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I

УВОД

1. УН Конвенција о правима дјетета
а) Најбољи интерес дјетета
УН Конвенција о правима дјетета обавезује да се у свим активностима које се тичу
дјеце, без обзира да ли их предузимају јавне или приватне институције социјалног
старања, судови, административни органи или законодавна тијела, обезбиједи да
најбољи интерес дјетета буде од првенственог значаја.
Држава се обавезује да дјетету обезбиједи такву заштиту и бригу која је неопходна
за његову добробит, узимајући у обзир права и обавезе његових родитеља,
законских старатеља или других појединаца који су правно одговорни за дијете и у
том циљу предузима све одговарајуће законодавне и административне мјере.
Најбољи интерес дјетета, поред тога што се успоставља као право дјетета, посебно
се издваја и као један од четири основна принципа Конвенције, односно, као услов
за остваривање сваког права за свако дијете на његовом путу одрастања.
Најбољи интерес дјетета је правни стандард који није унапријед одређен, али је
одредив правни појам. Они који га у пракси примјењују, основни проблем виде у
чињеници да није унапријед одређен.
Институцији су се обраћали представници различитих институција и служби са
питањем који су то критерији на основу којих се утврђује шта је у датој ситуацији
најбољи интерес дјетета, имају ли они своју листу приоритета, да ли је један
критериј важнији од другог и сл.
Центри за социјални рад, поступајући у једном броју предмета, позивају се на
најбољи интерес дјетета онда кад захтјеву удовољавају. Међутим, примијетно је да
у случају када захтјеву не удовољавају изостају разлози и образложење зашто је и
та одлука у најбољем интересу дјетета.
Посебан проблем је уређење виђања дјетета са родитељем са којим не живи, јер
донесена одлука нема образложење из којег је видљиво којим критеријима се
руководио орган и зашто је донесена одлука у најбољем интересу дјетета. Додатни
проблем је и кад се донесена одлука о уређењу виђања, која је постала
правоснажна, не извршава. Свако неизвршавање такве одлуке противно је
најбољем интересу дјетета, занемаривање је дјетета и насиље над њим.
Принцип најбољег интереса дјетета није адекватно примијењен ни у ситуацијама
гдје су дјеца лишена породичног окружења, јер најбољи интерес дјетета није
примарно разматран код регулисања смјештаја дјеце у различите облике
алтернативне бриге. (Рјешење којим се дијете збрињава у установу не садржи
образложење из којег је видљиво да је смјештај у дом у његовом најбољем
интересу, не констатује се да су исцрпљене све друге могућности, не утврђују
стварни разлози за смјештај, не одређује да је смјештај привремен и на које
вријеме, не уређује контакт са породицом и сл.)
Поред чињенице да изостаје процјена најбољег интереса дјетета у сваком
појединачном случају, поступак који се води, врло често, не слиједи процедуру која
осигурава законске гаранције и правилну примјену права укључујући и специфичне
околности везане за дијете као и учешће дјетета у поступку који се њега тиче.
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Напријед наведено су само неке од ситуација које потврђују потребу
индивидуалног приступа у препознавању дјететових потреба, али и потребу
ангажовања стручњака различитих профила, како би се у датим условима, на
најбољи могући начин одговорило на потребе дјетета. Процјена и утврђивање
најбољег интереса дјетета су активности које претходе доношењу одлуке. Процјену
најбољег интереса дјетета чини анализа свих елемената и специфичних околности
везаних за дијете у сваком појединачном случају, а који су неопходни за доношење
одлуке у конкретној ситуацији, уз обавезно учешће дјетета. Утврђивање најбољег
интереса дјетета подразумијева процедуру која осигурава законске гаранције и
правилну примјену права.
Комитет за права дјетета разматрајући Иницијални извјештај Босне и Херцеговине
о стању права дјетета изразио је своју забринутост и дао бројне препоруке и у
вези са остваривањем овог основног принципа Конвенције.
Комитет констатује да принцип најбољег интереса дјетета 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.1
У својим препорукама2 Комитет поново позива државу да појача напоре како би се
осигурало да начело најбољег интереса дјетета буде широко познато и на
одговарајући начин уграђено и досљедно примијењено у свим законодавним,
административним и судским поступцима и свим политикама, програмима и
пројектима релевантним и са утицајем за/на дјецу, посебно оних лишених
породичног окружења.
Имајући у виду:
проблеме у пракси у процјени и утврђивању најбољег интереса дјетета,
препоруке УН Комитета којима се налаже обавеза држави да принцип најбољег
интереса дјетета буде досљедно примијењен у свим активностима које се
односе на дјецу,
Општи коментар број 143. који, иако није правно обавезујући, за државу и све
њене институције, али и појединце и друге организације које раде са дјецом
представља „водич” за боље разумијевање Конвенције и њено квалитетније
провођење у пракси,
Омбудсман за дјецу је4 у складу са овлаштењима утврђеним
Омбудсману за дјецу,

Законом о

Предложио Министарству породице, омладине и спорта5, предузимање потребних
мјера и активности, којима ће се допринијети да принцип најбољег интереса
дјетета буде обезбијеђен у свим активностима и поступцима који се воде, на начин
да:

1
2
3
4
5

УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке БиХ, 2005. тачка 29.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке БиХ, 2012. тачка 32.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 14 (2013), О праву дјетета да се првенствено
води рачуна о његовим најбољим интересима
Препорука Министарству породице, омладине и спорта број: 1204-19-ПЖС-26/15 од 12.11.2015.
године
Законом о републичкој управи, „Службени гласник Републике Српске”, број:118/08, 11/09, 74/10,
24/12 и 121/12 утврђено је чланом 22. да Министарство породице, омладине и спорта обавља
управне и друге стручне послове који се односе на: промовисање и праћење примијене конвенција
које се односе на заштиту дјеце
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Покрене иницијативу за израду пописа елемената који могу користити
надлежним службама за процјену најбољег интереса дјетета, имајући при
томе у виду да попис елемената није коначан и да нема хијерархијски
редослијед, те да је могуће разматрати и друге елементе који су релеватни
за конкретне околности сваког дјетета.

б) Статистика о дјеци
УН Комитет за права дјетета, 2012. године, разматрајући извјештај Босне и
Херцеговине о примјени Конвенције изразио је дубоку забринутост због недостатка
статистичких података који се односе на имплементацију Конвенције и јасне
подјеле одговорности за прикупљање, консолидацију и анализу података, те
понавља своју ранију препоруку држави да развије координисани систем за
свеобухватно прикупљање података који би требало да „покрије” сву дјецу млађу
од 18 година и да рашчлани те податке по групама дјеце којима је потребна
посебна заштита.6
Комитет за права дјетета посебно наглашава важност посједовања свеобухватних и
актуелних квантитативних и квалитативних података о свим аспектима раног
дјетињства.7
Систем дјечије заштите, његово јачање и унапређивање у цјелини, поред осталог
захтијева и вођење евиденција о остваривању права дјеце у различитим
областима.
При томе, вођење евиденција није само себи циљ, прикупљени подаци захтијевају
анализу,а све у циљу праћења остваривања права дјеце и његовог унапређивања,
јер је континуирано праћење остваривања права дјеце и њихова заштита у
различитим секторима, између осталог, и у функцији процјене досадашњих мјера и
активности и истовремено је основ за предлагање додатних мјера и недостајућих
услуга ради побољшања оних дијелова система на које указују и анализе
прикупљених података, али и у одређивању приоритета у поступању надлежних.
Показатељи су, између осталог, и у функцији оцјене стварних ефеката примјене
постојећих законских рјешења и треба да укажу који закон и у којем дијелу треба
мијењати, који подзаконски акти се морају мијењати, како уједначити праксу у
приступу надлежних служби и институција у примјени закона, у којим дијеловима и
зашто надзор не функционише, и сл.
Институција је врло често суочена са питањима да ли је у порасту вршњачко
насиље, који број дјеце је затечен у просјачењу прошле године, који број дјеце не
прима алиментацију, који број дјеце није остварио право на контакте са родитељем
са којим не живи и другим блиским сродницима, који број дјеце је искључен из
школе по изреченој дисциплинској мјери, да ли је насиље, злостављање и
занемаривање дјеце у порасту или...
На жалост, обједињени подаци изостају, а ако и постоје онда се исти не
анализирају, што опет за посљедицу има да изостаје праћење присутних појава и
проблема у остваривању права дјетета у различитим ресорима, као што је нпр.
присутност вршњачког насиља у образовном систему. Иако васпитно-образовне
установе имају своје евиденције о томе, и даље изостаје анализа података
прикупљених од свих школа.
6
7

УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 17, 18.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 7/2005, Имплементација права дјетета у раном
дјетињству
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Успостављање и вођење евиденције о дјеци поред јединствене методологије у
прикупљању података тражи и додатну осјетљивост везано за заштиту приватности
дјетета, зато је посебно важно дефинисати вођење саме евиденције, под којим
условима и ко има приступ подацима о дјеци, који подаци су и како заштићени.

2. Поступање Омбудсмана за дјецу и општа оцјена
У складу са чланом 17. Закона8, Омбудсман за дјецу сваке године Народној
скупштини подноси Годишњи извјештај. Извјештајем се приказују активности и рад
Омбудсмана за дјецу у извјештајном периоду, даје преглед података о пријавама
којима се указује на повреде права дјетета по различитом основу, те предлажу
мјере и активности ради унапређења система дјечије заштите.
Дио извјештаја који се односи на остваривање права дјеце резултат је, прије свега,
пријава о повреди права дјетета Омбудсману за дјецу, али и непосредних сазнања
у контактима и са дјецом и одраслима.
Ради могућности праћења повреда права дјетета кроз дужи временски период, и
овим извјештајем, кориштена је иста методологија као и у ранијим.
Унапређење друштвене бриге за дјецу, јачање система заштите дјеце и њихових
интереса, улагање у дјецу и њихов развој и одрастање, максмално могуће у датим
условима, прије свега је потреба дјеце, али и друштва у цјелини, а онда и захтјев
Конвенције, јер због посебне природе дјеце, и њихове веће рањивости и
осјетљивости на ризике и повреде, посљедице неблаговремених и неодговарајућих
поступања могу бити врло тешке и дуготрајне и додатно тешке што је дијете
млађег узраста.
У задњих неколико година примијетна је све већа видљивост дјеце и њихових
потреба, што је посљедица све веће освијештености друштва о важности, али и
специфичности заштите права и интереса дјеце.
У појединим областима учињени су значајни помаци у заштити права и интереса
дјетета, не само у нормативном дијелу, већ и све већој осјетљивости свих субјеката
заштите. Међутим, нормативни оквир, и закон и донесени подзаконски акти у
заштити дјеце и малољетника у сукобу са законом, на жалост, у пракси још увијек
немају своју пуну примјену, јер законом утврђене обавезе још увијек нису
реализоване (листа установа за укључивање у рад, без накнаде, у хуманитарне
организације или послове локалне заједнице, успостављање васпитног центра и
васпитне установе, право на образовање дјеце), што доводи у питање остваривање
права дјеце у овој области.
Нови Закон о социјалној заштити допринос је унапређењу заштите дјеце по
различитим основама јер је, поред већег обима права, знатно проширио и круг
лица – дјеце, корисника права из социјалне заштите. Међутим, и у овој области,
остваривање права дјеце је доведено у питање, јер за остваривање права на
дневно збрињавање дјеце9 у свим локалним заједницама нису успостављени
потребни центри.
Значајан допринос унапређењу заштите дјеце од различитих облика насиља,
злостављања и занемаривања представља потписивање Протокола о поступању у
8

9

Закон о Омбудсману за дјецу, „Службени гласник Републике Српске”, број:103/08 и 70/12, члан 17:
Омбудсман за дјецу дужан је да једном годишње поднесе извјештај Народној скупштини о свом
раду. Извјештај о раду за претходну годину подноси се најкасније до 15. марта текуће године.
Закон о социјалној заштити „Службени гласник Републике Српске”, број: 37/12, члан 20: Права у
социјалној заштити по овом закону су: е) дневно збрињавање,
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случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце и увођење програма
превенције различитих облика насиља у образовни систем.
Међутим, поступањем једног броја надлежних служби и институција, иако су
Протоколом успостављени обавезујући стандарди поступања и дефинисана
процедура поступања, доводи се у питање остваривање права дјетета и његово
право на заштиту - јер изостаје адекватна реакција надлежних, а тиме и потребна
подршка дјетету. Надлежни, врло често, своју обавезу на поступање, у складу са
законом утврђеним овлашћењима, пребацују на друге институције и организације.
Пропусти у раду надлежних служби и институција, које имају јавна овлашћења и
воде поступке и доносе одлуке о остваривању права дјеце и њиховој заштити, а
којима се указује на повреде права и интереса дјеце, најчешће се односе на:
a) Изостанак адекватне реакције која се огледа у чињеници да о поднесеном
захтјеву за остваривање права или о пријави о повреди права нема одлуке,
или се одлука не доноси у законом одређеном року, или се странци о њеном
поднесеном захтјеву доставља обавјештење, информација и сл, не одлучује се
на начин и под условима утврђеним законом, а што доводи до повреде права и
интереса дјеце.
б) Изостанак адекватне реакције која призилази из чињенице да донесена одлука
није у складу са законом, да донесеној одлуци није претходила законом
утврђена процедура, да дијете није учествовало у поступку, или да у истом
није заступано од родитеља или старатеља, да одлука није образложена и сл.
Из донесених одлука примијетан је недостатак јасних и за све познатих
правила рада, неједнак приступ служби у рјешавању истовјетних захтјева, што
опет доводи у питање остваривање права дјетета и његову заштиту.
ц) Изостанак адекватне реакције присутан је и у ситуацијама у којима грађани
указују на непрофесионалан однос запослених, траже изузеће запослених у
појединим службама или изузеће цијеле службе.
Примјери добре праксе присутни су у свим областима, који се на жалост у систему
не препознају као такви. Надлежни ресори активности би, поред осталог, морали
усмјерити и у препознавање добрих и најбољих установа и служби, који у
појединачним случајевима улажу максималне напоре да одговоре на потребе дјеце,
без обзира на капацитете којима располажу.
За институцију Омбудсмана за дјецу, примјери добре праксе су оне установе и
службе, које првим обраћањем Омбудсмана за дјецу предузимају све потребне
мјере у провјери навода о повреди права дјетета на које се пријавом указује и
траже рјешења како би отклонили ситуацију која је довела до повреде права
дјетета, ако њихови налази указују да је дошло до повреде права дјетета. Ако
налази указују, да наводи из пријаве нису основани и да до повреде права дјетета
није дошло, онда и тај став, институције и службе морају јасно образложити.
Институција Омбудсмана за дјецу примила је 23.10.2015. године пријаву којом се
указује на повреде права дјетета, јер дијете већ неко вријеме не похађа наставу.10
У свом одговору, а поступајући по препоруци омбудсмана за дјецу, Центар за
социјални рад наводи: „Имајући у виду горе наведено, као и телефонски разговор
између омбудсмана за дјецу и психолога центра, стручни тим Центра за социјални
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рад одлучио је да уважи Препоруку Омбудсмана за дјецу и да у складу са законом
предузме и додатне мјере.11
Пријаве по којима је Институција поступала и у извјештајном периоду односе се на
готово сва подручја дјечијег одрастања.
Ипак, у највећем броју, пријавама се указује на угроженост дјеце у поступцима
прекида брачне или ванбрачне заједнице, на неадекватну заштиту од различитих
облика насиља, те на различита питања остваривања права дјеце у образовном
систему.
И даље је, заштита права и интереса дјеце доведена у питање, по различитом
основу у поступцима који се воде због прекида брачне или ванбрачне заједнице,
најчешће у питању право дјетета на контакте и дружења са родитељем са којим не
живи и остваривање права дјетета на издржавање. Иако пракса показује да нема
ефикасне заштите дјетета и његових интереса у овим поступцима, иако статистика
упозорава да је сваком годином све већи број дјеце чија су права озбиљно
угрожена у овим поступцима, изостао је активнији однос у препознавању
озбиљности проблема и тражењу системских рјешења која могу допринијети
његовом унапређењу.
Насиље и злостављање дјеце и, посебно, занемаривање дјеце које је све
присутније, је озбиљан проблем, а да још увијек није препознато у свим његовима
облицима. Постојећи нормативни оквир, иако успоставља стандарде и дефинише
процедуре поступања, дефинитивно није довољан, јер изостаје одговарајућа
реакција надлежних служби прије свега у дијелу подршке и помоћи дјетету, али и у
дијелу покретања поступка ради утврђивања одговорности починилаца. Због тога
се активности морају усмјерити на јачање одговорности запослених у надлежним
службама и институцијама, прије свега у васпитно-образовним установама због
непоступања према дефинисаним процедурама, али и одговорности родитеља који
се не одазивају на позиве школе и одбијају потребну сарадњу.
Суштински дио примјене Конвенције представља и континуирано праћење
утицаја постојећих законских рјешења, мјера и политика на дјецу и оцјена
стварних ефеката њихове примјене. Пракса показује да такве анализе изостају.
Поступајући по пријавама којима се указује на повреде права дјетета на
издржавање, пракса показује да постојећи нормативни оквир није осигурао
потребне механизме да дјеца своје право на издржавање и остваре. При томе,
нема података о томе који број поступака се води ради плаћања алиментације, који
су досуђени износи издржавања, зашто се одустаје од поступака и у случајевима
када родитељ ради и има стална примања, зашто центар за социјални рад може
покренути поступак, а не мора.
Поред континуираног праћења примјене законских рјешења, суштински дио
примјене Конвенције представља и прикупљање података и вођење
евиденција које се односе на све фазе дјечијег одрастања. Пракса показује, а што
се и овим извјештајем у заштити права дјеце у одређеним областима посебно
наглашава, да прикупљање података и њихова анализа изостаје.12 Прикупљени
подаци - евиденције и њихова анализа поред статистичких показатеља - број дјеце
чија су права по различитим основама повријеђена, њихов узраст, пол, ко су
надлежни органи и да ли и у којој мјери користе законом утврђена овлаштења у
заштити права и интереса дјетета, указују и које дијелове система и у којем правцу
11
12

Одговор Центра за социјални рад број: 036-60201-1/15 од 03.12.2015.године
Изузетак је Министарство унутрашњих послова које води евиденције и о дјеци по различитим
основама, у оквиру њихових законских овлаштења

