ИБ Диплома програма из Бањалуке који
су се припремали за европско такмичење из демократије у Мостару. Ученици из
Бијељине су се интересовали за проблеме малољетничке деликвенције.

3. Програм социјализације дјеце
У оквиру пројекта социјализације дјеце коју годинама проводи Јавни фонд дјечије
заштите и Министарство здравља и социјалне заштите, омбудсман за дјецу је
препознао могућност да својим присуством и у дружењу са дјецом разговара са њима о
питањима која могу допринијети остваривању њихових права. У 2010. години
омбудсман за дјецу је посјетио три смјене дјеце у којима су боравила дјеца из Котор
Вароши, Бањалуке,Козарске Дубице, Приједора,Језера, Добоја, Трнова, Калиновика,
Љубиња,Шипова, Билеће, Невесиња, Фоче, Пелагићева и Доњег Жабара.
Дјеца која бораве у Кумбору долазе из различитих општина, из различитих школа и по
основама, како је законом уређено, који могу бити врло различити са основним циљем
- рекреација појединих категорија дјеце и социјализација и интеграција дјеце са
посебним потребама.
Оно што је присутно, свих ових година, и што свакако треба подржавати и у наредном
периоду, јесте чињеница да су у Кумбору присутна и талентована дјеца, побједници на
разним школским такмичењима, али и свршени студенти, који у улози волонтера
планирају и проводе све активности са дјецом. Њихово ангажовање и препорука дјеце
требала би им бити препорука за трајно запослење. Особље које борави са дјецом на
љетовању на себе је преузело велику обавезу и одговорност, с обзиром да су у
посебним условима васпитачи дјеци коју, врло често, први пут виде.
Дјеца су у разговору показала заинтересованост готово за све теме које се тичу
остваривања њихових права и врло отворено су говорили о условима за обављање
физичког васпитања, о дјечијим часописима, о дисциплини у школи, о односу
наставника према њима, о томе шта уче у школи о својим правима.

126
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УН конвенција, члан 42
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Поред разговора са дјецом омбудсман за дјецу сваки боравак у кампу користи и за
разговор са особљем које у смјени организује и прати активности и носи велику
одговорност за сваки дан боравка у кампу и за свако дијете.
Бројне информације везано за проблеме са којима се сусрећу дјеца са сметњама у
развоју Институција је добила у кампу од родитеља који су у пратњи своје дјеце
боравили у Кумбору, од проблема у градском превозу, процедура лијечења, овјере
здравствених књижица, стипендија за дјецу, простора за рад удружења...
Оно што је посебно важно, дјеца из кампа одлазе кући задовољна и у увјерењу да ће
доћи поново. Зато организатор мора благовремено предузети потребне мјере како ни
једно дијете, које испуњава потребне услове, не би остало изван овог пројекта, а са
чим су се сложила и сама дјеца.
Пројекат даје могућност, да поред организатора и многе друге институције и
организације, уз координисану сарадњу дају свој допринос да боравак дјеце буде
садржајнији. Прије свега локалне заједнице би морале показати више осјетљивости у
припреми дјеце за одлазак на море. Неке од општина као што су Лакташи и Мркоњић
Град годинама посебну пажњу посвете управо овој категорији дјеце. То нису велика
средства али за дјецу много значе.
Министарство здравља и Јавни фонд дјечије заштите чине огромне напоре да се
пројекат не само одржи већ и да има развојни карактер. На задовољство великог броја
дјеце и њихових родитеља, пројекат траје већ десет година и сваком годином је све
садржајнији, а дјеца немају примједбе ни на смјештај, ни на исхрану, на васпитаче и
друго особље.

4. Дјечија недјеља
У оквиру обиљежавања Дјечије недјеље у Републици Српској, Омбудсман за дјецу је
имао низ активности које је провео широм Републике Српске а у првом плани су били
сусрети с дјецом. Омбудсман за дјецу посјетила је у Бањалуци Дјечији вртић “Наша
дјеца”, а у Добоју је у канцеларији Омбудсмана за дјецу организован разговор с дјецом
из једног одјељења 2. разреда ОШ”Вук Стефановић Караџић”, а Клинцоград, дјечија
играоница из Фоче, на дружење је позвала представницу канцеларије из Фоче.
У Добоју и Фочи су у овој недјељи одржане и двије радионице о правима дјетета с
посебним акцентом на значај обиљежавања Дјечије недјеље као посебне прилике да
се пажња јавности усмјери на дјецу.
Све ове манифестације су и прилика да дјеца покажу колико знају о својим правима,
шта права за њих значе, али и да науче да права имају и родитељи и њихови
васпитачи и да они то треба да поштују.