10

треба јачати да би систем заштите функционисао, односно да би у датим условима,
на најбољи могући начин одговорио на потребе дјетета. Извјештаји о остваривању
права дјетета у различитим ресорима, на којима Институција инсистира, нису сами
себи сврха, већ су прије свега у функцији праћења појаве и проблема, са циљем
отклањања оних ситуација које систем чине недовољно ефикасним и истовремено
су основ за интервенцију у постојећим нормативним рјешењима.
Имплементација Конвенције је процес који захтијева усклађеност закона са
основним захтјевима и принципима Конвенције. У складу са Законом о Омбудсману
за дјецу и утврђеним надлежностима, Институција, посебно, и овим Извјештајем
указује на неопходност усклађивања закона са захтјевима Конвенције о правима
дјетета, посебно Породичног закона, Кривичног закона и закона о основном и
средњем образовању.
Поред закона и њихове усклађености са захтјевима Конвенције, у остваривању
законом утврђених права дјетета изузетно важну улогу имају и подзаконски акти,
који се, на жалост, не доносе у законом одређеном року, а што доводи у питање
остваривање права дјеце по том основу. Један од примјера је Правилник о
условима рада школске кухиње. Иако је Законом о основном образовању и
васпитању утврђено да министар доноси Правилник, Правилник никада није
донесен, тако да питање исхране дјеце за вријеме њиховог боравка у школи није
уређено на начин како је то законом прописано.
Да би се обезбиједио једнак приступ у примјени закона у остваривању права дјеце
и њиховој заштити, неопходан је и стални стручни надзор у поступању надлежних
служби, који треба бити прије свега у функцији превенције, не само код
контролисаног органа већ и код других надлежних служби по истом основу.
Међутим, поред чињенице да изостаје превентивна улога, поступањем просвјетног
инспектора и у појединачним случајевима, којима се указује на повреде права
дјетета, на начин да не користи законом утврђена овлаштења у вршењу
инспекцијског надзора, чине се пропусти у раду на штету права дјетета. Пропусти
у раду најчешће се односе на случајеве да се не утврђује чињенично стање у
потпуности, не упушта се у анализу прописа који уређује рад контролисаног
органа, не констатују се чињенице и околности које се по закону морају
записником констатовати. Достављајући записник контролисаном органу о
извршеном надзору, у којем нема јасног става инспектора да ли је поступање у
конкретном случају било у складу са законом или није, просвјетни инспектор,
оцјену о томе практично препушта органу над којим је вршио надзор. Да приступ у
вршењу инспекцијског надзора захтијева озбиљну анализу, потврђује и пресуда
суда којом се поништава одлука школе, а да те пропусте школе инспекција није
констатовала, иако је извршила надзор.
Недовољна координација у раду различитих ресора али и унутар истих ресора у
планирању и дефинисању политика, одређивању приоритета у остваривању права
и интереса дјеце и њиховој заштити, у вршењу надзора, у поступању у
појединачним предметима, доводи у питање остваривање права дјеце у одређеним
областима, а што у пракси доводи до пребацивања одговорности са једног на
другог субјекта заштите.
У извјештајном периоду Влада је дала позитивно мишљење за покретање поступка
закључивања 3. Опционог протокола уз Конвенцију о правима дјетета,13 којим,
између осталог, задужује Министарство породице, омладине и спорта да, у
сарадњи са ресорно надлежним министарствима и институцијама, прати поступак
13

Информација о ставу Владе од 17.4.2015.године
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за закључивање Факултативног протокола и о томе извјештава Владу Републике
Српске.14
Поред тога, што се извјештајем указује на потребу системских мјера и активности у
различитим ресорима, Омбудсман за дјецу посебно указује на потребу:
- Доношења дугорочног стратешког документа за дјецу, којим би се
дефинисале дугорочне политике, мјере и активности ради унапређења положаја
дјеце у свим сегментима друштва, који би мобилисао све надлежне институције и
организације, а који би на основу идентификованих проблема у различитим
ресорима одредио и приоритете у њиховом рјешавању. Закључком од
05.12.2013.године Влада Републике Српске је задужила надлежна министарства за
израду стратешког планског документа за унапређење положаја дјеце у Републици
Српској.15
- Измјене и допуне Породичног закона којима би се омогућило остваривање
права дјетета у складу са основним захтјевима и принципима Конвенције, али и
како би се родитељи учинили одговорнијим за поступања у интересу дјеце, али и
јачала одговорност надлежних служби за вођење поступака и доношење одлука у
складу са најбољим интересом дјетета.
Проблеми у пракси у примјени Породичног закона, а који се најчешће односе на
остваривање права дјетета на контакте и дружења са родитељем са којим не живи,
право на издржавање, усвојење дјетета, заштита дјетета од насиља и
занемаривања у породици и његово збрињавање изван породице, једним дијелом,
посљедица су недоречених законских рјешења.
- Доношење закона о основном образовању и васпитању
Од доношења Закона о основном образовању и васпитању и Закона о средњем
образовању и васпитању у 2008. години, три пута су вршене њихове измјене и
допуне, којима нису препознати захтјеви Конвенције о правима дјетета као потребе
дјетета у образовном систему, а који би омогућили да се законом дефинисани
циљеви образовања могу реализовати. Новим законом неопходно је, између
осталог, јасно дефинисати која права дјеца имају у образовном систему, али исто
тако и њихове обавезе у том систему те питање њихове одговорности, као и јасно
дефинисану процедуру у заштити права утврђених законом, али и подршку дјеци
са сметњама у развоју - питање асистената у настави.
- Измјене и допуне Кривичног закона, као одговор на потребе дјеце и њихово
право на заштиту морају послати јасну поруку дјеци (и да ниједно дијете није
жртва сексуалног злостављања) да ће их систем заштитити. То, између осталог,
значи строжије казне за починиоце кривичног дјела на штету дјеце, забрану рада
са дјецом, забрану приближавања објектима које користе дјеца, повећање добне
границе за добровољни пристанак на полни однос (сада је 14 година), чиме би се
учинили одговорним они који манипулишу дјецом, злоупотребљавају их и
искориштавају на најгори могући начин за задовољење својих потреба.
14

Трећи Опциони протокол о процедури обраћања, који је ступио на снагу 2014. године омогућава
појединцима или групама, или трећим лицима да поднесу представку Комитету за права дјетета у
случајевима када национални системи нису обезбједили одговарајућу заштиту права дјетета.
15
Стратегија Савјета Европе за дјецу 2012-2015 дефинише четири стратешка циља:
- промовисање услуга у различитим ресорима по мјери дјетета,
- елиминисање свих облика насиља над дјецом,
- гарантовање права дјеци у посебним ситуацијама, дјеци без родитељског старања, дјеци са
сметњама у развоју,
- промовисање права дјеце на изражавање мишљења и учешћа у свим поступцима који се њих
тичу.
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- Успостављање регистра починилаца кривичног дјела сексуалног злостављања
и искориштавања дјеце, као једну од мјера која може допринијети бољој заштити
дјеце од лица која су већ починила ова дјела, са циљем да се ова лица држе под
надзором, те да се елиминише могућност да починиоци ових дјела, по било којем
основу буду ангажовани у раду са дјецом.
- Да програми превенције заштите здравља дјеце и различитих облика
ризичног понашања буду саставни дио школског програма, како би дјеца од
најранијег узраста, прилагођено њиховом узрасту, њиховим потребама и
могућностима у школи добила потребне информације и знања о штетности
алкохола, дувана, дрога, о здравој исхрани, о важности физичке активности,
проблемима у адолесценцији, репродуктивном здрављу младих.
- Оснивање фонда за подршку дјеци са тешким обољењима и ријетким
болестима. Дјеца са тешким обољењима и ријетким болестима воде тешку борбу
са болешћу, дуготрајним лијечењем и тешким терапијама. Оснивање фонда поред
финансијске подршке треба да допринесе и бољој информисаности родитеља,
бржим процедурама и једнаког приступа за сву дјецу без обзира на трошкове
лијечења.
- Извјештај о насиљу над дјецом за 2015.годину треба обавезно да укључи и
прикупљене податке за 2014.годину, с обзиром да послије Првог извјештаја о
насиљу над дјецом у 2013.години, који је Влада разматрала 05.06.2014.године,
други извјештај није урађен.
- Стратегија развоја породице у Републици Српској 2009-2014.године16
дефинисала је стратешке и оперативне циљеве, програме и мјере те план
реализације програма мјера, као основу, која ће у наредном периоду омогућити
континуирано праћење развоја породице, те јој пружати адекватну помоћ и
подршку. Иако се активности за развој породице, дефинисане Стратегијом односе
на период 2009 - 2014. године, активности на доношењу новог стратешког
документа још увијек нису дале резултат.
У поређењу са земљама окружења, број пријава грађана Институцији, али и саме
дјеце, видимо прије свега, као посљедицу све веће видљивости дјеце и њиховог
права на заштиту и веће осјетљивости и владиног и невладиног сектора, али и
медија за бројна питања дјечијег одрастања, као и све веће видљивости
институције Омбудсмана за дјецу и повјерења грађана у исту.
Али, забрињава чињеница да се и у извјештајном периоду један број грађана
обраћао Омбудсману за дјецу и прије него надлежним службама и институцијама,
очекујући да ће надлежни тек тада реаговати.
Разматрајући други, трећи и четврти комбиновани извјештај о стању права дјетета
у Босни и Херцеговини, УН Комитет за права дјетета поздравља оснивање
независног Омбудсмана за дјецу у Републици Српској17 и сматра да оснивање
таквих тијела спада у обавезе преузете од страна уговорница након ратификације
којима се обезбјеђује спровођење Конвенције и унапређује универзална
реализација права дјетета.18
Једним бројем пријава Институцији указује се на повреде права дјеце, углавном
дјеце са сметњама у развоју и тешким обољењима, а која су већ напунила 18
16
17
18

Усвојена 2009. године
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 19.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 2. Улога независних институција за људска
права, тачка 1.
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година живота. Због постојеће законске одредбе19 ангажовање Институције је
доведено у питање, а што указује на потребу допуна Закона о Омбудсману за дјецу
на начин, да је дијете и свако лице које се налази на редовном школовању (средња
школа) и дјеца, која су у складу са Законом о социјалној заштити корисници права
из социјалне заштите.
Одрастање дјетета је процес који одређује његову будућност. Ако у том процесу
одрастања, одрасли који имају и обавезу и одговорност бринути за здраво
одрастање дјетета, не препознају дјететове потребе и његово право на заштиту,
посљедице по дијете и његов развој могу бити врло тешке и дуготрајне.
У вези са преузетим обавезама и одговорностима државе у примјени Конвенције,
Комитет посебно наглашава да се остваривање људских права дјетета не смије
схватити као добротворни рад или исказивање милости, већ као дужност државе у
испуњењу јасних законских обавеза према сваком дјетету.20

19

Закон о Омбудсману за дјецу, члан 2:Дјететом се, у смислу овог Закона, сматра свако лице које није
навршило 18 година живота, без обзира на то да ли је домаћи или страни држављанин, да ли је
рођено у браку или ван брака, да ли је усвојено, те да ли је под родитељским старањем или без
родитељског старања.
20
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 5. Опште мјере за спровођење Конвенције о
правима дјетета, тачка 11.

14

II

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА – ЖАЛБАМА

У 2015. години, Институција је по пријавама - жалбама поступала у укупно 642
предмета од којих су: 495 предмети - примљене пријаве којима се указује на
повреде права дјетета по различитим основама, 91 су предмети пренесени из 2014.
године и 56 су појединачни предмети покренути по службеној дужности, што значи
да је у раду било укупно 642 предмета по поднесеним пријавама.
Број предмета по поднесеним пријавама, по којима се поступало у извјештајном
периоду, у односу на претходни извјештајни период указује да је значајно смањен
број предмета пренесених из претходне године. Истовремено, повећан је број
предмета по службеној дужности, али и број препорука.
У складу са овлаштењима утврђеним Законом, да континуирано сарађује са дјецом,
упознаје дјецу са начином остваривања и заштите њихових права и интереса и
савјетује их како да остваре и заштите своја права и интересе,21 у извјештајном
периоду Институција је поступала у 62 предмета.
У истом периоду Институцију је доласком у канцеларију, телефоном или на други
начин контактирало преко 1900 грађана тражећи правни савјет за ситуацију коју
имају или информације о томе коме и како се обратити ради остваривања права
дјетета. Најчешћа питања односе се на надлежности неких од институција које
брину о дјеци, питају којим законом су дефинисане конкретне ситуације, траже
„тумачење″ појединих законских одредби, питају за рокове у којима се предмети
требају завршити код неког од надлежних органа, питају за могућност учешћа
Институције у поступцима који се већ воде пред надлежним органима, за могућност
бесплатне правне помоћи, за обавезу достављања документације, да ли требају
уложити жалбу на донесено рјешење и сл.
Један број обраћања Институцији односи се и на ситуације које не говоре о
повреди права дјетета, али су грађани, без обзира што знају шта су надлежности
Институције тражили објашњења коме и како да се обрате.
И у извјештајном периоду, Омбудсмана за дјецу је контактирао и један број
институција које су тражиле помоћ и мишљење за рјешавање појединачних
случајева. Институција нема надлежности за давање мишљења у појединачним
предметима, у којима се указује на повреду права дјетета.
Институцију је и у извјештајном периоду контактирао и један број грађана из
Федерације БиХ, али и институције, које су тражиле став Институције за
превазилажење конкретних ситуација везано за заштиту права дјетета. Један број
грађана се обратио Институцији без обзира што су знали да Омбудсман за дјецу
нема надлежности за поступање.
Институција је и у извјештајном периоду била у једном броју центара за социјални
рад, ради тражења рјешења не само за конкретан предмет, већ за додатна
системска рјешења, која би у интересу дјетета скратила трајање поступка и
учинила одговорнијим оне који својим дјеловањем угрожавају права дјетета. Са
истим циљем Институција је контактирала и један број основних и средњих школа.
Институцију су контактирали и родитељи, чланови савјета родитеља у
школама,који су подстакнути одређеним активностима Институције, препознали
потребу и могућност већег ангажовања савјета родитеља у школама по разним
21

Закон о Омбудсману за дјецу, члан 6.
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питањима, најчешће везано за заштиту дјеце од различитих облика насиља на
интернету и питања тежине школске торбе, те услова за одвијање наставе.
Жалбама примљеним у Институцији указује се на повреду права дјетета у
конкретном ситуацијама. За Институцију, свака примљена жалба значи провјеру да
ли су одређена питања законом и подзаконским актима адекватно уређена те да ли
се иста и како у пракси реализују.

Поступање Институције
Жалбе - примљене

495

Жалбе по службеној дужности

56

Жалбе пренесене из 2014. године

91

Препоруке

43

Мишљења

5

Посебни извјештаји
Сарадња са дјецом и едукација дјеце о
правима
Укупно:

4

Жалбе
Година

62
756

Предмети укупан број

Број дјеце
која су се
жалила

Извјештајни
период

Из претходне
године

2010.

201

24

258

9

2011.

376

30

451

43

2012.

464

39

601

50

2013.

615

37

729

58

2014.

592

150

831

48

2015.

551

91

756

54

16

1. Подносилац пријаве
Као и у претходном периоду, подносилац пријаве најчешће је један од родитеља, а
пријаве којима родитељ указује на повреду права дјетета најчешће се на односе на
остваривање права дјетета на контакте и дружења са родитељем са којим дијете
не живи и на право дјетета на издржавање у поступцима развода брака или
прекида ванбрачне заједнице. У извјештајном периоду, пријаву Институцији
поднијело је 355 родитеља.
У извјештајном периоду број дјеце која су поднијела пријаву Институцији због
повреде њихових права је 54. Дјеца и даље пријавама најчешће указују на
различите облике насиља и повреде њиховог права у образовном систему по
различитим основама.
У извјештајном периоду родбина дјетета (најчешће бака, дјед, тетка, ујак)
поднијела је 40 пријава којима се указује на различите облике занемаривања
дјетета, насиља над дјецом или немогућност контакта са дјететом.
Пријаве медија најчешће се односе на различите облике насиља, злостављања и
занемаривања дјеце.

Подносилац пријаве
Родитељи
Иницијатива Омбудсмана
Дијете лично
Родбина
Трећа лица
Медији
Анонимно
Школе
Институције и удружења
Укупно:

17

355 64,4%
56 10,2%
54
9,8%
40
7,3%
13
2,4%
9
1,6%
9
1,6%
8
1,5%
7
1,3%
551

Институција је и у извјештајном периоду поступала и у једном броју анонимних
пријава, којима се указује на повреду права дјетета по различитом основу, јер су
садржавале довољно елемената који су упућивали на потребу провјере изнесених
навода. Тамо гдје пријава није садржавала довољно елемената или се исти нису
односили на дјецу и повреду њихових права, Институција није поступала. Број
анонимних пријава у извјештајном периоду је 9 или 1,6% ( у 2013. и 2014. години
1,8 %,) и значајно је смањен у односу на 2011. годину када је, од укупног броја
пријава, евидентирано 5% анонимних пријава.

2. Пријавом се указује на сљедеће повреде права дјетета

Повријеђена права
Лична права

203

37%

Заштита од насиља

85

15%

Социјално економска права

76

14%

Образовна права

73

13%

Права дјеце са сметњама у развоју

30

5%

Право на здравствену заштиту

22

4%

9

2%

53

10%

Право на културу, слободно вријеме и
рекреацију
Остала права
Укупно:

551

Од укупног броја примљених пријава по којима је Институција поступала у
извјештајном периоду, највећи број односи се на повреду личних права, 203
пријаве. У извјештајном периоду повећан је број пријава којима се указује на
повреду права дјетета на заштиту од насиља на 85 (у 2014. години - 70), и оне се у
највећем броју односе на образовни систем, и повреде права дјеце са сметњама у
развоју по различитим основама на 30 (у 2014. години - 24).
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Број пријава на повреде осталих права дјеце нису имали значајнија одступања у
односу на претходне извјештаје.
Институција је запримила 203 пријаве које се односе на повреду личних 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 личне односе и непосредне контакте са родитељем
са којим не живи, право на посебну заштиту и алтернативну бригу, право на
приватност, право на част и углед, право на заштиту од незаконитог одвођења.
Право дјетета на заштиту од насиља, злостављања и занемаривања извјештајем је
посебно исказано.
На жалост, од укупног броја пријава којима се указује на повреду личних права
дјетета, највећи број пријава, 138 или 68% односи се на личне односе и
непосредне контакте дјетета са родитељем са којим не живи (уређење виђања доношење рјешења, измјена постојећег споразума, извршење рјешења и
споразума).