5. Дан права дјетета
20. новембар обиљежава се као Међународни дан права дјетета. 20 рођендан УН
Конвенције обиљежен је на централној манифестацији у Модричи 2010. године са
поруком да сваки дан мора да буде дан права дјетета, а да би то остварили све
институције морају радити заједно, свака у оквиру својих овлашћења и додатно
заједно, да би за свако дијете у сваком дијелу Републике Српске обезбиједили
најбоље.
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Из Модриче је отишла и порука да ће сљедеће године домаћин манифестације бити
она школа која буде имала најбоље резултате у учењу, владању, без неоправданих
изостанака, без насиља, са уређеним школским двориштем, активним Савјетом
ученика.
Зато је ове године централна манифестација обиљежавања Дана права дјетета
организована у ОШ “Бранко Ћопић” из Бањалуке, која је према подацима
Министарства просвјете и културе РС имала најбоље резултате у учењу и владању.
Поред тога што је школа била домаћин ове манифестације и на овај начин хтјели смо
скренути пажњу на оне који то заслужују. И управа школе и наставници који су
учествовали у припреми програма показали су да улажу пуно труда и енергије у раду
са дјецом и да ученици њихове школе на бројним такмичењима постижу завидне
резултате. Обрадовани су чињеницом да је то и на овај начин препознато.
Пригодним програмом ученици су показали да одрасли морају да схвате да њихова
права морају да буду закон за све. Кроз пјесму и стихове говорили су о свом праву на
име, праву на здравље и образовање, родитељску бригу и пажњу, праву на игру и
слободно вријеме.
И ове године је на иницијативу Омбудсмана за дјецу, у сарадњи са РПЗ и
Министарством просвјете и културе, расписан литерарни конкурс са темом дјечијих
права. Награде за најбоље литерарне радове учесницима Конкурса “Говорим у име
генерације” и “Ја се питам” додијелили су Јавни фонд дјечије заштите, Министарство
просвјете и културе и Министарство породице омладине и спорта.
Представници Институције присуствовали су и прослави Међународног дана дјетета у
ОШ”Новак Пивашевић” у Старој Дубрави. Ова школа заслужила је посебну пажњу јер у
њој нема вршњачког насиља и неоправданих часова, али има рада, знања, талента,
разумијевања, бриге и наравно, љубави. И сами су били пријатно изненађени да је
њихов труд и рад са дјецом на овај начин препознат.
У ОШ”Свети Сава” у Фочи представница Омбудсман за дјецу је посјетила изложбу
ученичких радова на тему “Имам права на здраво одрастање” којим су дјеца показала
да разумију шта су њихова права, а што су уз подршку својих наставника својим
радовима и ликовним и литерарним уз пјесму и игру и показали. И играоница
Клинцоград у Фочи организовала је обиљежавање овог дана. Пригодном програму коју
су припремила дјеца уз помоћ својих васпитача присуствовали су и родитељи дјеце.
У Дервенти је, поводом Међународног дана дјетета у Гимназији са техничким школама
постављена инфо-табла, чији садржај су креирала дјеца у поводу обиљежавања
Европске године борбе против сиромаштва и социјалне искључености.
У сусрет Међународном дану дјетета отворен је интернет форум младих савјетника
омбудсмана за дјецу чији циљ је да позове дјецу и подржи их да изразе своје
мишљење о свим питањима која се њих тичу.
Поводом Међународног дана дјетета Омбудсман за дјецу у Бањалуци је организовао
округли сто“Како заштити дјецу на интернету” на којем су поред релевантних
стручњака из ове области говорила и дјеца о својим искуствима, сазнањима и
приједлозима како ријешити овај све присутнији проблем.
Све ове активности имале су за циљ промовисати права дјеце, подсјетити одрасле на
обавезе које имају у обезбјеђењу најбољег интереса за свако дијете те промовисати
најбоље школе, најбоље ученичке радове и позитивне примјере.
О позитивним примјерима се врло мало говори у јавности, тако да би се морало више
пажње усмјерити на промоцију оних који то заслужују. Много је примјера одговорних
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наставника и васпитача, добро уређених школа, много је примјера дјеце која заслужују
на овај начин да буду препозната.

6. Међународни Дан људских права
Међународни дан људских права био је прилика за подсјећање да су и права дјеце
људска права. Тим поводом Омбудсман за дјецу заједно са Савјетом ученика
бањалучке Гимназије, у Гимназији у Бањалуци, организовао је округли сто на тему
“Права дјетета су људска права” на којем су ученици из Савјета ученика Медицинске
школе, Католичког школског центра и Гимназије из Бањалуке постављали питања о
остваривању и заштити својих права. На питања су одговарали представници
Министарства просвјете и културе, Министарства породице, омладине и спорта,
Административне службе града Бањалуке, Савјета родитеља, Министарства
унутрашњих послова и Омбудсмана за дјецу.
Ученици су говорили о својим искуствима из области образовања, између осталог и о
потреби увођења пријемног испита, о ученичким стипендијама и начину њихове
додјеле, о начину оцјењивања. С обзиром да су отворена бројна питања и ученици и
остали присутни су изразили потребу да се овакви разговори воде што чешће.
Представници власти који су одговарали на питања рекли су да до сада нису имали
оваква искуства у раду са дјецом и похвалили ученике за њихово отворено, зрело и
одговорно вођење овог дијалога.
Истим поводом одржан је тематски састанак у Добоју под називом “Средњошколци
питају”. Ученици из 5 средњих школа из Добоја постављали су питања
представницима Републичког педагошког завода и Републичке просвјетне инспекције.
Циљ организовања и одржавања ових састанка био је пружање могућности ученицима
да у непосредном контакту са представницима републичких органа у чијој је
надлежности и средњошколско образовање, изнесу своја запажања, приједлоге и
критике, те да добију одговоре на питања која их занимају.
С друге стране то је и прилика да одговорни који доносе одлуке о питањима, која се
њих тичу, чују глас дјеце и увјере се да дјеца знају шта је проблем и како се може
рјешавати.

7.

Омбудсман на
стваралаштва

манифестацијама

дјечијег

знања

и

Омбудсман за дјецу у свом раду је подржавао и пратио манифестације дјечијег знања
и стваралаштва. Циљ ових дружења с дјецом је исказивање дужне пажње успјесима
дјеце у разним областима умјетности, науке и спорта и указивање на посебну важност
развијања и мотивисања креативности код дјеце. Посјетили смо учеснике 12. Сајма
идеја, иновација и стваралаштва ИНОСТ, присуствовали смо пријему који је
Министарство просвјете и културе организовало за ученике основних и средњих школа
- побједнике републичких такмичења.
Омбудсман за дјецу отворила је Међународни фестивал дјечије поезије у Бањалуци и
поручила дјеци да њихов таленат треба да буде препознат и подржан.
Са дјечијим стваралаштвом упознали смо се и на изложбама које су организоване у
изложбеном простору Кораци и то изложба фотографија “Дјетињство је најљепше” и
на већ традиционалној изложби радова штићеника образовних установа у Републици
Српској. То су прилике да се младим ствараоцима покаже да за њихов рад постоји
интерес и да нико нема право да оспорава развој њиховог талента.
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Дјеца која спадају у посебно осјетљиву категорију, дјеца инвалиди, показала су своје
знање и таленат на изложбама које су у децембру мјесецу, нажалост, окупиле мали
број посјетилаца, што говори да на сензибилизацији друштва за таленте ове
популације још треба радити.
Спортске активности младих и њихова масовност требало би да буду саставни дио
дјечијег одрастања, да дјецу подстичу на дружење и квалитетно провођење слободног
времена128 и развијање свијести о потреби ових активности код дјеце, на шта УН
Конвенција обавезује све одрасле. Омбудсман за дјецу је пратио и подржао Турнир
пријатељства у мини рукомету који је одржан у Добоју.

8. Омбудсман за дјецу у гостима
Прославе, празници и славе у установама у којима бораве дјеца увијек протичу у
атмосфери промоције дјечијих права, јер дјеца у пригодним програмима искажу како
се у њиховој установи ради у настави, ваннаставним активностима, колико се сарађује
са локалном заједницом и колико и како сарађују дјеца, родитељи, наставно особље и
васпитачи. Зато смо се одазвали на позиве да будемо гости у Дому Рада Врањешевић,
Заводу “Мирослав Зотовић”, Дому за дјецу без родитељског старања у Добоју, Центру
“Заштити ме”, Гимназији Бања Лука, ОШ “Мирослав Антић” у Бистрици.
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УН Конвенција, члан 31

97

VI САРАДЊА СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Невладин сектор, као један од стубова цивилног друштва, има изузетно важну улогу у
промоцији и заштити права дјетета.
Улога невладиног сектора усмјерена је, прије свега, на подизање свијести грађана о
људским правима уопште и посебно права дјетета, њиховом остваривању и њиховој
заштити. За институцију Омбудсмана за дјецу активности ових организација су врло
често извор информација о повреди права дјетета, посебно маргинализованих група.
Без обзира што Институција има другачије методе рада, али и законом утврђене
надлежности, у врло кратком времену од успостављања Институције, препозната је
потреба за заједничким радом на конкретном проблему или на одређену тему, са
основним циљем да се брже и ефикасније оствари заједнички циљ.
Партнерство са невладиним организацијама Институција је користила у свим
случајевима измјена постојећих законских рјешења или иницијатива за доношење
нових закона, како би искуствима која имају у свом раду на најбољи начин
допринијела адекватнијој заштити дјеце и њихових права, али и реализацији
препорука УН Комитета да се - повећа степен сарадње са невладиним сектором и са
другим секторима цивилног друштва који раде са дјецом и за дјецу.129
За кратко вријеме Институција је примила иницијативе бројних
организација из различитих области дјечијег одрастања.