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

Узраст дјеце
0-5 год.
139
6-10 год.
179
11-14 год.
131
15-18 год.
110
Групе дјеце
51
Непознато
44
Пунољетна лица
32
686

20%
26%
19%
16%
7%
6%
5%

Као и у ранијим извјештајима, из запримљених пријава произилази да су дјеца до
10 година живота највише изложена ситуацијама које доводе до повреде њихових
права.
Ако се узраст дјетета доведе у везу са подацима о разводима брака и времену када
се они дешавају, те какве све посљедице по дијете оставља и до каквих поступака
доводи, онда је јасно да је у поступцима развода брака остваривање права дјеце у
овом узрасту, по различитим основама доведено у питање.
И у извјештајном периоду, из запримљених пријава, за један број дјеце није било
могуће одредити којег су узраста, али и тај показатељ је значајно смањен у
2015.години на 6% у односу на претходне године, 2014. године - 12,8%,
2013.године - 17,9%, 2012.године - 23,3%.

5. Којег су пола дјеца?
Када је у питању пол дјеце на чије повреде права се указује пријавама Омбудсману
за дјецу, из пријава прозилази да су и у 2015. години дјечаци више изложени
ситуацијама које доводе до повреде њихових права 317 или 46% у односу на
дјевојчице 269 или 39 %, на што се се указивало и у претходном периоду, с тим да
је та разлика у извјештајном периоду већа у односу на претходне извјештаје (у
2013. години – 46,6% дјечаци, а 43,3% дјевојчице, у 2012. години - 43,3% дјечаци,
а 43,0% дјевојчице), посебно ако се има у виду да само у 2% пријава, а што је
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знатно мање у односу на претходне извјештаје, пол дјетета пријавом Омбудсману
није наведен. То су ситуације у којима родитељ, примјера ради, наводи да дијете
са сметњама у развоју, не може остварити право на дневно збрињавање, или
самохрана мајка наводи да њених четворо дјеце у узрасту...

Пол дјеце
Дјевојчице
269 39%
Дјечаци
317 46%
Групе дјеце
51
7%
Непознато
17
2%
Пунољетна лица
32
5%
Укупно:
686

6. Пријаве према институцијама

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

7. Начин пријема жалбе

Начин пријема жалбе
Лично
257 46,6%
Телефоном
96 17,4%
Е-маил
72 13,1%
По службеној дужности
56 10,2%
Поштом
48
8,7%
Фаx-ом
12
2,2%
Из медија
9
1,6%
Храбро сандуче
1
0,2%
Укупно:
551
Највећи број пријава – жалби у извјештајном периоду, као и претходних година,
грађани су предали лично, доласком у Институцију, 257 или 46,6 %. Смањен је број
пријава поднесених телефоном, али је повећано обраћање е-маил са 51 у
2014.години на 72 у 2015.години.
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8. Поступање по пријавама-жалбама

Жалбе у раду 2015.
Ријешене
У
фази
рјешавања
Укупно:

594

93%

48
642

7%
100%

Од укупног броја примљених пријава - жалби којима се указује на повреду права
дјетета по различитим основама, по којима је Институција поступала у
извјештајном периоду, ријешене су 594 или 93 %, а у фази рјешавања је 48
пријава или 7%.

Од 594 ријешене жалбе
Ненадлежност

81

14%

Неосновано

46

8%

Од укупног броја ријешених жалби 594, у 46 или 8% случајева, жалбе су биле
неосноване - а у 81 или 14% случајева се радило о пријавама за које Институција
није имала надлежност за поступање. Најчешће се радило о пријавама за
остварење права пунољетне дјеце, о остваривању права на пензију, тражење
савјета за које Институција није надлежна, финансијска помоћ, питања из радног
односа и сл.
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III

ЛИЧНА ПРАВА ДЈЕТЕТА

1. Право дјетета на живот у породици и родитељско
старање
Родитељи имају примарну обавезу и одговорност бринути се за здраво одрастање
своје дјеце.22
Држава има обавезу предузети све потребне законодавне, административне,
образовне, социјалне и друге мјере како би осигурала остваривање права за свако
дијете,23 узимајући у обзир права и обавезе његових родитеља, законитих
старатеља или других појединаца који су правно одговорни за дијете.
Према Породичном закону Републике Српске, родитељи имају дужност и право да
штите своју малољетну дјецу и да се брину о њиховом животу и здрављу.24
Родитељи се не могу одрећи родитељског права, али им оно, у случајевима
утврђеним законом, може бити и одузето.
На жалост, као и у ранијим извјештајима, бројни проблеми са којима се сусреће
породица данас директно се одражавају на дјецу и остваривање њихових права.
Родитељи заборављају да су дјетету потребна оба родитеља, заборављају да
разводом брака не престају бити родитељи, заборављају да дјеца, и у њиховом
најранијем узрасту, добро разумију емоционалну атмосферу у породици и да
стресне ситуације које пролази цијела породица у поступку развода брака
родитеља код дјеце изазивају различите реакције-осјећај усамљености, страх од
напуштања, љутњу, раздражљивост, одражава се на успјех у школи, дружење са
вршњацима.
На жалост, статистика упозорава25 да је у односу на 2010. годину незнатно
порастао број закључених бракова - од 5767 на 5823, а да је истовремено знатно
порастао број развода бракова, од 517 на 1106. Истовремено је значајно повећан
број дјеце из разведених бракова, од 344 у 2010. до 745 у 2014.години. Ако се при
томе има у виду да су дјеца до 10 година живота највише изложена ситуацијама
које доводе до повреде њихових права и у поступцима развода брака-неплаћање
алиментације, немогућност контакта са другим родитељем и сл, а да је то период
најинтензивнијих родитељских обавеза усмјерених на раст и развој дјетета,
статистички показатељи додатно забрињавају.

2012. 2013.
5326
5467
878
1052

Склопљено бракова
Разведено бракова
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2014.
5823
1106

УН Конвенција о правима дјетета, члан 18.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 4.
24
Породични закон, „Службени гласник Републике Српске”, број 54/02 и 41/08, 63/14 члан 81.
25
Републички завод за статистику, Статистички годишњак за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. и 2015.
годину - у 2011. години склопљено је 5802 брака, а разведено 886 бракова, а у 2010. години
склопљено је 5767 бракова, а разведено 517 бракова.
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Да је све већи број дјеце која трпе посљедице развода брака, потврђују
показатељи статистике, према којима је у периоду од 2012-2014. године
евидентирано укупно 2219 дјеце из разведених бракова.

2. Право дјетета на личне односе и непосредне контакте
са родитељем са којим не живи и блиским сродницима
Породичним законом26 уређено је да, ако дијете не живи у заједници са оба
родитеља, родитељи ће се споразумјети о начину одржавања личних односа с
дјететом (посјете и сл.). Ако до таквог споразума не дође, одлуку о томе доноси
надлежни орган старатељства. Одржавање личних односа родитеља с дјецом може
се ограничити или забранити само ради заштите личности и других интереса дјеце.
Центар за социјални рад, дакле, у свим случајевима када је изостао споразум
родитеља, својим рјешењем одређује мјесто, вријеме и начин виђања и контакте
дјетета и родитеља (прецизно одређено и вријеме и мјесто виђања, контакти у
вријеме празника, школског распуста, рођендана дјетета, ко доводи дијете на
сусрете и сл.).
Право дјетета на личне односе и непосредне контакте са родитељем са којим не
живи, право је дјетета и независно је од односа међу родитељима и статуса брачне
заједнице. Одвајање дјетета од родитеља могуће је само изузетно и само онда када
се у одговарајућем поступку утврди да је неопходно у најбољем интересу дјетета.27
На жалост, пракса показује, што потврђују и жалбе по којима је Институција
поступала и у извјештајном периоду, да се у случају развода брака или прекида
ванбрачне заједнице доводи у питање остваривање права дјетета на контакте и
дружење са родитељем са којим не живи, али и са блиским сродницима, по
различитим основама.
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите28 број поднесених
захтјева пред центрима за социјални рад за уређење одржавања личних односа са
дјецом у 2014. години је 521, (у 2013. години је 482) од којих је 309 ријешено
споразумом, а за 157 је одлучено рјешењем. Иако подаци указују на повећан број
поднесених захтјева у 2014. години, они у коначном нису потврда и да су исти
реализовани, односно, да је дјетету омогућено виђање са родитељем са којим не
живи.
Пријаве по којима је Институција поступала у извјештајном периоду, а којима се
указује на повреде права дјетета, указују још увијек на:
26
27
28

Породични закон, члан 93.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 9.
Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите 2014.
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1) Центри за социјални рад не одлучују по захтјеву странке у законом
одређеном року. Поступак пред једним бројем центара за социјални рад за
доношење рјешења којим се уређује виђање дјетета са родитељем са којим не
живи још увијек предуго траје. Институција је сваким годишњим извјештајем
указивала на присутан проблем који доводи до повреде права и интереса дјетета и
поступање центара за социјални рад противно законом утврђеној обавези да су по
захтјеву странке дужни донијети одговарајући управни акт у року од 60 дана од
дана подношења захтјева.29 Иако је у извјештајном периоду смањен број обраћања
Институцији по наведеном основу, још увијек су присутне ситуације:
1. Институција Омбудсмана за дјецу30 запримила је жалбу родитеља везано за
поступање Центра за социјални рад, којом се наводи да о захтјеву мајке за
одржавање личних односа са малољетним дјететом, центар није одлучио. Центар
за социјални рад доставио је извјештај Институцији дана 31.08.2015. године из
којег произилази да о захтјеву именоване од 30.01.2015. године још увијек није
одлучено.
У одговору се наводи да након прекида ванбрачне заједнице родитељи су се
договорили на који начин ће мајка одржавати личне односе с дјететом и да ће се
то одржавати у кући оца, међутим, пошто се контакт није одвијао, уређено је да се
одвија у вртићу али и ту су настали проблеми, те је постигнут споразум да се
контактирање уприличи у Центру. Даље се наводи да отац, ни по потврди рјешења
од стране другостепеног органа, није дијете доводио у Центар а да мајка дјетета
није тражила извршење истог, а да јој је у децембру 2014.године од стране Центра
сугерисано да поднесе захтјев за контактирање са малољетним сином, те да је иста
30.01.2015.године поднијела захтјев да се донесе нова одлука о уређењу виђања
са малољетним дјететом.
Поступајући по препоруци Омбудсмана за дјецу31 од 4.09.2015. године, Центар за
социјални рад донио је рјешење дана 5.10.2015. године.
2. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је дана 19.05.2015. године жалбу
родитеља32 којом се наводи да о захтјеву поднесеном дана 15.12.2014. године за
регулисање личног контакта дјетета са родитељем са којим не живи, Центар за
социјални рад о истом још увијек није одлучио.
На захтјев Институције извршен је инспекцијски надзор којим је утврђено: да је
недоношењем рјешења, односно одговарајућег управног акта по захтјеву
именованог у року од два мјесеца, а нити до дана вршења инспекцијског надзора,
Центар за социјални рад извршио повреду одредаба члана 206. став 1. Закона о
општем управном поступку, те је управни инспектор донио рјешење којим је
Центру за социјални рад наложено да у року од 30 дана од дана пријема рјешења,
одлучи о поднесеном захтјеву и донесе одговарајући управни акт.33
Проток времена, у остваривању права дјетета на контакте и дружења са
родитељем са којим не живи, од подношења захтјева центру до доношења
29

Закон о општем управном поступку, „Службени гласник Републике Српске” број:13/02, 87/07, 50/10,
члан 206. утврђује: „У осталим случајевима кад се поступак покреће поводом захтјева странке,
односно по службеној дужности ако је то у интересу странке, орган је дужан донијети рјешење и
доставити га странци најкасније у року од два мјесеца, ако посебним прописом није одређен краћи
рок.”
30
Предмет број: 1009-79-ПЖ/15
31
Препорука центру за социјални рад број:1009-79-ПЖ/15
32
Предмет број: 638-44-ПЖ/15
33
Министарство управе и локалне самоуправе, Управна инспекција, обавјештење број: 10.2.1.1.-050630/15 од17.08.2015.године
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одговарајућег управног акта, може имати непоправљиве посљедице у односима
између дјеце и родитеља који не живе с њима и највећа је пријетња остваривању
овог права дјетета. Због тога мјере и активности центра за социјални рад по својој
ефикасности и благовремености морају бити прилагођене овој чињеници, тако да
ни примјена репресивних мјера према родитељу који спречава контакт дјетета са
другим родитељем, не може бити искључена.34
Центар за социјални рад, као орган старатељства, који по закону штити права и
интересе дјеце, има и обавезу и одговорност на предузимање свих потребних мјера
у оквиру својих надлежности, имајући при томе у виду и законом утврђен рок за
поступање. Законом утврђени рок за поступање центра за социјални рад захтијева
максимално ангажовање у обављању послова у оквиру законом утврђених
овлашћења, ради остваривања циља због којег су органу дата јавна овлашћења.
2) Центри за социјални рад у једном броју предмета не поступају по
налогу другостепеног органа. Законом о општем управном поступку утврђено је
да је првостепени орган дужан да у свему поступи по другостепеном рјешењу и да
без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема предмета, донесе
ново рјешење.35
На жалост, жалбама запримљеним у Институцију и у извјештајном периоду указује
се да центри за социјални рад не поступају по налогу другостепеног органа и у
законом одређеном року не доносе ново рјешење.
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је пријаве-жалбе36 родитеља везано
за поступак који се води ради регулисања личног односа и непосредног контакта
дјетета и његовог оца, а који је регулисан пред Центром за социјални рад
Споразумом број: 02-60253-63/11 од 28.11.2011. године. Због тешкоћа у
остваривању контакта, родитељ се неколико пута обраћао Центру са захтјевом за
измјену важећег Споразума.
Дана 01.07.2014. године Центар за социјални рад донио је Рјешење број:02-УП/И60253-49/14 ВС којим је уредио лични контакт оца и малољетног дјетета.
Рјешавајући по жалби изјављеној на донесено Рјешење Центра, Министарство
здравља и социјалне заштите Републике Српске Рјешењем број: 11/05-544-407/14
од 19.09.2014. године поништава Рјешење Центра за социјални рад број:02-УП/И60253-49/14 од 01.07.2014. године и предмет враћа првостпеном органу на
поновни поступак и одлучивање.
Поред чињенице да закон обавезује првостепени орган37 да, у поновном поступку,
поступи у свему по налогу другостепеног органа најкасније у року од 30 дана од
дана пријема предмета,38 из жалбе и прилога произилази да првостепени орган
није поступио у складу са Рјешењем Министарства здравља и социјалне заштите
од 19.09.2014.године те да је ново рјешење донио дана 17.7.2015.
Најбољи интерес дјетета и као право дјетета и правни стандард, услов је за
остваривање сваког права дјетета, а исто је доведено у питање у поступцима пред
надлежним центрима за социјални рад и из разлога што центри за социјални рад
не поступају по налогу другостепеног органа.
34

Пресуда Европског суда за људска права 39177/05 од 13.03.2007. године
Закон о општем управном поступку, члан 227.
36
Предмет број:722-52-ПЖ/15
37
Закон о општем управном поступку, члан 227: „првостепени орган је дужан у свему да поступи по
другостепеном рјешењу и да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема предмета
донесе ново рјешење.”
38
Препорука Центру за социјални рад број:722-52-ПЖ-17/15
35
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Дијете има право на оба родитеља, а одговорност због неоствареног права мора
сносити и родитељ који то онемогућава или спречава, али и надлежни орган који
није предузео све потребне мјере ради остваривања овог права дјетета. Наравно,
да у поступку у којем се утврди да контакти могу бити штетни за дијете, односно да
нису у најбољем интересу дјетета, надлежни орган, водећи се прије свега
најбољим интересом дјетета, који су у поступку утврдили и образложили, својом
одлуком ускраћује такав контакт.
Наведени примјер, на жалост, није усамљен. Поступајући по рјешењу
другостепеног органа, центри за социјални рад у једном броју случајева не
отклањају утврђене пропусте на начин како им је наложено, што опет одуговлачи
поступак, изазива незадовољство родитеља, доприноси да проток времена постаје
додатна пријетња у остваривању овог права дјетета, и доводи у питање најбољи
интерес дјетета у остваривању његовог права.
У циљу јачања система породично-правне заштите, осигурања једнаког приступа
надлежних у заштити дјеце и њихових интереса, уједначавања праксе поступања и
елиминисања ситуација да се по истом захтјеву и из истих разлога улаже жалба
другостепеном органу ради остваривања права дјетета на контакте и дружења са
родитељем са којим не живи, Омбудсман за дјецу је, у складу са овлаштењима
утврђеним Законом, предложио Министарству здравља и социјалне заштите
предузимање мјера ради спречавања поступања која доводе у питање
остваривање најбољег интереса дјетета, прије свега у дијелу превентивног
дјеловања, на начин да, имајући у виду обавезе центара за социјални рад да у
„свему поступе по другостепеном рјешењу,˝ укаже центрима за социјални рад на
ставове другостепеног органа у поступцима регулисања личног контакта
малољетне дјеце са родитељем са којим не живе.39
3) Непрецизна рјешења. Сваким рјешењем центра за социјални рад којим нису
јасно утврђени мјесто, вријеме и начин контакта дјетета и родитеља са којим
дијете не живи, доводи се у питање остваривање права дјетета, јер родитељи,
поред тога што користе увијек нове разлоге, по различитим изговорима да до
контакта не дође или да се исти пролонгира, позивају се и на рјешење којим то
није довољно прецизно утврђено. Због тога се активности морају усмјерити на
елиминисање свих оних ситуација, које се због недовољно прецизних рјешења могу
користити за избјегавање обавеза родитеља које из рјешења произилазе.
Иако је у извјештајном периоду примијетно да су рјешења о уређењу виђања
дјетета са родитељем са којим не живи прецизнија и да не остављају простор
„сукобљеним родитељима˝ да исте користе да би онемогућили или пролонгирали
контакте, још увијек је у поступању једног броја центара за социјални рад
присутно да се рјешењем центра утврђује да ће се контакти дјетета и родитеља
одвијати „на мјестима прилагођеним узрасној доби и интересима малољетног
дјетета” или да ће се контакти одвијати „понедјељком у времену од 11.00-13.00
часова у присуству мајке дјетета”40 иако су оба родитеља запослена и у то вријеме
се налазе на радном мјесту.
4) Оглашавање центра за социјални рад ненадлежним. Дана 26.01.2015.
године Центар за социјални рад одбацио је захтјев родитеља због ненадлежности

39
40

Препорука Министарству
25.08.2015.године
Предмет број:722-52-ПЖ/15
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заштите,

број:

722-52-ПЖ-19/15

од

за рјешавање у првом степену по захтјеву за повјеравање на заштиту и васпитање
малољетног дјетета.41
Наведени закључак о ненадлежности донесен је послије шест мјесеци по
поднесеном захтјеву и након бројних радњи проведених у поступку, иако је
чињеница да мајка са дјететом не живи на подручју општине била позната и прије
покретања поступка. Наведено је изазвало незадовољство родитеља јер је готово
свакодневно био позиван у центар, доносио документацију, да би послије свега
предмет био прослијеђен другом центру за социјални рад на надлежно поступање.
5) Одлучивање центра за социјални рад о захтјеву за изузеће. Институција
Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу42 којом се наводи да је родитељ дана
27.11.2014. године Центру за социјални рад поднио захтјев за изузеће, а да је о
истом одлучено тек у јуну 2015. године – одбијен је захтјев за изузеће Центра за
социјални рад и настављен поступак за уређење виђања дјетета са родитељем са
којим не живи.
Из наведеног произилази да је у поступању Центра за социјални рад и у једном и
другом случају направљен пропуст у раду у дијелу да су о питању њихове
надлежности, односно изузећа, одлуке донијели противно законом утврђеној
обавези да о захтјеву странке одлуче у законом одређеном року, посебно јер се
ради о питању које као претходно мора бити ријешено, да би се у одговарајућем
поступку могло одлучивати о остваривању права дјетета. Ни у једном, ни у другом
случају, центри не наводе кад је поднесен захтјев по коме су одлучивали, већ исти
произилазе из њихових предузетих радњи.
Због незадовољства у поступању надлежних у дијелу надлежности и изузећа,
родитељи изражавају незадовољство и сваким даљим поступањем Центра и указују
да је пропуштено вријеме у поступању надлежних институција довело у питање
остваривање права дјетета, јер за сво вријеме, колико су центри одлучивали о
надлежности, питање права дјетета није ни било на дневном реду.
Поступање наведених центара на начин да се о питањима надлежности установе
одуговлачи поступак и доводи у питање остваривање права дјетета, на жалост,
није изолован случај.
С обзиром да посљедице пропуста у поступању надлежних увијек сносе
дјеца, која ничим нису допринијела вођењу поступка нити његовом
исходу, а у циљу јачања одговорности надлежних у дијелу да њихова
реакција по захтјеву за остваривање права дјеце мора бити ефикасна и
благовремена и у најбољем интересу дјетета, рјешења се морају
осигурати у адекватном надзору, а резултати надзора, да би били у
функцији превенције, морају се учинити доступним свим другим
центрима, а не само онима над којима је вршен надзор.
6) Образложење одлуке о повјеравању дјетета и најбољи интерес
дјетета. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу43 којом се, између
осталог, указује да је Центар за социјални рад дана 04.03.2015. године донио
рјешење којим је одлучио о повјеравању малољетне дјеце послије прекида
ванбрачне заједнице родитеља, а да се у образложењу рјешења, у коначном
констатује: „Поштујући жеље и вољу малољетне дјеце донесено је рјешење као у
диспозитиву.˝
41
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Закон о измјенама и допунама Породичног закона, члан 81 б, став 3. гласи:
„Мишљењу дјетета мора се посветити дужна пажња у свим питањима која га се
тичу и у свим поступцима у којима се одлучује о његовим правима у складу са
дјететовим годинама и зрелошћу.˝
Право дјетета на изражавање мишљења и учествовање у сваком поступку који се
њега тиче, једно је од основних права дјетета и истовремено један од четири
основна принципа Конвенције. Право које Конвенција успоставља, а закон први
пут утврђује,44 није одлука дјетета, одлуку доноси надлежни орган, који у тим
ситуацијама треба да зна и какав је став дјетета, и да истоме посвети дужну
пажњу. То не значи да се надлежни орган прилагођава мишљењу дјетета, и тиме
практично дјетету препушта одлуку и одговорност за донесену одлуку, већ значи
да ће уважавајући мишљење дјетета, донијети одлуку која је у најбољем интересу
дјетета.
При томе се посебно мора имати у виду да је право дјетета да слободно изрази
своје мишљење. Слободно значи да дијете без притисака и манипулација од било
кога износи свој став, тако да је слободно изношење мишљења дјетета основ у
остваривању овог права.
Породични закон чланом 81. в утврђује и да у свим активностима које се тичу
дјетета најбољи интерес дјетета мора бити приоритет. Не доводећи у питање
капацитете ни једног ни другог родитеља, нити изјаве које су дјеца у поступку
дала, поставља се питање шта је став стручног тима у конкретној ситуацији - шта
је најбољи интерес дјетета.
У поступку који води ради доношења одлуке која се тиче дјетета, центар
за социјални рад мора утврдити најбољи интерес дјетета у вези са
конкретним околностима везаним за дијете, мора образложити зашто је
донесена одлука у најбољем интересу дјетета, на основу којих елемената
је направљена процјена и при томе мора слиједити процедуру која
осигурава законске гаранције и правилну примјену права. С обзиром да
се не ради о једноставним управним стварима, Закон обавезује (члан 197.
став 2,3. и 4. Закона о општем управном поступку) да образложење
рјешења центра за социјални рад мора да садржи утврђено чињенично
стање у вези са свим околностима које се односе на дијете.
7) Одлучивање по захтјеву за повјеравање дјетета и уређење виђања.
Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу родитеља45 којом се наводи
да је Центру за социјални рад поднесен захтјев за повјеравање малољетне дјеце
након прекида ванбрачне заједнице и захтјев за регулисање личног контакта
родитеља и дјеце.
У свом одговору, Центар за социјални рад наводи да су поднесена два захтјева, и
да је стручни тим центра прво рјешавао захтјев за регулисање контакта, да би се
успоставили редовни контакти између родитеља и дјеце, и да се, након
постигнутог споразума о уређењу виђања, кренуло у реализацију другог захтјева,
захтјева за повјеру малољетне дјеце након прекида ванбрачне заједнице
родитеља.
У међувремену родитељ се поново обраћа Институцији са захтјевом да се питање
повјеравања дјетета хитно ријеши.
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У ситуацији када Центар има захтјев за повјеравање дјетета и истовремено
уређивање виђања дјеце и родитеља послије прекида ванбрачне заједнице,
уређење виђања дјетета са родитељем у ситуацији када дјеца нису повјерена
једном од родитеља у пракси је створио бројне проблеме, што је додатно
искомпликовало већ поремећене партнерске односе.
8) Центри за социјални рад не користе овлашћења утврђена законом у
заштити права и интереса дјетета. Ако оправдани интереси дјеце захтијевају,
ако су родитељи, или онај родитељ код којег дијете живи, занемарили бригу о
дјетету, центар за социјални рад може одредити стални надзор над вршењем
родитељског права, као и другим мјерама породично правне заштите пружити
помоћ родитељима у остваривању права дјетета и заштити његових интереса.46
Родитељ је, према Закону,47 грубо занемарио родитељске дужности и права,
између осталог, и ако се не придржава мјера које је ради заштите права и
добробити дјетета претходно донио надлежни орган. Иако је неспорно да у једном
броју случајева дијете не може остварити своје право на контакте и дружења са
родитељем са којим не живи, само зато што се родитељ са којим дијете живи не
придржава мјера које је надлежни центар својим рјешењем утврдио, изостаје било
каква реакција центра према родитељу који онемогућава остваривање права
дјетета.
Механизми заштите дјетета успостављени законом48 у поступцима уређења личних
односа дјетета и родитеља са којим не живи углавном се показују недовољно
ефикасним. Центри основни проблем виде у неодговорним родитељима који у овим
поступцима манипулишу дјецом и који су само декларативно спремни на сарадњу
са надлежним органима у циљу доношења рјешења у најбољем интересу дјетета,
неодазивање на позиве центра, правдање изостанка по различитим основама.
Родитељи одговорност пребацују на центар зато што одуговлаче поступак, што
подржавају другог родитеља, што нису узели изјаву дјетета и сл. Пребацивање
одговорности са једне на другу страну додатно усложњава цијелу ситуацију, а
посљедице сносе само дјеца, јер се најчешће контакт дјетета и родитеља са којим
не живи и не одвија док трају поступци за његово регулисање.
Институцији су се поред родитеља обраћали и сродници дјетета,најчешће
бака и дјед, због немогућности да остваре контакт са унуцима, послије развода
брака родитеља.
У обраћању Омбудсману за дјецу дјед пише:„Моја бивша снаха ми не дозвољава да

виђам мог унука.Центар за социјални рад је ријешио проблем, али то није дуго
трајало. Само једном сам га видио, јер је моја снаха промијенила мјесто боравка па
је сада надлежан други центар. Пред другим центром смо потписали споразум, али
сам опет унука видио само једном, јер увијек нађе неки разлог да не доведе дијете
да га видим.”49
Измјене и допуне Породичног закона50 којим је први пут у Републици Српкој, на
иницијативу Омбудсмана за дјецу, утврђено право дјетета на сусрете и дружења са
блиским сродницима и трећим лицима са којима га везује блискост, ако је то у
46

Породични закон, члан 96, 97.
Породични закон, члан 106.
48
Центар за социјални рад одлучује о захтјеву за уређење виђања, а одлуке центара проводе
надлежна одјељења општинске управе.
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најбољем интересу дјетета,51 обавезују центар за социјални рад да о поднесеном
захтјеву, у одговарајућем поступку, одлуче у законом одређеном року, водећи
рачуна о најбољем интересу дјетета, и да о томе донесу одговарајући управни акт.

3. Извршење одлука надлежних органа
И поред чињенице да је пред центром за социјални рад закључен споразум о
уређењу виђања дјетета и родитеља са којим не живи или да је о томе донесено
рјешење које је постало правоснажно, пријавама се указује на повреде права
дјетета јер се контакти и даље не одржавају.
Једини начин за остваривање права дјетета на контакте и дружења у насталој
ситуацији је принудно извршење на начин и под условима утврђеним законом.
Родитељи огорчени због немогућности контакта са дјететом постављају питање
зашто су уопште водили поступак пред Центром, ако донесено рјешење није
могуће реализовати. Центри проблем виде у другом родитељу који то спречава,
али и надлежним општинским службама у чијој надлежности је извршење њихових
рјешења. Пребацивање одговорности са једне на другу страну, као и у многим
другим ситуацијама, не доприноси остваривању права дјетета већ, напротив, само
се одуговлачи поступак који никако није у интересу дјетета. Додатно вријеме које
се оваквим поступцима купује само додатно компликује и онако тежак поступак
извршења. Дјеца ничим нису допринијела да буду дио извршног поступка, врло
често и не знају и не разумију о каквим се поступцима ради, под снажним су
притиском једног од родитеља, додатно су збуњени, изневјерени, и по ко зна који
пут доведени у ситуацију да бирају између оца и мајке, а све то дугорочно оставља
посљедице на њихово одрастање.
Правоснажне одлуке надлежних органа обавезују оба родитеља, али и надлежне
службе које њихово извршење не могу доводити у питање.
Институција Омбудсмана за дјецу запримила је пријаву-жалбу52 везано за
немогућност остваривања личних контаката са малољетним дјететом, из које
произилази да је пред Центром за социјални рад дана 17.10.2011. године закључен
Споразум којим је регулисан начин одржавања личних контаката мајке са
малољетним дјететом, али да се исти не извршава, због чега је именована дана
05.05.2014. године поднијела Захтјев за извршење наведеног Споразума, о којем
до данас није одлучено.
На захтјев Омбудсмана за дјецу, Центар за социјални рад дана 10.09.2015. године
доставио је одговор Институцији у којем се наводи:
да су родитељи дана 17.10.2011. године пред Центром постигли Споразум о
начину регулисања личног контакта између мајке и малољетног дјетета,
да се од дана постизања наведеног Споразума контакти не одвијају у
потпуности на начин који је уређен Споразумом,
да је због неостваривања личних контаката мајке са малољетним дјететом у
трајању од три мјесеца мајка дјетета дана 05.05.2014. године поднијела Центру
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Предмет пред Европским судом број: 27966/06, Европски суд за људска права у својим пресудама је
констатовао да се круг лица са којима дијете има право на породичне везе стално шири, полази се
од чињенице да је ово право дјетета изузетно важно за његов правилан и здрав развој и одрастање
и да је држава одговорна јер није предузела све потребне мјере да се то право омогући.
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за социјални рад Захтјев за извршење Споразума о одржавању личних
контаката са дјететом,
да је стручни тим Центра на сједници одржаној дана 14.05.2014. године донио
закључак да се не улази у поступак извршења наведеног споразума, него да се
покрене поступак измјене одлуке о повјеравању малољетног дјетета, будући да
је само дијете изразило жељу да убудуће живи са мајком,
да је о обустави поступка извршења Споразума мајка дјетета усмено
обавијештена,
да је мајци сугерисано да након рођења дјетета (другог дјетета) покрене
поступак измјене одлуке о повјеравању дјетета, те
да је центар активно учествовао у вишегодишњем стручном и савјетодавном
раду са именованима и да је предузимао све радње и активности из своје
надлежности у циљу заштите и остваривања права и интереса малољетног
дјетета.
Из претходно наведеног произилази да је комуникација између родитеља битно
нарушена и да је то један од основних разлога неизвршавања наведеног
Споразума. Међутим, недостатак комуникације не би требао бити разлог
неодржавања личних контаката између мајке и дјетета, будући да су наведени
контакти регулисани правним актом (у конкретном случају споразумом), који тачно
одређује начин, мјесто и вријеме одржавања личних контаката између мајке и
дјетета и има снагу извршне исправе, тако да свака од странака уколико је
незадовољна истим има на располагању одговарајућа правна средства у циљу
заштите својих, али и права и интереса свог малољетног дјетета.
Будући да је и само дијете изразило жељу да живи са мајком, а према констатацији
Центра старосне је доби да може изразити своју вољу и жељу с којим родитељем
жели да живи, Центар је предложио мајци да покрене поступак измјене одлуке о
повјеравању дјетета.
Сматрајући оправданим измјену одлуке о повјеравању дјетета, Центар је исту
довео у везу са извршавањем постојеће одлуке којом је уређено виђање (тј.
Споразумом), чиме је пропустио предузети потребне мјере из своје надлежности у
циљу реализације потписаног Споразума, а што за посљедицу има да су контакти
дјетета са мајком практично изостали.
Измјена одлуке о повјеравању дјетета је судски поступак који захтијева одређено
вријеме, а у том периоду дјетету се мора омогућити остваривање његовог права да
одржава личне односе са родитељем са којим не живи.
Конвенција о правима дјетета обавезује државе уговорнице да поштују право
дјетета одвојеног од једног или оба родитеља да редовно одржава личне односе и
непосредне контакте са оба родитеља, осим ако је то у супротности са најбољим
интересом дјетета.
Свако непоштивање споразума, било од стране једног или оба родитеља,
представља повреду права дјетета, јер му се тиме ускраћује право одржавања
личних контаката са родитељем са којим дијете не живи, и обавеза Центра је, да у
сваком конкретном случају, предузме одговарајуће активности и мјере како би се
заштитио најбољи интерес дјетета, што и јесте примарна обавеза Центра.
Центар за социјални рад има обавезу и одговорност на предузимање мјера у
оквиру својих надлежности и у законом прописаном року. Адекватност предузетих
мјера цијени се према времену њиховог спровођења, с обзиром да проток времена
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може имати несагледиве посљедице на односе између дјетета и родитеља са којим
дијете не живи. Проток времена највећа је пријетња у остваривању овог права
дјетета, због тога мјере органа старатељства по својој ефикасности и
благовремености морају бити прилагођене тој чињеници.
Центар за социјални рад дужан је да, у свим случајевима одлучивања по захтјеву
грађана за остваривања права која су у надлежности центра за социјални рад,
поступа у складу са Законом о општем управном поступку, што значи да,
поступајући по захтјеву странке, одлучи на начин да донесе одговарајући управни
акт и тиме омогући подносиоцу захтјева могућност улагања жалбе и вођење
одговарајућег поступка.
Правоснажне одлуке надлежних органа обавезују оба родитеља, али и надлежне
службе које њихово извршење не могу доводити у питање.