невладиних

Само неке од њих су реализоване у 2010.години.
1. Омбудсман за дјецу и Хелсиншки парламент грађана Бања Лука
- Законе ускладити са међународним стандардима
Одмах по покретању иницијативе за измјене и допуне Породичног закона Републике
Српске Институцији се обратила невладина организација Хелсиншки парламент
грађана Бањалуке са захтјевом да и они буду дио те иницијативе. Њихови захтјеви
усмјерени су прије свега на јасно дефинисање положаја самохраног родитеља и права
која по том основу има.
Хелсиншки парламент је у више наврата у 2010. години организовао расправе на тему
измјене Породичног закона како би од бројних учесника, прије свих удружења
самохраних родитеља, добили податке о проблемима са којима се самохрани родитељ
данас сусреће.
Сарадња институције Омбудсмана за дјецу и ове невладине организације, која се
односи на измјене Породичног закона, само је наставак заједничког рада на
усклађивању постојећих законских рјешења са међународним стандардима.
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УН Комитет за права дјетета, Препорука 21.
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2. Омбудсман за дјецу и НВО „Будућност“ Модрича
- Заштита дјеце од сексуалног искоришћавања
Удружење грађана „Будућност“ из Модриче већ годинама своју активност усмјерава на
борбу против свих облика насиља у породици и, посебно, на рад са жртвама таквог
насиља. С обзиром да су дјеца увијек жртве таквог насиља и да ова невладина
организација има дугогодишње искуство у раду са дјецом која су жртве свих облика
злостављања и занемаривања, то су о својим искуствима и потреби јачања заштите
дјеце у овој области упознали и све учеснике Конференције коју је Институција
организовала, а која је требала дати одговор на питање да ли смо довољно учинили
да заштитимо дјецу од свих облика насиља, а посебно сексуалног злостављања и
искоришћавања.
Заједничка је оцјена да нема прецизне евиденције о случајевима сексуалног
злостављања дјеце нити постоји потребна сарадња свих учесника у овом поступку, да
казнена политика није адекватна, да не постоје адекватне установе за помоћ и
подршку дјеци – жртвама насиља, те да је потребна стална едукација кадрова по
јединственом програму како би све службе могле бити адекватна подршка жртвама
насиља али и у превентивним активностима.
3. Центар за промоцију европских вриједности ЕУРОПЛУС
- Борба против сиромаштва дјеце
Центар за промоцију европских вриједности ЕУРОПЛУС у сарадњи са Омбудсманом за
дјецу организовао је панел дискусију на тему „Дјеца прије свега“ са циљем да се
подстакну све надлежне службе и институције да у оквиру својих овлашћења имају
активнију улогу у борби против сиромаштва и социјалне искључености дјеце.
Заједничка је оцјена да је потребно идентификовати ризике дјечијег сиромаштва,
утврдити правце стратешког - системског приступа борби против сиромаштва дјеце,
анализирати постојеће програме и радити на новим у циљу спречавања социјалне
искључености дјеце. У циљу подстицања дјеце да говоре о овом праву те да
препознају ситуације које доводе до социјалне искључености, у 10 школа у Републици
Српској постављене су инфо табле са порукама које су сама дјеца креирала. Израдом
садржаја инфо табле дјеца су изразила своје мишљење о сиромаштву и посљедицама
које оно има на развој и одрастање дјетета. Садржај инфо табле креирали су Савјет
ученика Средње медицинске школе и Гимназије из Добоја.
4. Save the Children Norway
- Заштита дјеце од сексуалног злостављања
Омбудсман за дјецу у сарадњи са Save the Children Norway организовао је 5. Годишњу
конференцију омбудсмана за дјецу Југоисточне Европе, у Бањалуци од 19 - 21 маја, на
тему - Дјеца имају право на заштиту од сексуалног злостављања и искоришћавања.
Јесмо ли учинили довољно да их заштитимо?
У сарадњи са истом организацијом, Омбудсман за дјецу је организовао Тематску
сједницу омбудсмана за дјецу Југоисточне Европе, као наставак активности
институција омбудсмана у складу са закључцима усвојеним на Годишњој
конференцији.
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Тематска сједница била је посвећена приоритетима институција омбудсмана за дјецу у
заштити дјеце од сексуалног злостављања и искоришћавања.
5. УНИЦЕФ
- Дјеца и медији
У оквиру програма за јачање система социјалне заштите и инклузије дјеце у БиХ,
УНИЦЕФ је посебну важност дао медијима и њиховом ангажовању на промоцији и
заштити права дјетета. Извршена је анализа медијског извјештавања о темама које се
тичу права дјетета за период април 2009 – април 2010. године, а Институција је у тим
активностима дала свој пуни допринос.
5. Flexus Jeugdplein, невладина организација из Холандије
- Како помоћи дјеци за самосталан живот изван дома
Холандска невладина организација Fleksus преко 50 година ради на различитим
пројектима у Холандији који су усмјерени на подршку дјеци, прије свега оној која су
смјештена у установама социјалног збрињавања. У намјери да своје дугогодишње
искуство пренесу и на наше просторе исти су контактирали институцију Омбудсмана за
дјецу како би добили информације о томе у којим установама и са којом дјецом, они са
својим искуством, могу највише допринијети бољем положају дјеце.
С обзиром да се њихова „претежна дјелатност“ највећим дијелом подудара са
активностима које се спроводе у дјечијем Дому „Рада Врањешевић“, то је приједлог
Институције био да се управо у тој установи пројекат и реализује. Како је у
међувремену усвојена Стратегија за унапређење социјалног положаја дјеце без
родитељског старања у Републици Српској, 2009-2014. године,130 која, између осталог,
констатује потребу организоване подршке дјеци која напуштају домове у којима су
смјештени, то је заједничка активност у сарадњи са домом и дефинисана као „Како
помоћи дјеци за самосталан живот изван дома“.
Реализација пројекта уз подршку Владе Холандије започела је у фебруару 2010.
године. Пројектом је дефинисано да се дјеца завршних разреда средњих школа
смјештена у дому организују у посебном дијелу установе, те да уз подршку васпитача и
представника ове организације пролазе посебан програм који за циљ има, прије свега,
припремити дјецу за излазак из установе. Прва искуства показала су шта и у којем
правцу треба унапређивати у раду са овом групом дјеце како би ефекти рада са њима
прије свега били у њиховом интересу, али и интересу друштва у цјелини.
6. Невладине организације општине Добој
- Дјеца са посебним потребама
Омбудсман за дјецу у сарадњи са невладином организацијом „Приманатура“
организовао је састанак са представницима удружења грађана са подручја општине
Добој који се у свом раду баве остваривањем и заштитом права дјеце.
Састанак је одржан са циљем упознавања Институције са активностима невладиног
сектора у промоцији и заштити права дјетета, ради размјене искустава и
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успостављања потребне сарадње. Представљајући своје пројекте и конкретне
активности присутне организације су изразиле потребу сарадње са Институцијом о
конкретним темама и проблемима са којима се дјеца данас суочавају, а посебно је
наглашена потреба додатне бриге и унапређивање положаја дјеце са сметњама у
развоју
7. Удружење самохраних родитеља „Понос“
- Проблеми самохраних родитеља
Представници удружења самохраних родитеља „Понос“ из Бањалуке у више наврата су
контактирали Институцију указујући на бројне проблеме са којима се свакодневно
сусрећу самохрани родитељи. Према подацима удружења у Бањалуци је преко 1500
самохраних родитеља, који се свакодневно сусрећу са бројним проблемима, а да као
самохрани родитељи не могу остварити ни основна права за своју дјецу, а да не
говоре о неким повластицама по том основу. Један од основних проблема је
неплаћање алиментације чиме су дјеца остала без основних средстава за живот а
породица онемогућена у остваривању других права. Удружење је подржало
иницијативу Институције за измјене Породичног закона те су у неколико случајева
конкретне проблеме својих чланова прослиједили Институцији на поступање.
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VII САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА
Да би Институција могла одговорити свом задатку, врло је важно да има квалитетну
сарадњу са институцијама, органима и службама које, у оквиру своје надлежности,
доносе прописе, воде поступке или су на било који други начин надлежни за
поступање у заштити дјеце и њихових права.
Народна скупштина Републике Српске Институцији редовно доставља позиве за
сједнице са потребним прилозима, тако да Институција има увид у доношење закона
који су од значаја за остваривање права дјетета и на које, у складу са својим
овлашћењима, има могућност дати мишљење, док је законски текст у скупштинској
процедури.
Када су у питању подзаконски акти о питањима која су од значаја за заштиту права
дјетета и поступак њиховог доношења, Институција може реаговати тек пошто исти
буду донесени, ако поједине њихове одредбе нису у складу са захтјевима Конвенције.
Институција је, у извјештајном периоду, остварила сарадњу са Министарством
просвјете и културе, Министарством унутрашњих послова, Министарством здравља и