4. Право дјетета на издржавање
Обавеза издржавања дјетета је обавеза оба родитеља дјетета, а
системске мјере морају обезбиједити да они ту своју обавезу и
извршавају. За унапређење система и заштиту дјетета и његовог права на
издржавање неопходне су измјене и допуне Породичног закона.
Право дјетета на издржавање једно је од његових основних права. Држава је
обавезна предузети све потребне мјере како би обезбједила да дијете добија
издржавање од родитеља или других лица која су финансијски одговорна за
дијете.53
Право дјетета на издржавање је право дјетета и не зависи од односа међу
родитељима нити од статуса брачне заједнице, без обзира да ли су родитељи у
браку или нису, да ли живе заједно или не, да ли је дијете рођено у брачној
заједници или није, да ли родитељ остварује контакт са дјететом.
Жалбе по којима је Институција поступала и у извјештајном периоду, а којима се
указује на повреде права дјетета због избјегавања издржавања од стране
родитеља, без обзира што указују на врло различите ситуације којима су дјеца
изложена, имају исти резултат - дјеца су понижена и повријеђена и без средстава
за живот. Недавање издржавања за дијете један је од облика економског насиља
над дјететом. На жалост, неплаћање алиментације још увијек није препознато као
насиље над дјететом.
Пријавом Институцији, којима се указује на повреде права дјетета на издржавање
поред родитеља обраћали су се и старатељи дјетета. Пријавом се указује да је
дијете, рјешењем Центра за социјални рад, привремено повјерено трећем лицу, а
да је родитељ дужан на име издржавања дјетета мјесечно уплаћивати износ од 200
КМ на руке старатеља. С обзиром да родитељ не уплаћује мјесечне износе како је
то рјешењем уређено, старатељу је у Центру за социјални рад сугерисано да
поднесе тужбу суду.
Нема званичних података о броју дјеце чији родитељи не извршавају своју
законску обавезу издржавања било да алиментацију уопште не плаћају или уплате
врше повремено или у износу мањем од досуђеног. Број родитеља који не плаћају
алиментацију много је већи од броја поступака који се воде, јер многи и не покрећу
поступак за издржавање дјетета, а центар за социјални рад не користи законом
утврђена овлаштења да може покренути поступак ради издржавања дјетета.
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 27.
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Право дјетета на издржавање подређено је могућностима даваоца
издржавања. Постојеће законско рјешење, одређујући издржавање у проценту од
сталних новчаних примања даје могућност суду да у сваком појединачном случају
цијени различите околности да би досуђени износ издржавања одговорио на
потребе дјетета. Међутим, овакво рјешење истовремено доводи до одуговлачења
поступка и омогућава злоупотребе од стране родитеља54 и доводи у питање
остваривање основног права дјетета, права на издржавање.55
Законом је утврђено да када се издржавање тражи за дијете, суд ће узети у обзир
и узраст дјетета и потребе за његово школовање.
Међутим, Законом није утврђен минимум који родитељ мора обезбиједити за
издржавање дјетета, односно, не дефинише доњу границу испод које се не може
утврдити износ алиментације, тако да плаћање процента од плате, врло често није
ни одраз стварних могућности родитеља нити стварних потреба дјетета.
- Извршење на плати или другом сталном новчаном примању родитеља ради
издржавања дјетета није законом постављено приоритетно у односу на друга
потраживања без обзира кад су настала, из чега произилази да дијете не да нема
приоритет добити средства за издржавање, већ је у реду чекања кад се за то
стекну услови (ако родитељ већ има кредитна задужења којима је оптеретио плату,
дијете треба чекати да се кредит отплати).
Правоснажне пресуде суда о
обавези издржавања дјетета се не
извршавају. Одлуком суда о разводу брака, дијете се повјерава на бригу и
старање једном родитељу уз обавезу другог родитеља да на име издржавања
дјетета уплаћује одређени новчани износ. На жалост и у ситуацијама, када су
одлуке суда
постале правоснажне, изостаје плаћање алиментације, што за
посљедицу има покретање и вођење извршног поступка. У ситуацији када се
извршење на новчаним потраживањима не може реализовати, из плате се не може
наплатити алиментација јер родитељ већ има створене обавезе по кредитима,
родитељу предстоји нови поступак извршења, сада на имовини даваоца извршења.
За многе проблем тек сада настаје, јер због немогућности увида у стварно стање
његове имовине или чињенице да имовина није његово власништво, због поступка
који треба поново покретати и излагати се додатним трошковима, многи одустају
од покретања новог поступка. Ако ипак поступак и покрену и у том поступку и
наплате алиментацију - послије процјене и продаје дијела његове покретне
имовине, то је наплата само једног дијела његове обавезе коју он има према дјеци.
И онда, мора ићи са новим приједлогом за нова доспјела потраживања, а за сво
вријеме трајања поступка дјеца немају издржавање.
Избјегавање давања издржавања је кривично дјело. Основни циљ
кривичног гоњења јесте утицати на родитеља да исплати доспјеле обавезе
издржавања дјетета и да ту обавезу уредно испуњава, а изречена мјера је санкција
за непоштовање законом утврђене обавезе. На жалост у пракси су присутне
ситуације да и након изречене казне родитељ и даље не уплаћује средства за
издржавање дјетета. Покретање поступка за поновно утврђивање кривичне
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Породични закон, члан 253: Приликом утврђивања могућности лица које је дужно да даје
издржавање, суд ће узети у обзир сва његова примања и стварне могућности да стиче повећану
зараду, као и његове властите потребе и законске обавезе по основу издржавања.
55
Породични закон: Лице које је дужно да даје издржавање, а налази се у радном односу или је
корисник пензије, или остварује сталну новчану ренту у мјесечном износу, суд ће обавезати на
плаћање будућих мјесечних износа издржавања у проценту од личног дохотка, пензије, или сталне
новчане ренте (члан 259.), који не може бити мањи од 15% за свако издржавано лице, а проценат
за сва лица која траже издржавање не може бити већи од 50% (члан 261.)
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одговорности неодговорног родитеља, захтијева покретање новог судског
поступка, у којем ће се обезбиједити нова извршна одлука којом је утврђена
обавеза издржавања, без икакве гаранције да ће се новим поступком осигурати
потребно издржавање.
Изостају мјере породично правне заштите. Иако је Законом утврђено да
родитељ грубо занемарује родитељско право, ако не брине о дјетету са којим не
живи дуже од мјесец дана или се не придржава мјера које је ради заштите права и
добробити дјетета донио надлежни орган,56 центри за социјални рад не користе
законом утврђена овлашћења и не предузимају мјере породично правне заштите
ради заштите права и интереса дјетета у овој области.
Поред чињенице да изостају мјере породично правне заштите према родитељу који
грубо занемарује родитељско право, у пракси изостаје и ангажовање центра за
социјални рад у покретању поступка издржавања дјетета, покретању поступка
извршења за досуђено издржавање, али и упућивање родитеља на бесплатну
правну помоћ која је законом обезбијеђена у свим случајевима издржавања
дјетета.57
Поред наведеног, иако је Закон препознао ситуације да када родитељи, на жалост,
не могу обезбиједити издржавање за своју дјецу и суд утврди да родитељи ни
заједнички нису у могућности да подмирују потребе издржавања дјетета,
обавијестиће о томе орган старатељства, ради обезбјеђења средстава за
издржавање дјетета,58 у пракси се ова могућност не користи, а посљедице сносе
опет дјеца.
Присутан проблем, неплаћање издржавања за дијете, не само да угрожава дијете и
његове свакодневне потребе данас, већ оставља дугорочно посљедице на развој и
одрастање дјетета. У бројним ситуацијама дјеца су доведена у стање социјалне
потребе, иако се родитељ који има обавезу издржавања не налази у таквој
ситуацији, па је родитељ принуђен помоћ тражити и од надлежних социјалних
служби.

5. Право на савјетовање
Једним бројем пријава запримљених у институцији Омбудсмана за дјецу указује се
на повреде права дјетета у поступцима пред центром за социјални рад, који се
воде ради регулисања контакта дјетета са родитељем са којим дијете не живи, а у
вези са остваривањем права на савјетовање.
Законом о социјалној заштити, који је ступио на снагу у мају 2012. године,
савјетовање се дефинише као посебно право, које корисници права из социјалне
заштите остварују под условима утврђеним Законом.
Законом је утврђено да се савјетовање спроводи на основу процјене укупних
потреба корисника, индивидуалног плана и споразума између пружаоца услуге и
корисника, а да министар у року од шест мјесеци од дана ступања закона на снагу
доноси упутство за спровођење савјетовања, којим се прописује начин
остваривања савјетовања.59
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Породични закон, члан 106, став (3)
Породични закон, члан 268а: Дијете има право на бесплатну правну помоћ без обзира на социјални
статус у свим случајевима у поступцима за остваривање права на издржавање.
58
Породични закон, члан 255.
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Закон о социјалној заштити, „Службени гласник Републике Српске”, број 37/12, члан 55.
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Право на савјетовање како је Законом уређено, изузетно је важно не само за
остваривање права дјетета на контакте и дружење са родитељем са којим не живи,
већ и за остваривање других права дјетета, али се исто, као и друга права из
закона, мора реализовати под условима и на начин како је Законом уређено.
Упутство за спровођење савјетовања још увијек није донесено.60

6. Јачање капацитета центара за социјални рад
Највећи број пријава по којима је Институција поступала, а којима се указује на
повреде права дјетета, не само у извјештајном периоду, односе се на поступање
центара за социјални рад. При томе, посебно забрињава да се пријавама указује на
повреде права дјетета пред истим центрима за социјални рад и по истом основу.
Једним бројем пријава захтијевало се изузеће појединаца запослених у центрима,
али и изузеће цијеле установе.
УН Комитет за права дјетета61 разматрајући други, трећи и четврти комбиновани
извјештај Босне и Херцеговине, понавља раније дате препоруке, да се центрима за
социјални рад обезбиједе одговарајући људски и финансијски ресурси и
систематична обука запослених, као и да се предузму све друге мјере којима би се
гарантовали квалитет, ефикасност и транспарентност ових институција.
Центри за социјални рад редовно понављају да су под сталним притиском, да су
очекивања грађана од служби социјалне заштите све већа, прво из разлога што је
пред центрима све већи број захтјева за остваривање права грађана, али и све
већа законом утврђена овлаштења центра за социјални рад, а да то не прати
потребан број запослених.
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите62 у 2011. години
укупан број запослених у центрима и службама социјалне заштите био је 539
радника, а од тог броја 317 су стручни радници. Према истим подацима63 у
2014.години број запослених у центрима за социјални рад је 614, од тога је 366
стручних радника. Међутим, без обзира што је и у извјештајном периоду дошло до
повећања броја запослених радника, примјетно је да од 75 запослених 49 су
стручни радници, а да још увијек у једном броју центара за социјални рад, од
укупног броја запослених, стручни радници не чине ни једну половину запослених,
као и да општинске службе социјалне заштите имају једног или ниједног
запосленог стручног радника.
Због изузетно важне улоге коју центар за социјални рад има у заштити права и
интереса дјетета, врло је важно обезбиједити центрима потребан број стручних
радника, осигурати континуирану едукацију запослених, те у циљу превентивног
дјеловања учинити им доступним ставове и мишљења ресорног министарства и
надлежне инспекције о бројним питањима остваривања права дјеце.
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Одговор Министарства здравља и социјалне заштите од 25.11.2015.године
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 46-47.
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Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите за
2011. године
63
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7. Права дјеце и вишечлане породице
Родитељи или други одговорни за дијете имају првенствену одговорност да
осигурају, у оквиру својих способности и финансијских могућности, услове живота
потребне за развој дјетета.64
Оно што је заједничко за сваку породицу, брига за одрастање дјетета у средини у
којој ће му бити обезбијеђени услови за несметан развој, за вишечлане породице
је додатна брига због немогућности великог броја ових породица да одговоре на
потребе дјеце и обезбиједе им неопходне услове за несметан развој и одрастање.
Дјеца имају право на животни стандард адекватан њиховом физичком, менталном,
духовном, моралном и социјалном развоју,65 међутим, имајући у виду да
остваривање ових права зависи од ангажованости државе и њених могућности,
врло је важно да се у постојећим условима, брига о дјеци, укључујући и дјецу у
вишечланим породицама препозна као приоритет, и да се одговарајућим
системским мјерама, под истим условима, обезбиједи потребна подршка породици,
како би могла одговорити на потребе дјеце не само у задовољавању њихових
основних, већ и развојних потреба.
Стратегијом развоја породице у Републици Српској66 за период 2009-2014.г.
дефинисан је цијели низ мјера у различитим ресорима за унапређење бриге за
дјецу. Стратешким циљем 1 дефинисано је: измјена и допуна закона у областима
које су повезане са породицом и породичним животом, а које ће побољшати укупно
стање и перспективе породице, између осталог и Породични закон и Закон о
дјечијој заштити. На жалост, ни један од наведених закона није ни ушао у
скупштинску процедуру и није усвојен за вријеме важења Стратегије.
У извјештајном периоду, Институција је провела истраживање са циљем да се
утврди да ли постојећи нормативни оквир и утврђени систем подршке дјеци и
родитељима у породицама са четворо и више дјеце кроз прописана права, мјере и
обим подршке, као и поступке њиховог остваривања пред надлежним
институцијама, пружа потребан ниво подршке породици, како би могла одговорити
на потребе дјеце.
У Републици Српској још увијек нема службене евиденције-базе података о броју
породица и броју дјеце из вишечланих породица.
Према подацима Јавног фонда дјечије заштите у Републици Српској је
евидентирано 1826 породица са четворо и више дјеце и 7869 дјеце у овим
породицама. С обзиром да се наведени подаци односе само на породице којима је
признато право на дјечији додатак, неспорно је да је број вишечланих породица
знатно већи.
Преглед броја дјеце у породицама са четворо и више дјеце који су корисници права
на додатак на дјецу:67
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 27.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 27.
Стратегија развоја породице усвојена 2009. године
Јавни Фонд за дјечију заштиту Републике Српске, база података за септембар 2015. године.
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Број дјеце која живе у
породици
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УКУПНО ДЈЕЦЕ

Број
породица
1461
248
74
23
9
5
4
1
1
1826

Број дјеце
5844
1240
444
161
72
45
40
11
12
7869

Удружења родитеља са четворо и више дјеце, а таква удружења су регистрована у
бројним локалним заједницама, наводе да је у Републици Српској око 5000
породица са четворо и више дјеце, и једини начин виде у системским рјешењима
којима ће се дефинисати подршка и помоћ овим породицама на трајној основи у
различитим областима-здравствена заштита, образовање, социјални сектор, а све
са основним циљем - стварања услова за побољшање положаја ових породица и
њихове интеграције, остваривања права мајки у погледу материјалног и социјалног
статуса, успостављања механизама подршке породици кроз материјална и друга
давања, али и услуга доступних дјеци и сл.
Основни проблем, према подацима удружења, је незапосленост родитеља усљед
чега је знатан број ових породица зависан од социјалне помоћи и различитих
донација.
Додатни проблем је да велики број ових породица нема ријешено стамбено питање
и да су принуђени плаћати закупнину или живјети у крајње неусловним
просторијама које су им уступљене на кориштење. Дио средстава која и обезбиједе
усмјеравају за комуналне накнаде. Због проблема којима су ове породице
свакодневно изложене и удружења захтјеве за помоћ добијају свакодневно. С
обзиром да су финансијска средства удружења врло ограничена, то су и њихове
могућности подршке овим породицама све мање.
Омбудсман за дјецу је, након спроведеног истраживања, надлежним
министарствима предложио предузимање потребних мјера и активности у циљу
подршке дјеци из вишечланих породица:
Министарству породице, омладине и спорта:68
Да дефинише које породице су вишечлане, с обзиром да постојећа нормативна
рјешења не дефинишу вишечлану породицу, а да се мјере подршке у
одређеним ситуацијама односе на троје дјеце у породици, а у одређеним на
четврто дијете у породици;
Предузме потребне мјере и активности на изради базе података о свим
вишечланим породицама, те да се на основу утврђених потреба и реалних
могућности дефинишу приоритети подршке;
Предузме потребне мјере ради континуиране информативне кампање о
позитивним примјерима из живота вишечланих породица с циљем разбијања
стереотипа и предрасуда о тим породицама и подизања свијести грађана да
68
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вишечлане породице нису проблем него један од најважнијих ресурса
економског и друштвеног развоја;
Процјеном свих досадашњих мјера и активности и ефеката њихове примјене,
новом Стратегијом развоја породице, између осталог, идентификују
проблеми породица и дјеце из вишечланих породица у различитим областима
остваривања и заштите њихових права, те да се на реално заснованим
потребама и реалним могућностима дефинишу дугорочне политике и
приоритети ради унапређења положаја дјеце вишечланих породица, дефинишу
носиоци активности и рокови за реализацију постављених циљева;
Да се као посебан критеријум за додјелу стипендија између осталих, дефинише
као посебан критеријум при бодовању вишечланост породице приликом додјеле
стипендија за дјецу из породица са четворо и више дјеце која похађају средњу
школу или студирају, као и посебне стипендије за мајке из ових породица које
се ванредно школују;
Помоћ у стамбеном збрињавању породица са четворо и више дјеце кроз
стимулативне камате или субвенционисањем камата на стамбене кредите од
стране органа републичког или локалног нивоа.
Министарство здравља и социјалне заштите:69
Да предузме потребне мјере и активности за доношење новог Закона о дјечијој
заштити, којим би између осталог:
омогућили да се право на матерински додатак остварује за свако рођено
дијете, а не само за прво троје дјеце,
да се сагледају реалне могућности и повећа цензус и обухват дјеце
корисника права на додатак на дјецу, као и номинални износ додатка за
дјецу,
омогућили остваривање права родитеља-здравственог осигурања и мјесечне
накнаде, за родитеља који брине о дјетету са тешким инвалидитетом.
размотри могућност већег ангажовања Јавног фонда дјечије заштите у
остваривању права дјеце и њиховој заштити,
утврђивањем нових
овлаштења ове установе.
Министарству просвјете и културе:70
Да у циљу подршке породици и дјеци из вишечланих породица, предузме потребне
мјере и активности и:
Покрене иницијативу за измјену и допуну Одлуке о донацији бесплатних
уџбеника, тако да право на бесплатне уџбенике имају сви ученици-дјеца
основних школа из вишечланих породица, а не само ученици који су постигли
одличан успјех, а нарочито ако се ради о дјеци са сметњама у развоју.

8. Права дјеце и самохрани родитељ
Оно што је заједничко за сваку породицу, брига за одрастање дјетета у средини у
којој ће му бити обезбјеђени услови за несметан раст и развој, за самохране
родитеље је додатна брига, због немогућности да одговоре на свакодневне
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потребе дјеце, али и због сталног терета одговорности и страха од неизвјесности,
да ли ће и како одговорити на потребе дјеце на путу њиховог одрастања.
Онда када нема бриге другог родитеља, без обзира на разлоге који су до тога
довели, родитељ који сам брине о дјетету, сам носи терет одговорности за све
свакодневне ситуације са којима се сусреће. Обавезе које дјеца имају у школи,
њихово слободно вријеме, односи са вршњацима, њихово здравље, екскурзија,
обезбјеђење услова за живот... и многа друга питања су проблеми у
функционисању самохраног родитеља, а они су и социјални, и економски, и
емоционални, и никако се не могу везати само за проблем алиментације, али њено
неплаћање додатно усложњава проблем и додатно угрожава и дијете и родитеља.
Са страхом од неизвјесности одрастају и дјеца у овим породицама, јер знају да им
родитељ сам најчешће не може пружити ни елементарно.
Нема званичне и свеобухватне евиденције о броју самохраних родитеља,
нити броју дјеце која одрастају уз бригу само једног родитеља, а која би, између
осталог, била показатељ стварних потреба ових породица и приоритених задатака,
који су у датим условима реално могући, а који би унаприједили бригу о дјеци која
одрастају уз само једног родитеља: који је број самохраних родитеља без икаквих
примања, који број самохраних родитеља има посао али не може дијете уписати у
вртић, који број их је без ријешеног стамбеног питања, број породица које су
зависне од социјалних давања, да ли је и којем броју породица потребна правна
помоћ, психолошка подршка, доступност различитих услуга за њихову дјецу.
Ако се при томе има у виду да један број самохраних родитеља брине о четворо
или више дјеце, или да имају дјецу са сметњама у развоју, или дјецу са тешким
обољењима или да и сами имају озбиљне здравствене проблеме, само системска
рјешења која су реална и могућа у датим условима и која су, на трајној основи,
овим породицама могу бити подршка у остваривању права дјеце и њиховој заштити
(набавка уџбеника, упис у вртић, подршка за дијете са сметњама у развоју).
У многим локалним заједницама регистрована су удружења самохраних родитеља
која имају за циљ указати на бројне проблеме самохраних родитеља и потребу
системских рјешења за њихово превазилажење. У удружењима истичу да
свакодневно примају захтјеве за помоћ ових породица, да један број родитеља
повремено добије једнократну новчану помоћ, а многи су и у остваривању тог
права онемогућени због алиментације која се не уплаћује или се уплаћује само
повремено и у износу мањем од досуђеног.
Измјенама и допунама Породичног закона71 утврђено је да је самохрани родитељ
онај родитељ који самостално врши родитељско право над дјететом чији је други
родитељ умро или није познат. На жалост, примјери из праксе показују да, док се
не успостави систем наплате алиментације који ће обезбиједити дјетету средства
неопходна за живот, у овој категорији се стварно налазе и ови родитељи, јер
неплаћањем алиментације не само да се дјетету ускраћују средстава за живот, већ
дјецу онемогућавају или им отежавају и остваривање других права из разлога што
се досуђена алиментација узима као наплаћена без обзира на доказе да до исплате
никада није дошло.
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IV

ДЈЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

Стратегија за унапређење социјалне заштите дјеце без родитељског старања са
планом акције за период 2009-2014.72 је стратешки документ усмјерен на
унапређење положаја дјеце, који због врло различитих животних догађаја
одрастају ван својих биолошких породица. Стратегија поставља циљеве
унапређења системских модела социјалне и породично - правне заштите дјеце без
родитељског старања и односи се на област хранитељства, усвојења, старатељства
и институционалног збрињавања дјеце.
На жалост, постављени циљеви, који су приоритетно дефинисали потребу измјена
и допуна Породичног закона, израду јединствене базе података, израду
јединствених евиденционих образаца за област старатељства нису реализовани
како је то Стратегијом дефинисано.73
Оно што је, између осталог, констатовано Стратегијом унапређења социјалне
заштите дјеце без родитељског старања је чињеница да највећи број дјеце без
родитељског старања одраста у сродничким породицама, али да те породице
немају статус хранитељске породице и, што је посебно важно, те породице којима
је повјерена брига за дијете нису под сталним надзором надлежних центара за
социјални рад.
Збрињавање дјеце без родитељског старања је врло захтијевна обавеза државе и
поред јасно постављених и дефинисаних нормативних оквира, захтијева и
ангажовање стручњака различитих профила, у различитим секторима, прије свега
у центрима за социјални рад, у чијој је надлежности избор облика алтернативне
бриге о дјеци, али и стални надзор над бригом о дјеци, и онда када је дјеци
рјешењем центра обезбијеђена одговарајућа алтернативна брига.
Према Конвенцији о правима дјетета, дијете које је привремено или трајно лишено
породичне средине или коме, у његовом најбољем интересу, није дозвољено да
остане у том кругу, има право на посебну заштиту и помоћ државе. Државе
чланице, у складу са својим националним законима, обезбјеђују алтернативно
старање за такво дијете.
Такво старање треба да обухвата, између осталог, смјештај у другу породицу,
усвојење или, ако је неопходно, смјештај у одговарајуће установе за бригу о дјеци.
При разматрању рјешења, треба обратити дужну пажњу и на чињеницу да је
пожељан континуитет у подизању дјетета, као и на етничко, вјерско, културно и
лингвистичко поријекло дјетета.74
Захтјев Конвенције је обавеза државе, да у складу са законом, у свим случајевима
када развој и одрастање дјетета није могуће у биолошкој породици, дјетету
обезбиједи услове за несметан развој, наводећи и могуће облике који тај развој
могу обезбиједити, поштујући при томе један од основних принципа - најбољи
интерес дјетета.
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1. Хранитељство
Хранитељство као алтернативна брига за дијете које нема биолошку породицу, или
родитељи нису у могућности одговорити својим родитељским обавезама, без
обзира на разлоге који су до тога довели, одговор је на потребе и право дјетета на
живот и одрастање у породици.
Процјене потреба дјетета и његов најбољи интерес, али и способност хранитељске
породице да одговори тим потребама у надлежности је центра за социјални рад.
Центар има кључну улогу - и обавезу и одговорност, да збрињавање дјетета у
хранитељској породици буде адекватно потребама дјетета. Оног момента када је
дијете рјешењем надлежног центра за социјални рад збринуто у хранитељској
породици, центар је преузео одговорност за дијете, зато надзор над радом
хранитељских породица мора бити стални и континуирани и никако се не може
правдати недовољним бројем запослених у центру за социјални рад, што је на
жалост у пракси присутно. Неадекватан надзор над радом хранитељских
породица, који није стална активност, који се проводи само у случајевима
када проблем ескалира или да се задовољи форма, доводи у питање
квалитетно хранитељство а тиме и право дјетета без родитељског
старања на адекватну бригу.
Дијете које је привремено или стално лишено породичне средине или којем, у
његовом најбољем интересу, не може бити допуштено да у таквој средини
остане, имаће право на посебну заштиту и помоћ државе.
Држава ће у складу са својим националним законима обезбиједити алтернативну
бригу за такво дијете.75
Нови Закон о социјалној заштити у нормативном смислу је корак напријед у
одређивању овог вида збрињавања дјеце и његовим ступањем на снагу започеле
су и активности, прије свега, на промоцији хранитељства и његовим предностима у
збрињавању дјеце, као и на едукацији запослених у центрима за социјални рад.
Међутим, Правилник о хранитељству није препознао стандарде који се односе на
права дјеце у хранитељству како у поступку његовог заснивања, тако и за вријеме
трајања хранитељства.
Ако центар за социјални рад примјењује хранитељство као мјеру заштите за дијете
само онда када је то у његовом најбољем интересу, онда Правилник мора јасно
одредити када је хранитељство у најбољем интересу дјетета и који су то стандарди
који се обавезно примјењују у остваривању најбољег интереса дјетета у
хранитељској породици.
Конвенција успоставља права дјетета која важе за свако дијете и у свим условима
у којима се дијете нађе на свом путу одрастања. Најбољи интерес дјетета, и као
право дјетета и универзални принцип Конвенције, услов је за остваривање и права
дјетета на алтернативну бригу. Најбољи интерес дјетета, између осталог, захтијева
и : право дјетета на контакте са биолошком породицом, блиским сродницима и
трећима лицима ако је то у интересу дјетета, право на изношење мишљења и
учешћа у сваком поступку који се тиче дјетета, право на информацију, на заштиту
приватности, заштиту од сваког облика насиља и занемаривања, услове смјештаја
прилагођене поријеклу и потребама дјетета...
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С обзиром да стандарди представљају полазну основу за мјерење квалитета
услуга,76 а да је најважнији показатељ за процјену тог квалитета начин на који се
та услуга одражава на живот оних који је примају - у овом случају у питању су
дјеца у алтернативној бризи, врло је важно да стандарди буду јасно нормативно
дефинисани, како за дјецу и њихове породице тако и за надлежне службе које
воде поступке и доносе одлуке у овим ситуацијама.
С обзиром да Правилник о хранитељству није поставио стандарде који се обавезно
примјењују у свим случајевима када се хранитељство примјењује као мјера
заштите за дијете, првенствено у дијелу који се односи на стандарде који одређују
најбољи интерес дјетета у хранитељству, Омбудсман за дјецу предложио је77
Министарству здравља и социјалне заштите да се измјенама и допунама
Правилника о хранитељству јасно одреде стандарди на основу којих се процјењује
и одређује шта је, у сваком појединачном случају, најбољи интерес дјетета у
хранитељској породици, с обзиром да је најбољи интерес дјетета услов за примјену
хранитељства као мјере заштите за дијете.
Поред тога, остваривање права дјеце без родитељског старања и њихова заштита
доведено је у питање и из разлога што у поступку за збрињавање дјетета у
хранитељској породици, који се води пред центром за социјални рад, не учествују
родитељи дјетета, њихове изјаве нису дио рјешења, рјешења се родитељу и не
достављају, нема учешћа дјетета у поступку, нити његове изјаве. У предметима у
којима је Институција поступала, а према достављеној документацији, центар сам
води поступак и рјешење доставља својим службама.
Република Српска има породице које су заинтересоване за овај облик збрињавања
дјеце.78 Према подацима у 2008. години евидентирано је 150 хранитељских
породица, а у 2014. години 229. При томе, треба имати у виду да једна
хранитељска породица, према закону може збринути највише троје дјеце.
Међутим, бројна питања се морају системски јасно поставити и дефинисати, како
би хранитељство у сваком појединачном случају одговорило на потребе дјеце.
Прије свега, кључно је избор хранитеља, њихова едукација и посебно стални
надзор над њиховим радом. При томе се, упоредо са развојем стандардног
хранитељства, мора радити и на оспособљавању специјализованих облика
хранитељства, као што је хранитељство за хитне случајеве, за дјецу са
поремећајима у понашању, за дјецу са сметњама у развоју.

2. Усвојење
Да би се „дјетету које је лишено породичне средине или којем, у његовом
најбољем интересу, не може бити допуштено да у таквој средини остане˝79
обезбиједила посебна заштита, која може да укључи и усвојење, неопходно је
унаприједити системска рјешења и афирмисати усвојења у пракси као
најефикаснији модел збрињавања дјеце без родитељског старања.80
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Усвојење као најкомплетнији облик породично - правне заштите дјеце без
родитељског старања, које истовремено доприноси и остваривању родитељства, у
Републици Српској није у довољној мјери ни афирмисано ни кориштено, а што
потврђују и подаци Министарства здравља и социјалне заштите уназад неколико
година.81
Година
Број поднесених захтјева за усвојење
Број реализованих усвојења:
- потпуно усвојење
- непотпуно усвојење
- усвојење са међународним елементом

2011.
301
29
19
8
2

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

Према подацима, у периоду од 2011-2014. године у Републици Српској поднесен је
укупно 1461 захтјев за усвојење, а реализовано је укупно 72 или 5%, од тога је
реализовано 43 потпуна усвојења, 20 непотпуних и 9 усвојења са међународним
елементом.
С обзиром да Стратегија за унапређење социјалне заштите дјеце без родитељског
старања са планом акције за период 2009-2014. није одговорила постављеним
захтјевима, то се системским рјешењима мора одговорити између осталог и на:82
-

немогућност усвојења од стране лица која живе сами или су ванбрачни
партнери, с обзиром на законску одредбу да брачни супружници могу
заједнички усвојити дијете, те да дијете може усвојити само један од њих, уз
пристанак другог брачног друга (члан 153. Породичног закона);

-

ниска горња добна граница дјетета за потпуно усвојење,83 Законом је утврђена
горња старосна граница дјетета за усвојење од 5 година, што онемогућава
усвајање дјеце старије од 5 година;

-

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

-

недефинисана припрема и едукација лица потенцијалних усвојитеља, Закон
уопште не садржи одредбе о припремама потенцијалних усвојилаца, али ни
припремама дјетета за тако важан однос који се усвајањем дјетета успоставља.
Програм припреме за усвојење мора бити јединствено дефинисан и као такав
обавезивати и потенцијалне усвојиоце и надлежне центре за социјални рад.

-

Закон утврђује само као могућност пробног смјештаја, у оквиру којег рока би се
процјењивала успјешност обављеног усвојења, и тај рок износи само три
мјесеца, с тим да исти, ни такав није предвиђен код усвајања дјетета од стране
страних држављана.

-

Закон не утврђује критерије по којима страни држављанин може бити
усвојилац, утврђује само да изузетно, усвојилац може бити и страни
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Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите 2011,
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Стратегија за унапређење социјалне заштите дјеце без родитељског старања 2015-2020.
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држављанин ако за то постоје нарочито оправдани разлози.84 Шта су нарочито
оправдани разлози Закон не утврђује, али према Упутству, тачка 12. надлежни
центар за социјални рад, у тим поступцима је дужан затражити одобрење о
дозволи усвојења од Министарства здравља и социјалне заштите.
-

нема
јединствене евиденције - базе података о лицима потенцијалним
усвојиоцима, али ни дјеци, која у складу са Законом могу бити усвојена.

Присутан проблем за усвојење дјеце указује, с једне стране, на недореченост
постојећих законских рјешења и њихову неусклађеност са основним захтјевима и
принципима Конвенције о правима дјетета, а с друге стране, на неуједначен
приступ у примјени закона у пракси и поступак који се с тим у вези води зависно од
тога да ли је усвојилац држављанин Републике Српске или страни држављанин.
Породични закон ниједним дијелом не прави разлику у погледу испуњености
услова за усвојење који се односе на дијете, без обзира да ли су усвојиоци
држављани Републике Српске или страни држављани. Међутим, пракса указује на
различит приступ у вођењу поступка усвојења - посебно у дијелу одузимања
родитељског права родитељима дјетета за које је поднесен захтјев за усвојење.
Наведено је додатна потврда потребе за измјенама и допунама Породичног
закона у дијелу који се односи на усвојење дјетета85 и његово усклађивање са
основним принципима и захтјевима Конвенције о правима дјетета и праксом
Европског суда за људска права.86
Комитет за права дјетета87 разматрајући Извјештај Босне и Херцеговине 2012.
године, између осталог, понавља своју ранију препоруку из 2005. године и апел
држави да убрза неопходне законодавне, административне и друге мјере како би
се осигурало да су процедуре усвајања у потпуности у складу са чланом 21.
Конвенције, те препоручује да се:
а) олакша процес усвајања тако што ће поједноставити и рационализовати
поступке за усвајање и успоставити јединствену интегрисану базу података за
установе социјалне заштите са информацијама о потенцијалним усвојеницима
као и усвојиоцима,
б) размотри повећање горње старосне границе за усвајање у Републици Српској,
ц) одговори на претходну препоруку Комитета (CRC/C/15/Add/тачка 260, став 39)
за 2005. годину - експедитивног прикупљања података о дјеци која су
ускључена у домаћа и међународна усвајања.

3. Издвајање дјетета из породице - процедура
Полазећи од улоге и важности породице у одрастању сваког дјетета,
институционална брига о дјетету примјењује се само као посљедња алтернатива,
онда кад су исцрпљене све друге могућности и онда када је надлежни орган
утврдио да одрастање дјетета у породици није у његовом најбољем интересу.
84
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Према Конвенцији о правима дјетета,88 у сваком поступку када надлежне власти, у
складу са важећим законом и поступком, одреде да је издвајање дјетета из
породице неопходно у најбољем интересу дјетета, све заинтересоване стране
имаће могућност да учествују у поступку и да изнесу своје мишљење.
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу којом се наводи да је
дјечак XX, послије смрти родитеља, и стављања под старатељство од стране
радника Центра за социјални рад, привремено био збринут у установи изван
Републике Српске.
Према приложеној документацији, дијете је већ било под старатељством, за
стараоца дјетета именован је радник центра за социјални рад. Именовани старатељ
је истовремено и водитељ поступка и члан стручног тима, што је апсолутно
неприхватљиво. Рјешењем се не наводи период на који се дијете збрињава, а
збрињавање дјетета у установи образлаже се разлозима неприлагођавања, чиме се
одговорност за донесену одлуку пребацује на дијете које се није адаптирало, а
игнорише чињеница да Центар није правилно процијенио све потребе и могућности
дјетета и с тим у вези донио одговарајућу одлуку за његово адекватно
алтернативно збрињавање.
2. Институција је примила жалбу родитеља89 којом се наводи да су дјеца збринута у
дому али да они никада нису добили никакво рјешење о томе.
- Поступак за остваривање права дјетета за збрињавање у установи не
спроводи се, у једном броју центара за социјални рад у складу са Законом о
социјалној заштити, којим је јасно утврђено да се смјештај дјетета у установу врши
на основу рјешења надлежног центра за социјални рад.90 Центар, према Закону,
рјешење доноси на основу спроведеног поступка, укупне процјене услова
живота и стања корисника и његовог окружења, сагледавања могућности других
облика збрињавања и мишљења да је збрињавање у установу најцјелисходнији
облик заштите, у којем ће се утврдити шта је најбољи интерес дјетета у конкретној
ситуацији.
У поступку у којем се одлучује о праву дјетета, дијете није заступано по
родитељу, као законском заступнику нити је дјетету постављен старалац, нема
друге стране у поступку, Центар води поступак и доноси рјешење које доставља
својим службама, родитељима рјешење није достављено, на рјешењима нема
доказа да су достављена онима на које се односе.
У поступку у којем се одлучује о праву дјетета, када је дјетету постављен
старалац-лице запослено у центру за социјални рад, исто лице које је старалац
дјетета води поступак пред Центром за социјални рад и дио је стручног тима
Центра у поступку остваривања права дјетета коме је он старалац.
У поступку у којем се одлучује о праву дјетета, дијете о томе није питано, нема
мишљења ни става дјетета о тако важном питању које се њега тиче.
У поступку у којем се одлучује о праву дјетета, рјешењем се не образлаже шта
је најбољи интерес дјетета нити зашто је збрињавање у установи најбоље за
дијете нити мишљење да је збрињавање у установи најцјелисходнији облик
заштите.
Рјешење о смјештају дјетета у Дом не садржи образложење из којег је видљиво
да је Центар благовремено предузео све друге мјере породично правне заштите
88
89
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 9.
Предмет број: 987-78-ПЖ/15
Закон о социјалној заштити, „Службени гласник Републике Српске”, број 37/12, члан 38.
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(надзор, појачани надзор и сл.) и да ове мјере, примјеном у одређеном
временском периоду нису допринијеле заштити дјетета у породици (рјешење о
смјештају дјетета које има родитеље који нису ни лишени ни ограничени у
вршењу родитељског права).
Из рјешења се не види да је Центар благовремено испитао све друге
могућности да се обезбиједи ванинституционални облик смјештаја дјетета
(сродничка породица, хранитељство, усвојење) и да се ова мјера користи као
крајње рјешење.
Рјешење о смештају дјетета у установу не садржи ни образложење из којег је
видљиво шта су то проблеми у породици, колико дуго су трајали, да ли су и
какве посљедице оставиле на дијете. Проблеми у породици, како се рјешењем
наводи, могу бити врло различити, болест, алкохол, насиље и сл. и сваки од
њих нарушава несметан развој дјетета у породици, али за одговарајући
индивидуални третман у институцији, разлози који су до тога довели морају
бити јасно и утврђени и образложени.
При смјештају дјетета у установу није обезбијеђен налаз љекара о
здравственом стању дјетета који би морао бити дио укупне документације сваки
пут када се дијете збрињава у нову породицу или установу.
Поступајући на напријед наведени начин (на жалост у појединачним
случајевима пропусти су направљени по више основа) центар за
социјални рад није предузео све потребне мјере у циљу заштите права и
интереса дјетета без родитељског старања, а предузетим мјерама
начинио је и пропусте у раду на штету права дјетета.
Центар за социјални рад је јавна установа и према закону има и обавезу и
одговорност на предузимање свих потребних мјера у оквиру датих му овлаштења
ради заштите права и интереса дјетета и остваривања циља због кога су му дата
јавна овлаштења. Све потребне мјере ради заштите права и интереса дјетета,
центар предузима на основу провјере, процјене и приједлога који је сачинио
стручни тим, на основу којег доноси одговарајући управни акт.
Центар за социјални рад има и обавезу и одговорност да управне и друге поступке
од значаја за остваривање и заштиту права дјетета води уз поштовање основних
начела Закона о општем управном поступку, начела законитости, ефикасности,
истине, начела саслушања странака.91
Према Закону о општем управном поступку, члан 38, странка у поступку је лице по
чијем је захтјеву покренут поступак или против кога се води поступак, или које
ради заштите својих права или правних интереса има право да учествује у
поступку, а за процесно неспособно лице радње у поступку обавља његов законски
заступник, који се одређује на основу закона или актом надлежног државног
органа донесеним на основу закона (члан 41). У току цијелог поступка орган ће по
службеној дужности пазити да ли лице које се појављује као странка може бити
странка у поступку и да ли странку заступа њен законски заступник, односно
овлаштени представник (члан 42.), рјешење се мора доставити странци (члан 194).
Центар за социјални рад има и обавезу и одговорност да у предузимању мјера из
своје надлежности, а ради заштите права и интереса дјетета обезбиједи да
најбољи интерес дјетета у сваком појединачном случају буде приоритет, те да
омогући дјетету да у сваком поступку изрази своје мишљење.
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Поступак за остваривање права из Закона о социјалној заштити води се по одредбама закона који
прописује управни поступак (Закон о социјалној заштити, члан 65)
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4. Дјеца збринута у дому
Дом „Рада Врањешевић” је једина установа у Републици Српској за збрињавање
дјеце без родитељског старања. Установа са својим просторним капацитетима и
садржајима који се нуде, задовољава потребе за овај вид збрињавања дјеце.
Највећи број дјеце у институционалном смјештају су дјеца чији је развој ометен
породичним приликама. При томе се мора имати у виду да су у дому смјештена и
дјеца са поремећајима у понашању са којима се мора додатно радити по посебном,
индивидуалном програму или ангажовати рад стручних лица изван дома, те дјеца
са сметњама у развоју чије потребе захтијевају такође посебан индивидуалан
програм, зависно од узраста дјетета и његових потреба.
Број дјеце смјештене у установу, према показатељима у задњих неколико година
не прелази 15% у односу на укупан број дјеце без родитељског старања. У
децембру 2014. године у Дому је било збринуто 85 дјеце, а просјечан број дјеце
смјештене у Дом током 2015. године такође је био 85 (овај број промјенљив је на
мјесечном нивоу).
Забрињава податак да су у дому и даље збринута дјеца до три године живота, иако
је та могућност, Законом о социјалној заштити остављена само изузетно,
привремено и уз сагласност ресорног министарства.92
Према Закону о социјалној заштити, дјеца у дому могу бити збринута до завршетка
редовног школовања, најдуже до 26. године живота. На жалост, за многе од њих
проблем настаје изласком из дома. Без породице, без адресе на коју иду,
препуштени су врло често сами себи. Све земље у окружењу суочене су са овим
проблемом, како системским рјешењима обезбиједити друштвену бригу за ову
категорију дјеце кад напусте установу. У Републици Српској, годишње, дом напусти
у просјеку петеро или шестеро дјеце по основу завршеног средњошколског
образовања. Имајући у виду да су дјеца у дом смјештена из различитих локалних
заједница, у које би се по изласку из дома требали и вратити, те број дјеце, само
системским рјешењем, без обзира на економску ситуацију, дугорочно би се
ријешило питање ове категорије.
Оно на чему се у Дому стално ради, без обзира на број дјеце збринуте у њему, је
квалитет услуга и садржаја који су дјеци на располагању, како би њихов боравак у
дому, по свом квалитету био адекватан обавези друштва у збрињавању дјеце
смјештене у институцији.
Да би смјештај дјетета у установу одговорио на потребе дјетета, неопходно је да су
све активности центра које су претходиле смјештају дјетета у дом проведене у
складу са важећим прописима и у најбољем интересу дјетета.
Смјештајем у установу, дијете не смије изгубити контакт са породицом и
сродницима. Напротив, и онда кад су смјештена у установу, њихова веза са
породицом мора се одржавати и јачати. За вријеме боравка дјетета у установи,
надлежни центар би морао радити са породицом у циљу стварања услова за
повратак дјетета у породицу, а онда кад то није могуће, алтернатива је опет
породица - хранитељска или усвојење. У исто вријеме у установи морају радити са
дјецом у циљу њиховог оспособљавања, да што прије могу наставити своје
одрастање у својој породици.
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Закон о социјалној заштити, члан 40.
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Да би смјештај дјетета у установу одговорио на потребе дјеце, неопходно је и да
локалне заједнице преузму обавезу и одговорност за редовну уплату финансијских
средстава, јер је постојећа пракса, да један број локалних заједница потребна
средства не уплаћује мјесецима, апсолутно неприхватљива.