социјалне заштите, Министарством правде и Министарством трговине и туризма, с
обзиром да је највећи број предмета који су рађени у Институцији, било по пријавама
или по службеној дужности, упућивао на сарадњу са овим министарствима.
Оно што је важно напоменути је да су наведена министарства препознала потребу и
заједничког рада са Институцијом у циљу унапређења заштите права дјеце у
одређеним областима.
При томе Министарство унутрашњих послова спада у ред оних институција које
најбрже препознају проблем о којем говоримо и одмах реагују. Све службе са којима је
Институција остварила контакт, од референата, начелника, савјетника, министра
лично и директора полиције и прије остављеног рока реаговали су на позив
Институције. И не само на захтјев Институције, већ су и сами предлагали области у
којима се заједничким радом са Институцијом али и другим надлежним службама и
организацијама може постићи квалитетнија заштита дјеце.
Институција се у извјештајном периоду најчешће обраћала Министарству здравља и
социјалне заштите с обзиром да се највећи број жалби односи на поступање центара
за социјални рад у поступцима за остваривање и заштиту права дјетета. Врло је важно
да Министарство и министар лично нису имали проблем да чују оно о чему је
Институција тражила одговор у смислу правдања конкретне ситуације и поступање
служби у њиховој надлежности, напротив, реакције су биле – “само нам то доставите”,
те су у једном броју предмета поднијели пријаву надлежним инспекцијама и остварили
надзор у поступању центара у одређеним предметима.
Инспекцијска служба Републике Српске, на позив Институције, реаговала је у
различитим областима, од доношења одговарајућег управног акта, контроле дјечијих
играоница, контрола у појединим школама везано за услове рада школе, али и
поступања у конкретним ситуацијама и наложила поступање у остављеном року, те
предузела мјере у складу са својим овлашћењима.
Омбудсман за дјецу од самог успостављања има добру сарадњу са Савјетом за дјецу
Републике Српске. Та сарадња усмјерена је, прије свега, на тражење квалитетних
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системских рјешења у појединим областима остваривања и заштите дјетета, на основу
искустава и информација са којима двије институције располажу.
Институција је од самог успостављања остварила потребну сарадњу и са Јавним
фондом дјечије заштите прије свега у реализацији пројекта социјализације дјеце и
својим ангажовањем, те позивом других институција, покушава дати свој допринос
напорима Фонда у реализацији ове активности која се годинама реализује на
задовљство великог броја дјеце и њихових родитеља у Републици Српској.
Имајући у виду улогу и одговорност свих институција у заштити права дјетета,
Институција се обратила и Центру за едукацију судија и тужилаца Републике Српске,
како би они у план својих активности уврстили теме, које по мишљењу Институције,
заслужују дужну пажњу, што је Центар и прихватио те у програм обуке укључио тему
која се односи на захтјев Конвенције - Најбољи интерес дјетета у судском поступку.
Институција је остварила сарадњу и са Гендер центром Републике Српске код израде
Стратегије за борбу против насиља у породици, те прихватила иницијативу да своју
базу података води и по полу и узрасту дјеце чија права су повријеђена.
У свим случајевима организовања стручне расправе о питањима заштите права дјеце,
Институција увијек укључује представнике факултета. До сада су то били Правни
факултет, Филозофски факултет и факултет Политичких наука. Међутим, не само у
организовању расправе о појединим питањима већ и у свим другим ситуацијама када
је Институцији била потребна стручна помоћ, стручњаци из различитих области:
љекари из Клиничког центра Бања Лука, професори и асистенти са факултета су дали
пуну подршку и стручну помоћ Институцији.
По позиву професора са факултета Политичких наука, представници Институције су
одржали предавање за студенте о УН Конвенцији о правима дјетета, њеним основним
захтјевима и принципима те улози и овлашћењима институције Омбудсмана за дјецу у
промоцији и заштити права дјетета.
Институција је у тражењу рјешења за заштиту права дјетета на интернету остварила
сарадњу са Агенцијом за информационо друштво Републике Српске које је препознало
проблем и потребу додатног ангажовања у његовом рјешавању, те је прихваћена
иницијатива Институције за успостављање посебне и прве те врсте интернет странице
о заштити дјеце на интернету.
На захтјев Институције, Републички педагошки завод је у оквиру својих едукативних
програма за просвјетне раднике оставио простор и за омбудсмана за дјецу. У програму
едукације наставника демократије, омбудсман за дјецу је искористио присуство
великог броја наставника да им приближи захтјеве Конвенције, овлашћења
Институције те очекивања у њиховом ангажовању о свим питањима која могу
допринијети унапређењу положаја дјеце.
С обзиром да велики број жалби запримљених у Институцији говори о вођењу
поступака о остваривању тих права, то је Институција остварила сарадњу и са
Центром бесплатне правне помоћи, прије свега за њиховим ангажовањем у
предметима запримљеним у Институцији који захтијевају вођење одговарајућих
поступака.
Сарадња је остварена и са великим бројем центара за социјални рад и других
институција и служби чија искуства могу допринијети бољем сагледавању ситуације на
терену, а тиме и бољим рјешењима за превазилажење постојећег.
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У наредном периоду Институција ће интензивирати сарадњу са факултетима како би, с
једне стране, интерес студената „усмјерили“ у правцу права дјетета а, с друге стране,
професори дали свој стручни допринос темама и проблемима који се тичу дјеце.
У организовању стручне расправе која доприноси остваривању и заштити права
дјетета, Институција је увијек, а што ће чинити и у будуће, позивала све оне
институције, установе, организације које својим и стручним знањем и практичним
искуством, у различитим областима могу понудити најбоља рјешења.
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VIII ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
Законом о Омбудсману за дјецу131утврђено је да Омбудсман за дјецу обавјештава
јавност о стању права дјетета у Републици Српској. Поступајући у складу са законом
утврђеним овлашћењима, Омбудсман за дјецу је редовно информисао јавност о
актуелним темама и проблемима који се односе на остваривање и заштиту права и
интереса дјеце.
Сарадња Институције са медијима је изузетно важна. Прво из разлога, што је
Институција тиме видљивија и ближа онима због којих је основана - дјеци и свима који
брину о дјеци.
С друге стране, сарадња са медијима је и сарадња са грађанима која треба да
допринесе не само рјешавању појединачних предмета већ системском дефинисању
основних захтјева и принципа који ће допринијети побољшању положаја дјеце у
различитим областима њиховог одрастања. Обавјештавање јавности о повреди права
дјетета, истовремено има и превентивну и едукативну улогу - спречавање будућих
сличних појава и упознавање, не само дјеце, већ и оних који брину о дјеци, о начину и
могућностима остваривања и заштите права дјетета.
Свака активност Институције у вези са проблемима у остваривању и заштити права и
интереса дјеце о којима су медији писали изазива реакцију у смислу већег обраћања
Институцији, било подношењем нових пријава за исте или сличне проблеме, или
тражењем додатних информација за ситуације у којима се дијете налази. Међутим,
један број грађана у тим ситуацијама је контактирао Институцију да изрази своју
подршку и теми и начину на који се о њој говори. Свако обраћање грађана, ове врсте,
за Институцију је веома важно јер је потврда да о проблему говоримо на начин на који
би и они говорили. Управо тако су нам рекле васпитачице из вртића, наставнице из
неких школа али и родитељи чија дјеца имају сметње у одрастању. Управо
захваљујући медијима Институција је примила иницијативе великог броја удружења,
али и појединаца, који или предлажу измјене постојећих законских рјешења или
пријављују ситуације на терену које су противне интересима дјетета.
Да би своје дјеловање учинила доступним јавности, Институција је користила бројне и
различите мјере. Једна од њих је и штампање Годишњег извјештаја, његово
објављивање у “Службеном гласнику” и постављање на веб страници Институције како
би најшира јавност била упозната са правима дјетета, степеном њиховог поштивања и
правном заштитом тих права.
Поред Годишњег извјештаја и Посебни извјештаји омбудсмана за дјецу су доступни
јавности. Посебни извјештаји увијек произилазе из шире расправе о одређеном
проблему о чему је јавност упозната већ у току расправе, а онда и додатно његовим
објављивањем на веб страници Институције.
Поред годишњих и посебних извјештаја и све препоруке, мишљења и иницијативе
Институције се јавно објављују. Практично, све дневне активности Институције се
јавно објављују, што су за медије информације које они користе.
За информисање јавности Институција је користила различита средства:
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-

-

лични контакти са различитим циљним групама (савјети ученика, посјете
школама, вртићима, сарадња са невладиним организацијама...),
веб страница Институције, (садржај интернет странице намијењен је прије
свега дјеци али и онима који о њима брину, али и медијима, зато се садржај
странице свакодневно допуњава и на њој су доступне све информације везане
за рад Институције),
саопштења за јавност,
интервјуи по позиву одређених медија,
прес конференције,
штампање Конвенције на језику разумљивом дјеци, публикација, постера...

Институција је остварила сарадњу са готово свим медијима и писаним и електронским
од локалног до државног нивоа. Са неким медијима сарадња је била боља и она је
прије свега израз њихове потребе да о питањима заштите права дјеце информишу
јавност, отварајући на тај начин бројна питања о којима се до сада није уопште
писало.
Институција је и од медија добијала пријаве о повреди права дјеце, у неким
случајевима заједно смо пратили поступање надлежних у рјешавању појединачних
предмета.
Прилози о појединачним случајевима о којима су медији извјештавали за Институцију
су били основ за тражење одговора од одговорне стране о поступањима у вези са
догађајима о којима је јавност обавијештена.
Институција је према свим медијима имала исти приступ, што значи да саопштења која
иду из Институције иду истовремено према свим медијским кућама, и друго, сви медији
су на њихов захтјев, одговор Институције добили у року који су оставили.
Wеб страница Институције, по оцјени многих новинара, добар је извор информација не
само о активностима институције већ и постојећим законским рјешењима, надлежним
институцијама, активностима невладиног сектора. За Институцију која је тек
успостављена број посјетилаца странице www.djeca.rs.ba од близу 60 000, гдје је
број посјетилаца у 2010. години у просјеку био око 4500 мјесечно, а за прва два
мјесеца текуће године 6500 обавезује на додатне садржаје са циљем и промоције
права дјетета и едукације свих о овим правима. Због тога се на страници објављују и
радови стручњака из различитих области, али и одговори на честа питања
Институцији.
Институција је била и остаје отворена за све медије и њихов допринос унапређењу
положаја дјеце у друштву.
С обзиром на изузетно важну улогу медија у промоцији и заштити права дјетета, те
јачању друштвене свијести о повреди тих права, те заједнички интерес Институције и
медија, неопходно је и даље радити на унапређењу те сарадње актуелизирајући теме
и проблеме о којима морају да говоре стручњаци из различитих области заједно са
онима из праксе, имајући при том у виду и мишљење дјеце.
То би требало допринијети бољем разумијевању права дјеце и едукацији свих оних
који се свакодневно у пракси сусрећу са врло различитим ситуацијама, на које врло
тешко проналазе одговоре.
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IX ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Ради размјене информација и унапређења метода и начина рада Омбудсман за дјецу је
у извјештајном периоду остварио сарадњу са готово свим институцијама омбудсмана у
окружењу. Та сарадња одвијала се углавном кроз учешће на стручним скуповима и
семинарима, који се увијек користе за размјену мишљења о постојећим системским
рјешењима на унапређењу положаја и права дјетета. Институције омбудсмана земаља
окружења суочене су углавном са проблемима исте врсте, због тога је размјена
искустава, системска рјешења која се чине у појединим земљама у заштити права
дјетета за сваку од институција врло значајно искуство.
Институција је по позиву присуствовала међународним конференцијама

Малта Бања Лука Стразбург Загреб -

4 - 5. јуни 2010. године
Састанак координатора ЕNYА пројекта
12. јуни 2010. године
Међународна конференција о људским правима и слободама
7 - 9. октобар 2010. године
Годишња конференција Европске мреже омбудсмана за дјецу
26. новембра 2010. године
Конференција/Удомитељи дјеце Хрватске

На позив организатора Институција је присуствовала:
Јахорина Бања Лука Добој Добој Добој Бања Лука -

Бања Лука Модрича Добој Добој Бања Лука -

25. и 26. март 2010. године
Семинар - Трговина људима - сексуална експлоатација
15. мај 2010. године
Округли сто поводом Међународног дана породице
18. октобар 2010. године
Панел дискусија - Дјеца прије свега
20. октобар 2010. године
Округли сто - Архитектонска приступачност је људско право,
26. октобар 2010. године
Радионица - Полно одрастање дјеце са посебним потребама
12. новембар 2010. године
Округли сто - Подршка успостављању ефективног система бриге о
дјеци након развода,
23. новембар 2010. године
Конференција - Социјална,породична и дјечија заштита у РС
25. новембар 2010. године
Округли сто - Међународни дан борбе против насиља над женама
30. новембар 2010. године
Радионица - Право на правну помоћ за социјално угрожене
6. децембар 2010. године
Конференција поводом дана волонтера
14. децембар 2010. године
Округли сто - Подршка дјеци основношколског узраста редовном
похађању школе
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Институција је организовала:
Бања Лука Бања Лука Бања Лука -

Бања Лука Бања Лука -

Бања Лука -

29. март 2010. године
Округли сто ' Не акохолу међу младима
19. - 21. мај 2010. године
Годишња конференција омбудсмана за дјецу Југоисточне Европе
5. октобар 2010. године
Округли сто - Проблеми и ризици дјеце која заснивају брачне и
ванбрачне заједнице
4. новембар 2010. године
Тематска конференција омбудсмана за дјецу Југоисточне Европе
5. новембар 2010. године
Радни састанак са омбудсманима за дјецу Србије, Војводине,
Македоније и
Црне Горе
18. новембар 2010. године
Округли сто - Како заштити дјецу на интернету

1. Чланство у ENOC
Институција Омбудсмана за дјецу је једна од ријетких институција која је у истој
години када је основана као потпуно нова институција примљена за пуноправног
члана ENOC -Асоцијација омбудсман институција за дјецу у Европи која броји преко 30
чланова.
За Институцију је овај пријем својеврсно признање за препознату улогу и значај
Институције у правном систему земље и додатна обавеза да планиране активности
настави у складу са усвојеним стандардима омбудсман институција, али и да преузме
обавезе које из тог чланства произилазе.
У складу са основном улогом ENOC - промоција права дјетета, покренута је
иницијатива за успостављање мреже младих савјетника при институцијама за заштиту
дјеце, те је 14.годишња конференција омбудсмана за дјецу у Стразубуру 7-9 октобра
2010. године одржана на тему - Дјецу треба слушати и укључити у промоцију и
имплементацију њихових права.
Омбудсман за дјецу је започела активности на успостављању Мреже младих
савјетника,и на првом састанку младих савјетника, на годишњој конференцији имала
је свог представника.
На једном мјесту говорила су дјеца из Грчке, Шпаније, Азербејџана, Словачке,
Француске, Финске, Белгије, Хрватске... Републику Српску је представљао Дејан Татић,
ученик Гимназије Из Добоја, који је био и једини представник из Босне и Херцеговине.
Дејан је, радећи на конференцији у групи за образовање, а поред тога теме су
биле,здравље, насиље и интернет,показао да млади имају шта да кажу и да знају то да
кажу, својим наступом и оним што је говорио био је врло примијећен и од својих
вршњака, али и осталих учесника конференције.
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2. Координатор CRONSEE
На Tематској сједници омбудсмана за дјецу Jугоисточне Европе одржаној у Загребу
1.12.2009. године за новог координатора - предсједавајућег Мреже за 2010. годину
одлуком свих чланова изабрана је институција Омбудсмана за дјецу Републике Српске.
Овај избор за Институцију је био између осталог и обавеза организовања редовне
годишње скупштине мреже и једне тематске конференције у 2010. години.
Годишња конференција организована је у Бањалуци од 19-21 маја 2010. године на
тему-Дјеца имају право на заштиту од сексуалног злостављања и искоришћавања.
Јесмо ли учинили довољно да их заштитимо.
Учесници Конференције, институције омбудсмана из Србије, Словеније, Војводине,
Македоније, Црне Горе, Хрватске, Румуније, БиХ су полазећи од међународних
стандарда говорили о правној регулативи својих земаља и искуствима у свом раду у
овој области заштите дјетета. Закључци усвојени на Конференцији само потврђују
колико је проблем сексуалног злостављања и искоришћавања дјеце озбиљан и сложен
и да захтијева ангажовање бројних субјеката у систему да би дјеца била заштићена.
Уводничари на Конференцији били су проф. др Иванка Марковић,Правни факултет
Бања Лука, Снежана Живковић, Окружно тужилаштво Бања Лука, Сања Сумоња,
инспектор МУП-а и Гордана Видовић, удружење грађана „Будућност“ Модрича.
Учесницима конференције обратио се и предсједник Народне скупштине Републике
Српске господин Игор Радојичић,а предсједник Републике, господин Рајко Кузмановић
је уприличио пријем за све учеснике.
Сви учесници Конференције изразили су своје задовољство одличном организацијом
овог скупа, добрим избором теме и квалитетним уводничарима и посебно задовољство
што су имали прилику да им се обрате и Предсједник Републике и Предсједник
Народне скупштине.
Тематска сједница омбудсмана за дјецу Jугоисточне Европе организована је у
Бањалуци 4. новембра 2010. године и иста је била наставак активности институција у
вези са закључцима усвојеним на Годишњој конференцији - Приоритети институција у
заштити дјеце од сексуалног злостављања и искориштавања.