5. Право на образовање дјеце без родитељског старања
Право дјетета на живот у породици, као основно право сваког дјетета, гарантује се
бројним међународним документима.
Полазећи од улоге и важности породице у одрастању дјетета, институционална
брига за дијете примјењује се само као посљедња алтернатива, онда кад су
исцрпљене све друге могућности и онда када је надлежни орган утврдио да
одрастање дјетета у породици није у његовом најбољем интересу.
Онда када дијете мора живјети изван породице, држава је дужна посветити му
посебну пажњу и заштиту, што укључује и обавезу и одговорност државе да
предузме све потребне мјере и да осигура остваривање свих права из Конвенције,
између осталог и право на образовање у складу са узрастом дјетета, његовим
потребама и његовим могућностима.
Признајући дјетету право на образовање на основу једнаких могућности, држава
обезбјеђује и заштиту дјетета од било којег облика дискриминације93 у складу са
захтјевима Конвенције.
Право на образовање, између осталог, значи право и дужност на упис у основну
школу која је по Уставу обавезна и бесплатна,94 дужност је родитеља бринути о
редовном похађању основног образовања.
Када су у питању дјеца без родитељског старања95 и ситуације када је њихово
право на образовање у најранијем узрасту доведено у питање, систем мора
пронаћи начин, да њихово образовање, онда када су збринути у институцији, буде
у складу са њиховим узрастом, њиховим потребама и могућностима, чиме би се
спријечиле ситуације присутне у пракси као што су:
дијете се са 9 или 10 година рјешењем надлежног органа збрињава у установу,
а да до тада није ни било уписано у школу. Збрињавањем у установу дијете се
уписује у школу и редовним похађањем наставе долази у ситуацију да
пунољетство стиче још у основној школи, чиме губи право да и 9 разред заврши
као редован ученик.
дијете је било уписано у основну школу, али због породичних прилика у којима
је одрастало, понављало је разреде у основној школи, рјешењем надлежног
органа збрињава се у дому и доласком у дом, иако наставља основно
образовање долази у ситуацију, да због пунољетства не може похађати ни 9
разред као редован ученик.
Основни проблем је што ова дјеца похађају основну школу са својим „вршњацима”
иако су од истих старија двије или три године, што само по себи доводи у питање
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Конвенција о правима дјетета, члан 3. У свим активностима које се тичу дјеце од примарног значаја
су интереси дјетета без обзира на то да ли их спроводе јавне или приватне институције за социјалну
заштиту, судови, административни органи или законодавна тијела.
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Устав Републике Српске, члан 38.
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Закон о социјалној заштити, члан 18:Корисник социјалне заштите је лице које се налази у стању
социјалне потребе и то дијете, између осталих; дијете без родитељског старања, дијете чији је
развој ометен породичним приликама или дијете коме је због посебних околности потребна
социјална заштита
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њихово право на образовање у складу са њиховим узрастом, њиховим потребама и
могућностима. Разлика у годинама у том узрасту доводи их у ситуације да су
изложени питањима на које они немају одговоре, ничим нису допринијели
ситуацији у којој су се нашли, а за исте сносе посљедице. Питања гдје су били до
сада, шта су разлози, зашто су старији и сл. додатно отежавају њихову ионако
тешку ситуацију.
Додатни проблем, поред проблема којима су због разлике у годинама изложени у
основној школи, је и чињеница да због њиховог узраста (имају више од 17 година)
нису у могућности уписати средњу школу.96 Због њихових година, остављена им је
могућност, као и свим другим лицима која из било којег разлога нису уписала
средњу школу, да средње образовање стекну по програму и у школи за одрасле. На
овај начин, дјеца без родитељског старања која су под бригом државе, поново су
доведена у ситуацију, да нису у могућности заједно са својим вршњацима стицати
средње образовање у складу са својим потребама и могућностима, а што је
посљедица пропуштеног у њиховом образовању у најранијем узрасту. Додатни
проблем је што школовање по програму и у школи за одрасле има своју цијену од
које није изузета ни ова категорија дјеце. У тој ситуацији установа у којој су дјеца
збринута принуђена је тражити донаторска средства да би им се омогућило
школовање по овом програму. Са свим наведеним један број дјеце без родитељског
старања, иако су збринути у установи, право на образовање не остварују на начин
и под условима као и њихови вршњаци у дому.
Законом о основном образовању и васпитању утврђена је могућност да ученик који
се истиче знањем и способностима може завршити школу у року краћем од девет,
али не краћем од 7 година.97 Таква могућност није утврђена за дјецу која нису
уписала основну школу или исту нису редовно похађала, што је посљедица
посебних околности и чињенице да је њихов развој и одрастање ометен
породичним приликама, а што је утврђено рјешењем надлежног органа. Најбољи
интерес дјетета је и право дјетета и правни стандард и услов за остваривање свих
права из Конвенције, који обавезује државу чланицу да су дјететови најбољи
интереси на одговарајући начин укључени и једнако примијењени на сваку радњу
коју предузима јавна институција, посебно мјере имплементације, управне и судске
поступке, а чија потпуна примјена захтијева развој приступа заснованог на
правима који укључује све актере ради осигурања и физичког и психичког и
моралног интегритета дјетета и његовог људског достојанства.
Ситуације у којима се налази један број дјеце, указују да им право на образовање
није омогућено у складу са њиховим узрастом, потребама и могућностима, посебно
ако се има у виду да се ради о посебно осјетљивој категорији дјеци – дјеци без
родитељског старања за које је држава преузела и обавезу и одговорност за њихов
правилан развој и одрастање
Имајући у виду да је образовање основно право дјетета и да мора да буде у
директној вези са дјететовим друштвеним, културним, економским и контекстом
окружења као и са његовим садашњим и будућим потребама као и да потпуно узме
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Закон о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник Републике Српске˝ број 74/08,
106/09, 104/11, 33/14, члан 43 - у први разред школе уписује се лице које је завршило основну
школу и не може бити старије од 17 година
97
Закон о основном образовању и васпитању, „Службени гласник Републике Српске˝ број 74/08,
71/09, 104/11, 33/14, члан 80: Ученик може завршити два разреда у току једне школске године,
уколико је у најмање двије последње године имао одличне оцјене из свих наставних предмета.
Ученик који се истиче знањем и способностима може завршити школу у року краћем од девет
година, али не краћем од 7 година.
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у обзир дјететове способности које се развијају98 Омбудсман за дјецу, у складу са
овлаштењима утврђеним Законом, предложио је Министарству просвјете и културе
предузимање потребних мјера и активности ради спречавања ситуација
које доводе до повреде права и интереса дјеце-права на образовање
дјеце која су збринута у установу социјалног старања и наставу не
похађају у складу са својим узрастом, потребама и могућностима.

98

УН Комитет за права дјетета, Општи коментар бр. 1, Циљеви образовања, тачка 9.
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V

ПРАВО НА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Прихватајући УН Конвенцију о правима дјетета, држава је преузела и обавезу и
одговорност да ће предузети све потребне законодавне, административне,
социјалне и образовне мјере ради заштите дјетета од свих облика физичког или
менталног насиља, повреда или злоупотребе, занемаривања или немарног односа,
малтретирања или експлоатације, укључујући и сексуалну злоупотребу, док је на
бризи код родитеља, законитих старатеља или неког другог лица коме је повјерена
брига о дјетету. 99
Прихватајући Конвенцију Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног
искоришћавања и сексуалног злостављања,100 држава је преузела и обавезу и
одговорност на предузимање свих неопходних законодавних и других мјера како би
обезбиједила да се заштите дјеца жртве и свједоци, да се казне одговорни и да се
обезбиједи правна заштита.101
Обавеза коју је држава преузела „предузети све одговарајуће мјере,” не оставља
простор за процјену да ли ће и које мјере предузети, већ обавезује на све мјере,
које ће у потпуности омогућити остваривање права дјеце на заштиту. Све
одговарајуће мјере односе се на цијели низ мјера и активности у различитим
секторима, које при том морају бити повезане и координисане.
Разматрајући Први извјештај Босне и Херцеговине о имплементацији Конвенције о
правима дјетета, Комитет за права дјетета102 изразио је своју забринутост и у вези
са насиљем над дјецом. На жалост, новим Извјештајем, УН Комитет за права
дјетета, својим закључним разматрањима понавља исту препоруку из 2005. године
и поново позива државу да:
развије свеобухватну стратегију за превенцију и рјешавање свих облика насиља
над дјецом,
усвоји национални оквир за координацију за рјешавање свих облика насиља
над дјецом,
обезбиједи сразмјерне санкције за починиоце сексуалне експлоатације дјетета
и дјела злостављања,
успостави базу података о свим случајевима насиља у породици над дјецом, у
циљу предузимања свеобухватне процјене степена, узрока и природе истог,

предузме све одговарајуће мјере како би се изричито забранило физичко
кажњавање у свим срединама.103
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 19.
Конвенција Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног искоришћавања и злоупотребе, члан 6
101
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 13 - Право дјетета на заштиту од свих облика
насиља
102
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2005, тачка 43.
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УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 40.42.44.45
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1. Насиље над дјецом
а) Годишњи извјештај о насиљу над дјецом
Насиље над дјецом је озбиљан друштвени проблем и данас је један од најчешћих
облика кршења основних права и интереса дјеце. Насиље над дјецом присутно је у
различитим облицима - занемаривање дјетета, физичко и психичко насиље,
сексуално злостављање, насиље путем интернета и мобилног телефона.
Основни проблем је што се различити облици насиља, злоставља и занемаривања
дјеце не препознају на вријеме, усљед чега изостаје одговарајућа помоћ и подршка
дјетету, али и адекватна реакција према починиоцима насиља над дјецом. Али и
кад се такво понашање препозна, врло често се очекује да то неко други ријеши,
да се проблем сам ријеши или да временом такво понашање према дјетету
престане.
То су, између осталог, били разлози због којих је Омбудсман за дјецу инсистирао
на потписивању Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце. Протокол је потписан 20. новембра 2012. године и исти је
успоставио обавезујуће стандарде поступања надлежних служби одмах по пријави
или сазнању да је дијете изложено било којем облику насиља, Протокол дефинише
процедуре поступања, обавезује на сталну сарадњу надлежних ресора, те
обавезује на вођење одговарајуће евиденције и израду годишњег извјештаја о
насиљу над дјецом.
Први Извјештај о насиљу над дјецом,104 који је резултат примјене Протокола, поред
статистичких показатеља - број дјеце жртава насиља, њихов узраст, пол, ко су
починиоци, гдје се насиље дешава и у којем облику, указује и на однос надлежних
према овом проблему, указује и које дијелове система и у којем правцу треба
јачати да би систем заштите функционисао, указује да друштво још увијек није у
довољној мјери ни упознато ни осјетљиво на овај проблем, што обавезује да се у
том дијелу морају предузети додатне мјере.
Разматрајући први Извјештај о насиљу над дјецом у 2013. години, Влада Републике
Српске је на Сједници одржаној 05.06.2014. године донијела Закључак којим се:
Задужује Министарство просвјете и културе да у 2014. години води евиденције
о дјеци жртвама насиља, злостављања или занемаривања према полу, те да
предузете мјере, у случајевима насиља, злостављања и занемаривања, буду
саставни дио извјештаја,
Задужује се Министарство здравља и социјалне заштите - Ресор за социјалну,
дјечију и породичну заштиту, да подаци о предузетим мјерама у случају
насиља, злостављања или занемаривања дјеце буду саставни дио њихових
извјештаја.
Други извјештај, поред обавезујућих елемената, требао је, између осталог,
показати и да ли су и у којој мјери испоштовани Закључци Владе, све са циљем да
се надлежне службе учине одговорнијим у предузимању потребних мјера, у оквиру
својих надлежности и овлаштења у циљу заштите дјетета и његових интереса.
104

Први извјештај о насиљу над дјецом: У 2013. години евидентирано је 650 дјеце жртава различитих
облика насиља, злостављања и занемаривања, при чему је један број дјеце истовремено био
жртва различитих облика насиља, злостављања и занемаривања. Према узрасту, навјвећи број
дјеце жртава је у доби од 15 до 18 година-246, од 10 до 14 година-207, од 5 до 9 година-131 и до 4
године старости 66 дјеце.
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Други Извјештај још увијек није урађен на начин како је то Протоколом
дефинисано.
Протоколом дефинисан механизам за прикупљање података о насиљу над дјецом
обавезује и да се прикупљени подаци анализирају, јер континуирано праћење
остваривања права дјеце и њихова заштита, између осталог, је у функцији
процјене досадашњих мјера и активности и истовремено основ за предлагање
одговарајућих мјера ради побољшања оних дијелова система на које указују и
анализе прикупљених података, али и у одређивању приоритета у поступању
надлежних.
С обзиром да је Министарство породице, омладине и спорта обавезно да, на основу
прикупљених података обједињени Извјештај о насиљу над дјецом достави Влади
Републике Српске,
Омбудсман за дјецу је, у складу са овлаштењима утврђеним Законом, предложио
Министарству породице, омладине и спорта105 предузимање потребних мјера и
активности у примјени Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце, на начин да:
обједињени Извјештај о насиљу над дјецом за 2014. годину достави Влади
Републике Српске,
Извјештајем укаже, поред осталог, и на однос надлежних према Закључцима
Владе од 05.06.2014. године,
на основу анализе прикупљених података, предложи мјере и активности које
додатно треба предузети да би систем заштите одговорио на потребе дјецежртава различитих облика насиља, злостављања или занемаривања,
Извјештај са Закључцима Владе објави на страници Министарства.
Свако насиље над дјететом вријеђа и понижава, свако боли и свако угрожава
развој и одрастање дјетета. Психичко насиље не оставља посљедице које се виде
као код физичког насиља, теже се препознаје и пријављује, али посљедице на
развој дјетета, могу бити врло тешке и дуготрајне, за физички и емоционални
развој дјетета.
У заштити дјеце од различитих облика насиља у Републици Српској у задње двије
године учињени су значајни напреци: потписан је Протокол о поступању у случају
насиља, злостављања или занемаривања дјеце, урађен је Први годишњи извјештај
о насиљу над дјецом у Републици Српској, Програми превенције насиља су
саставни дио школског програма, међутим, ако изостане обавеза израде годишњих
извјештаја све урађено може бити доведено у питање.
Примјена Протокола у пракси већ је показала његову оправданост, анализа
примјене програма превенције трелала би бити урађана у школској 2015/2016.
години, међутим да би систем заштите дјеце у овој области одговорио на потребе
дјеце неопходно је додатно радити на:
отклањању присутне праксе различитог поступања у школама по пријави и
сазнању о насиљу над дјецом,
отклањању присутне праксе различитог поступања у центрима за социјални
рад,
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Препорука Министарству породице, омладине и спорта број:1516-30-ПЖС-32/15 од 24.11.2015.
године

55

сталној едукацији запослених у образовном систему и центрима за социјални
рад.
Иако свако дијете има право на одрастање у средини која му пружа поштовање и
подршку и у којој нема насиља, јер само таква средина подстиче развој личности
дјетета и ствара одговорне грађане и према себи и према другима,
Иако не постоји ниједан разлог због којег би дијете трпјело насилно понашање
било кога, нити и један разлог којим се може правдати изостанак реакције
надлежних служби у заштити дјетета, на жалост, пријаве о насиљу над дјецом по
којима је Институција поступала показују да надлежне службе, не користе законом
утврђена овлаштења ради заштите дјетета изложеног различитим облицима
насиља.
Према подацима МУП-а,106 у 2015. години евидентирано је укупно 1178 случајева
насиља у породици, од чега су 330 кривична дјела насиља у породици. У 2014.
години евидентирано је 427 кривичних дјела насиља у породици. Према истим
подацима, дјеца до 14 година била су жртве насиља у 63 пријављена случаја, док
је укупан број дјеце жртава насиља у 2014. години био 32, а од тога је 15 дјеце до
14 година старости.
На жалост, статистички подаци још увијек не одражавају стварно стање на терену
из више разлога. Један од разлога је и да се још увијек као жртве насиља
евидентирају само она дјеца која су директне жртве насиља и то најчешће
физичког насиља, тако да се дјеца која су годинама свједоци различитих облика
насиља у породици не евидентирају као жртве, што значи да за ту дјецу није
обезбијеђена ни одговарајућа стручна помоћ и подршка.
Пријаве Институцији о насиљу над дјецом у породици подносе најчешће блиски
сродници, а о насиљу над дјецом у образовном систему родитељи.