3. Публикације
Да би основне захтјеве и принципе Конвенције приближили дјеци, али и онима који
брину о дјеци, Институција је у 2010. години штампала публикације које ће бити
достављене надлежним институцијама и објављене на веб сајту Институције.
Публикације садрже резултате истраживања на терену, ставове стручњака и
препоруке омбудсмана за дјецу.
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- Вршњачко насиље у образовном систему
- Не, алкохолу међу младима
- Проблеми и ризици малољетничких бракова
- Дјеца на интернету
- Зборник радова са CRONSEE Конференције “Дјеца имају право на заштиту од
сексуалног злостављања и искоришћавања. Јесмо ли учинили довољно да их
заштитимо?”
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X Извршење буџета
Аналитичк
и конто

НАЗИВ КОНТА

I

611111

Бруто плате и накнаде трошкова запослених

528,422.47

1
2
3
4
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III
1
2
IV
1
2
3
4
V
1
2
3
4
5
6
7

6111-11
6111-21
6111-39
6112-26
6131000
6131-11
6131-13
6131-14
6131-15
6131-19
6131-21
6131-23
6131-24
6131-25
6131-29
613200
6132-11
6132-12
613300
6133-11
6133-12
6133-13
6133-14
613400
6134-11
6134-12
6134-13
6134-17
6134-18
6134-19
6134-84

341,625.01
24,880.46
161,600.43
316.57
16,787.73
67.00
772.01
1,389.10
1,375.00
58.00
2,718.28
1,001.40
3,576.40
5,492.78
337.76
7,907.98
3,563.93
4,344.05
12,218.34
676.62
11,308.60
73.12
160.00
10,556.66
15.00
2,835.44
646.00
86.60
2,654.08
895.32
1,031.23

8
VI
1
2
VII

6134-89
613500
6135-11
6135-15
613600

Нето плате
Порез на нето плате
Збирни доприноси на плату
Дарови дјеци, поклони
Путни трошкови
Трошкови превоза у земљи јавним средствима
Трошкови употребе властитог аутомобила у земљи
Трошкови смјештаја по службеном путу у земљи
Трошкови дневница у земљи
Остали путни трошкови по службеном путу у земљи
Трошкови превоза у иностранству јавним средствима
Трошкови употребе властитог аутомобила у иностранству
Трошкови смјештаја по службеном путу у иностранству
Трошкови дневница у иностранству
Остали путни трошкови по службеном путу у иностранству
Трошкови енергије
Трошкови електричне енергије
Трошкови гријања
Трошкови комуналних и комуникацијских услуга
Трошкови воде и канализације
Трошкови телефонских и поштанских услуга
Трошкови услуга одвоза смећа
Трошкови одржавања чистоће
Набавка материјала
Трошкови за образце и папир
Трошкови компјутерског материјала
Трошкови стручне литературе
Административне таксе
Трошкови канцеларијског материјала
Трошкови осталог материјала(печати, итисони,ауто патоснице и сл.).
Трошкови материјала за чишћење и одржавање просторија
Остали матерјал (штембиљи, израда кључева ,табла са називом
институције, новог.програм, поклони приликом посјете дјечијим
домовима и сл.)
Трошкови услуга превоза и горива
Трошкови бензина
Остали трошкови
Закуп имовине и опреме

Ред.
број

ИЗНОС У КМ

2,392.99
3,666.36
3,403.30
263.06
44,990.64
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1
VIII
1
2
3
4
IX
1
2
3
4
5
6
7
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6136-11
613700
6137-12
6137-13
6137-22
6137-23
6138-00
6138-12
6138-13
6138-14
6138-19
6138-21
6138-23
6138-29
613900
6139-11
6139-12
6139-13
6139-14
6139-19
6139-21
6139-29
6139-33
6139-39

Трошкови закупа пословног простора
Трошкови текућег одржавања
Материјал за оправку и одржавање опреме
Материјал за оправку и одржавање возила
Услуге оправке и одржавања опреме
Услуге оправки и одржавања возила
Трошкови осигурања, банкарске услуге и сл.
Колективно осигурање радника
Осигурање возила
Регистрација моторних возила
Остали трошкови осигурања
трошкови банкарских услуга
Трошкови конверзије ЈУ динара
Остали трошкови
Уговорене услуге
Услуге медија
Услуге штампања
Услуге јавног информисања
Услуге репрезентације
Остали трошкови за информисање
Услуге за одржавање кон. и сл.(котизација)
Остале услуге за стручно образовање
Ауторски хонорар
Остале стручне услуге

44,990.64
5,845.25
1,391.34
1,125.82
2,239.10
1,088.99
2,121.35
259.39
1,119.20
680.40
50.53
1.00
1.25
9.58
18,562.67
9.03
6,725.34
3,159.88
2,126.77
193.49
1,014.99
20.00
208.33
2,010.87

10
XI
1
2
3
4
5
6
7
XII
1

6139-69
821300
8213-11
8213-12
8213-31
8213-34
8213-42
8213-71
8213-728215-00
8215-12

Остали трошкови (чланарина за ЕНОЦ,остале услуге пресељења ,
уџбеници -лектира и сл. за дјецу у ос. школ. и вртићима)
Набавка опреме
Набавка намјештаја
Набавка компјутерске опреме
Набавка књига
Дјела ликовних умјетности
Фотографска опрема
Уграђена опрема
Инвентар-као основно средство
Набавка сталних средстава у облику права
Опрема у облику права-ОРАЦЛЕ Лиценца

3,093.97
4,822.82
69.00
3,472.79
124.00
300.00
732.00
40.08
84.95
3,298.97
3,298.97

1
2
3
4
5
6

ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА 2010. ГОДИНУ
РЕАЛОЦИРАНО ОД ОМБУДСМАНА РС
РЕАЛОЦИРАНО ЗА ЛИЦЕНЦУ (орацле)
УКУПНО (1+2+3)
УКУПНО РЕАЛИЗОВАВАНО У 2010. ГОДИНИ
ОСТАЛО ОД ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА
Институција у 2010. години није имала додатних извора финансирања по било
основу.

491,000.00
166,743.27
3,298.97
661,042.24
659,201.24
1,841.00
којем
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XI

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
2011.ГОДИНУ

ИНСТИТУЦИЈЕ

ЗА

У складу са Законом утврђеним овлашћењем да прати усклађеност закона и других
прописа у Републици Српској са одредбама Устава Републике Српске те захтјевима и
принципима УН Конвенције и других међународних докумената који се односе на
заштиту права и интереса дјетета, те да прати извршење обавеза Републике Српске
који произилазе из Конвенције и других међународних докумената,
Омбудсман за дјецу ће у 2011. години:
- анализирати постојећа законска рјешења која се односе на дјецу без родитељског
старања и начине њиховог збрињавања. С тим у вези, Институција ће прибавити
потребне податке од надлежних институција о броју дјеце без родитељског
старања, начину њиховог збрињавања, о раду са дјецом смјештеном у
институцијама, те посебно проблемима недовољно присутног хранитељства, те
проблемима који не дају очекиване резултате у области усвојења,
- Институција ће пратити активности институција на измјенама и допунама оних
закона за које су надлежна министарства у 2009. години прихватила иницијативу
Институције за њиховим измјенама,
- Институција ће инсистирати на доношењу стратешког документа који ће дугорочно
дефинисати политике у области дјечије заштите,
- Институција ће пратити активности у припреми закона и других прописа којима се
уређују питања од значаја за заштиту права дјетета, те ће у складу са законом
утврђеним овлашћењима активно учествовати у доношењу истих.
Омбудсман за дјецу ће наставити сарадњу са дјецом тако што ће, између осталог,
према утврђеном плану, али и по позиву, организовати радионице у школама како би
дјецу упознала са њиховим правима и могућностима заштите тих права те их
подстакла на изношење њиховог мишљења.
Институција ће остварити сарадњу са савјетима ученика основних школа те Мрежом
савјета ученика средњих школа и позвати их да сами предложе питања и теме на
којима можемо радити и заједнички допринијети њиховом квалитетнијем рјешавању.
Институција ће у 2011. години успоставити Мрежу младих савјетника коју ће чинити
дјеца из цијеле Републике Српске која су, прије свега, заинтересована да својим
ангажовањем заједно са Институцијом раде на оним питањима и проблемима са којима
се они сусрећу, а која желе мијењати.
У 2011. години Институција ће успоставити веб страницу за дјецу, родитеље и
наставнике у циљу упознавања истих са предностима и ризицима интернета те
заштити дјеце од свих облика насиља и повреда њихових права које се дешавају
најчешће због недовољног препознавања ситуација које за дјецу на интернету могу
бити не само штетне већ и опасне.
У 2011. години Институција ће стварати претпоставке за успостављање дјечијег
телефона у циљу подршке дјеци прије свега, али и свима који брину о дјеци о свим
питањима и проблемима са којима се дјеца сусрећу на свом путу одрастања.
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Омбудсман за дјецу ће остварити увид у заводима за извршење санкција у којима се
налазе дјеца, посебно услова у којима издржавају казну и посебно начина и
могућности остваривања права која у тим установама имају.
За права дјетета чији родитељ издржава казну уз помоћ стручњака ће тражити
рјешења која ће бити у најбољем интересу дјетета.
Институција ће обавити истраживање на цијелом простору Републике Српске о
проблему просјачења дјеце, њиховом броју, узроцима, мјерама које се предузимају на
терену те неопходности предузимања додатних мјера у појединим општинама.
У оквиру пројекта социјализације дјеце, у 2011. години, Институција ће предузети
додатне мјере како би њено присуство са дјецом у овом кампу било остварено по
могућности у више смјена са циљем едукације дјеце и подстицања на изношење
властитог мишљења.
Обиљежавању Дјечије недјеље и Дана права дјетета Институција ће и у наредној
години посветити дужну пажњу, прије свега због промоције дјеце и њихових права али
и активније и одговорније улоге свих оних који су обавезни бринути о дјеци.
Институција ће, наравно, континуирано радити по жалбама грађана којима се указује
на повреду права и интереса дјеце, очекујући да се сваком годином, у укупном броју
жалби препозна интерес дјеце као подносилаца жалбе.
Наставити сарадњу са медијима у циљу обавјештавања јавности о стању права
дјетета, повреди тих права и активностима Институције на унапређењу ситуације у
појединим областима права дјетета.
Наставити сарадњу са невладиним организацијама о свим питањима у којима
заједничким ангажовањем можемо добити бољи резултат.
Институција ће наставити сарадњу са институцијама омбудсмана земаља окружења, те
као пуноправан члан ENOC-а и CRONSEE активно доприносити унапређењу рада ових
асоцијација.
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Посебна сједница о дјеци Генералне скупштине Уједињених нација,
одржана је у мају 2002.године уз учешће 69 учесника самита и 190
високих државних делегација.

На отварању Посебне сједнице о дјеци Генералне скупштине Уједињених
нација, дјеца су између осталог изјавила:
 Ми нисмо узрок проблема, ми смо ресурс који је потребан за њихово
рјешавање,
 Ми нисмо трошкови, ми смо инвестиције,
 Ми нисмо само млади, ми смо људи и грађани овог свијета,
 Ми желимо свијет прилагођен дјеци, јер свијет прилагођен нама је
свијет прилагођен свима.
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