б) Право дјетета на заштиту од занемаривања у породици
На захтјев институције Омбудсмана за дјецу,107 везано за право дјетета на заштиту
од занемаривања у породици, Центар за социјални рад у свом одговору наводи да
је млљт. у јануару 2013. године напустио породицу и живио са братом, да је неко
вријеме био код тетке, да је од септембра 2014. године до јануара 2015. године
живио у домаћинству трећег лица, када одлази да живи на новој адреси, гдје се и
данас налази.
Даље се наводи да је мајка малољетника била са њим у контакту док је био ван
породице, знала је гдје борави, обилазила га је, а овакав начин збрињавања
сматрала је јединим рјешењем, јер је разлог напуштања породице била свађа
малољетника са садашњим ванбрачним партнером мајке.
Дописом се указује да је Центар за социјални рад пружао подршку малољетнику
кроз услуге и мјере социјалне и породичне заштите (једнократне новчане помоћи,
субвенције, услуге савјетодавног рада и др.). У току 2014. године са малољетником
је оствариван контакт по потреби, ради сазнања гдје се налази, шта ради,
повремено је обављао различите послове да би прибавио потребна новчана
средства.
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Центар за социјални рад у конкретном случају, констатује ситуације у којима се
дијете нашло уназад неколико година, из којих произилази:
да дијете није имало адекватну родитељску бригу и старање,
да је живио на неколико адреса,
да није редовно похађао наставу,
да је повремено обављао послове да би прибавио потребна новчана средства,
да је мајка дјетета, да би остала у заједници са ванбрачним партнером, овакав
начин збрињавања дјетета сматрала јединим рјешењем.
Према Конвенцији о правима дјетета, дијете које је привремено или трајно лишено
породичне средине или коме, у његовом најбољем интересу, није дозвољено да
остане у том кругу, има право на посебну заштиту и помоћ државе. Држава има
обавезу у складу са својим националним законима обезбиједити алтернативно
старање за такво дијете. Полазећи од улоге и важности породице у одрастању
сваког дјетета, институционална брига о дјетету примјењује се само као посљедња
алтернатива, онда кад су исцрпљене све друге могућности и онда када је надлежни
орган у одговарајућем поступку утврдио да је то у најбољем интересу дјетета.
На жалост, у конкретном случају, према достављеном одговору, нису ни вођени
поступци нити је утврђивано шта је најбољи интерес дјетета.
Према Породичном закону, само ако оправдани интереси дјеце, односно родитеља,
захтијевају дјеца могу живјети одвојено од својих родитеља. Шта су оправдани
интереси дјетета и шта је његов најбољи интерес, у конкретном случају, није
утврђивано. На жалост, став мајке, да је овај начин збрињавања дјетета једино
рјешење да би мајка остала у заједници са партнером, прећутно је прихватио
Центар за социјални рад, јер није предузео потребне мјере ради заштите дјетета и
његових интереса. Према достављеном одговору, Центар није предузимао мјере
породично правне заштите – надзор, појачани надзор, нити мјере алтернативног
старања за дијете, нити је против родитеља који су очито грубо занемарили бригу
о дјетету, подносио пријаву надлежним институцијама.
У свом одговору Центар, у коначном, наводи да је дјечак одрастао у непотпуној
дисфункционалној породици, који је због незадовољавајућих интерперсоналних
односа мајке и њеног партнера, као и мајке и дјеце, исказивао свој бунт одласком
од куће и кршењем правила социјално прихватљивог понашања. „У протекле двије
године, од како малољетник не живи са мајком, успјело се, уз нашу подршку,
помоћи му да се осамостали, те да успостави квалитетнији однос са мајком.”
Из наведеног јасно произилази да је Центру била позната породична ситуација и
услови у којима је дијете одрастало, али да је Центар умјесто предузимања
законом утврђених мјера ради заштите дјетета, радио на осамостаљивању дјетета.
Није јасно шта значи осамостаљивање дјетета од 15 година, које је при томе и
дијете са сметњама у развоју, закон такву могућност не предвиђа, и како је могуће
да се уз помоћ и подршку Центра, како се наводи, дијете уопште нашло у таквој
ситуацији.
Ситуација у којој се дијете данас налази посљедица је пропуштене бриге и старања
прво, од стране родитеља, али истовремено и пропуштене реакције Центра за
социјални рад, како би се дјетету, у датим околностима обезбиједила потребна
брига и старање.
Центар за социјални рад предузима све потребне мјере да заштити дијете на
основу провјере, процјене и приједлога који је сачинио стручни тим, на основу чега
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доноси одговарајући управни акт. Центар за социјални рад је јавна установа и
према закону има и обавезу и одговорност на предузимање свих потребних мјера у
оквиру датих му овлаштења ради заштите права и интереса дјетета и остваривања
циља због кога су му дата јавна овлаштења.
У конкретном случају, Центар за социјални рад није предузео потребне мјере у
циљу заштите дјетета од занемаривања у породици, а предузетим мјерама начинио
је пропуст у раду на штету права дјетета.
С обзиром на наведено, Омбудсман за дјецу је Центру за социјални рад наложио
предузимање мјера и активности ради отклањања ситуација које доводе до
повреде права дјетета,108 на начин да:
на основу свих чињеница и околности у конкретном случају утврди шта је
најбољи интерес дјетета,
на основу процјене и оцјене шта је најбољи интерес дјетета донесе и
одговарајућу одлуку о збрињавању малољетног дјетета,
изврши анализу поступања и у свим другим предметима са циљем отклањања
пропуста на које се препоруком указује, те да
предузме потребне мјере да се у свим будућим случајевима обезбиједи
досљедна примјена закона, покретање и вођење одговарајућег поступка у
складу са законом, те предузимање потребних мјера утврђених законом (мјере
породично правне заштите против родитеља, пријава родитеља због
занемаривања дјетета).
Поступајући по Препоруци Омбудсмана за дјецу, Центар за социјални рад је,
рјешењем од 05.06.2015. године поставио стараоца малољетном дјетету, дијете је
наставило школовање.109

ц) Право дјетета на заштиту од занемаривања и сексуалног
злостављања
С обзиром на улогу и овлаштења Центра за социјални рад у заштити права и
интереса дјетета, Институција је дана 31.03.2015.године,110 у вези са заштитом
дјетета од сексуалног злостављања и искориштавања, затражила изјашњење
Центра за социјални рад - да ли су и које активности предузели у вези са заштитом
дјетета, жртвом сексуалног злостављања.
Центар за социјални рад у свом одговору од 08.04.2015.године између осталог
констатује:
да је дјевојчица рођена 2000. године,
да је 2007. године разврстана у групу лица са вишеструким сметњама,
да је 2014. године умро отац дјевојчице,
да је дјевојчица два мјесеца, за вријеме лијечења мајке, била збринута у
хранитељској породици,
да је 2015. године умрла мајка дјевојчице,
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да је 25.03.2015. године уз асистенцију полиције дјевојчица изузета из
породице XX.
Из достављеног одговора Центра произилази да дјевојчица није имала адекватну
бригу и старање и да је са мајком, која је имала здравствене проблеме, живјела у
незадовољавајућим стамбено-хигијенским условима, да се често жалила на болове.
Из одговора произилази да је Центар, по сазнању да је у фебруару 2015. године
умрла мајка дјевојчице, покренуо поступак за њено збрињавање, покушао изузети
дјевојчицу из домаћинства трећег лице код кога је дијете живјело послије смрти
мајке.
Из одговора Центра произилази да је Центар за социјални рад начинио пропуст у
раду на штету права дјетета:
1. Центар за социјални рад није извршио адекватно збрињавање дјетета без
родитељског старања одмах по сазнању да је дјетету умрла и мајка.
2. Центар за социјални рад није одмах по сазнању о насиљу над дјететом
предузео све потребне мјере и активности са циљем помоћи дјетету жртви
насиља у оквиру надлежности центра за социјални рад, посебно:
није омогућио дјетету да без страха изнесе све чињенице и околности о
почињеном насиљу, а посебно о околностима везаним за трајање,
континуитет и начин извршења насиља, те евентуалном ранијем насиљу,
није, ради потпунијег утврђивања свих чињеница и околности, на други
примјерен начин утврдио све релевантне чињенице, није обављен разговор
са надлежнима у школи, са службом породичне медицине нити са другим
субјектима заштите,
није урадио налаз психолога, нити план психосоцијалног третмана за дијете,
није омогућио дјетету да о активностима које се воде и којима се одлучује о
његовим правима изрази своје мишљење.111
Поступајући по Препоруци Омбудсмана за дјецу, Центар за социјални рад наводи
да је дијете привремено било збринуто у хранитељској породици, да је сада
збринуто у установи и да је уписано у школу.

д) Право дјетета на заштиту од сексуалног злостављања
С обзиром на улогу и овлаштење центра за социјални рад у заштити права и
интереса дјетета,
Институција је,112 одмах по сазнању за насиље над дјететом, од Центра за
социјални рад затражила изјашњење да ли су и које мјере предузели у заштити
права и интереса дјетета, у складу са овлаштењима утврђеним законом и
дефинисаним процедурама поступања Центра за социјални рад.
Центар за социјални рад у свом одговору Институцији наводи да је са малољетним
дјететом обављено више савјетодавних разговора у циљу пружања психосоцијалне
подршке, извршене су и теренске посјете којима је установљено да малољетна
мајка и њезино дијете нису угрожени у породици у којој су боравили.
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С обзиром да достављени одговор није одговор на обавезу и одговорност Центра у
заштити дјетета и његових интереса, Омбудсман за дјецу је затражио додатно
изјашњење Центра за социјални рад из којег произилази да је:
Центар за социјални рад начинио пропуст у раду на штету права дјетета:
1. Центар за социјални рад није одмах по сазнању о насиљу над дјететом
предузео све потребне мјере и активности с циљем помоћи дјетету жртви
насиља у оквиру надлежности центра за социјални рад, посебно:
Није омогућено дјетету да несметано и без страха изнесе све чињенице и
околности о почињеном насиљу, умјесто тога обавио је разговор и објаснио
законске процедуре за склапање малољетничког брака;
Није, ради потпунијег утврђивања свих чињеница и околности којима се
пријавом указује, на други примјерен начин утврдио релевантне чињенице;
није обавио консултације са породичним љекаром нити и са било којом
другом институцијом;
Није сачинио социоанамнестичке податке о условима у којима дијете
одраста, урадио налаз психолога, те утврдио план психосоцијалног третмана
за дијете; умјесто тога Центар је обавио теренску посјету и прихватио изјаву
дјетета с обзиром да је трудноћа била евидентна, да је отац њеног дјетета
„неки странац”;
Није провео, ни покренуо поступак против „неког странца” који је сексуално
злостављао дијете;
Није покренуо поступак примјене одговарајућих мјера породично правне
заштите према Породичном закону, нити других мјере против родитеља
дјетета, с обзиром да је дијете са 15 година већ било у ванбрачној
заједници;
Није омогућио дјетету да о активностима које се воде и којима се одлучује о
његовим правима изрази своје мишљење.
Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце
поставио је обавезујуће стандарде рада надлежних служби у заштити дјеце од
различитих облика насиља, злостављања и занемаривања. Протокол дефинише
различите облике насиља, злостављања и занемаривања, укључујући и сексуално
злостављање и прописује процедуре поступања надлежних у циљу заштите
дјетета.
Центар за социјални рад, као орган старатељства има кључну улогу, с обзиром да
су овом органу, све надлежне институције, установе и организације дужне
пријавити и сваку сумњу да је дијете изложено неком облику насиља, а центар је
дужан да предузме све потребне мјере ради заштите права и интереса дјетета.113
Центар за социјални рад има и обавезу и одговорност да изврши провјеру сваке
такве пријаве, стање дјетета, процјену потреба и евентуалне ризике, те да на
основу провјере и процјене планира и спроводи мјере заштите.
Свака сумња на сексуално злостављање дјетета захтијева од центра неодложне
мјере усмјерене на заштиту дјетета и његов најбољи интерес. Мјере заштите које је
центар обавезан предузети у заштити дјетета жртве сексуалног злостављања
морају одговарати посебним захтјевима који се, прије свега, односе на нарочито
осјетљив положај дјетета, морају у највећој могућој мјери осигурати помоћ и
подршку дјетету али и онима који се брину о дјетету, али и спријечити дјететову
секундарну трауматизацију и виктимизацију.
113

Породични закон, члан 94.
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Закон о социјалној заштити обавезује центар за социјални рад на појачану пажњу
овог органа у свим случајевима заштите дјеце и њихових интереса, обавезује
центар да поштује достојанство, личност корисника и да брине о његовом
интересу,114 те да обезбиједи поступак у коме ће најбољи интерес дјетета бити
приоритет и у коме ће се дјетету омогућити да изрази своје мишљење.115
Центар предузима све потребне мјере да заштити дијете на основу провјере и
процјене коју је сачинио стручни тим, не чекајући исходе поступака који се воде
пред другим институцијама и службама. Умјесто предузимања дефинисаних мјера
које су обавеза центра за социјални рад, Центар је своје поступање подредио
мјерама и активностима других служби и институција - полиција, тужилаштво, а
дијете је збринуо у установу, и тиме своје обавезе у заштити дјетета пребацио на
друге службе и институције.

е) Право дјетета на заштиту од занемаривања – остваривање
права дјетета на образовање
Институција Омбудсмана за дјецу запримила је пријаву-жалбу116 којом се указује да
дијете већ неко вријеме не похађа наставу. Пријавом се наводи и да је Центар за
социјални рад донио Рјешење (од 11.02.2015. године) којим је одређен појачан
надзор над вршењем родитељског права, али да исти није дао резултате јер дијете
и даље не иде у школу.
Из одговора Центра за социјални рад од 28.10.2015. године произилази да су током
прошле школске године педагог и социјални радник школе као и социјални радник
и психолог Центра контактирали са родитељима и указивали им на обавезу
образовања дјеце и посљедице ускраћивања наведеног права, те да су родитељски
капацитети ниски, да су породични проблеми комплексни и не односе се само на
сферу образовања већ и на начин васпитања и неадекватног опхођења према
дјеци.
Центар је донио Рјешење од 11.02.2015. године којим је родитељима одредио мјеру
надзора над вршењем родитељског права, али из одговора произилази да изречена
мјера није дала жељене резултате.
Одлука о напуштању школе, не заснива се само на једном изолованом разлогу,
врло често, је резултат више фактора који су у међусобној повезаности довели до
овакве одлуке. Напуштањем школе не само да је повријеђено право дјетета на
образовање, већ и право на адекватну родитељску бригу, право на заштиту од
сваког облика занемаривања, право на несметан раст и развој.
Непрепознавање потреба дјетета и непредузимање свих потребних мјера у циљу
заштите дјетета, је занемаривање дјетета које на вријеме мора бити препознато,
јер изостанак правовремене реакције доводи до различитих посљедица, прије
свега на штету дјетета, а орган старатељства дужан је, према Закону, да предузме
потребне мјере ради заштите личних и имовинских права и интереса дјетета.
Имајући у виду да изречена мјера није дала очекиване резултате, Центар за
социјални рад био је дужан предузети додатне мјере у складу са чланом 102.
Закона и најбољим интересом дјетета. При избору одговарајуће мјере, члан 103.
Закона, орган старатељства ће узети у обзир узраст дјетета, његову психофизичку
развијеност, психичка својства, склоности и навике, дотадашње васпитање и
114
115
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одгајање, породичне и социјалне услове у којима дијете одраста и друге
релевантне околности. Најбољи интерес дјетета мора бити приоритет у свим
активностима које се тичу дјетета, а шта је најбољи интерес дјетета, у сваком
појединачном случају мора да утврди и образложи надлежни орган који доноси
одлуку која се односи на дијете.
Ради тога, Омбудсман за дјецу предложио је Центру за социјални рад:
- предузимање додатних мјера и активности у складу са законом ради спречавања
ситуација које су довеле до повреде права и интереса дјетета на обавезно основно
образовање.117
Одговарајући на Препоруку Омбудсмана за дјецу, Центар за социјални рад је, у
складу са чланом 102. Породичног закона, одредио мјеру појачаног надзора органа
старатељства над малољетном дјецом.118

2. Вршњачко насиље
Заштита дјеце од различитих облика вршњачког насиља, право је дјетета али
истовремено и услов за остваривање свих других права, то је питање развоја
дјетета и његовог одрастања.
Истраживање које је институција Омбудсмана за дјецу извршила 2010. године о
примјени Протокола о поступању у случајевима вршњачког насиља у образовном
систему, а 2012. године, заједно са Мрежом младих савјетника о присутности
вршњачког насиља међу дјецом, онако како то дјеца виде, указали су између
осталог и на сљедеће:
- Од 1241 испитаног ученика, 837 ученика (425 основца и 412 средњошколца) зна
да је у њиховој школи било организованих радионица и предавања о спречавању
насиља међу вршњацима. Међутим у активностима које су се проводиле у
основним и средњим школама с циљем превенције вршњачког насиља учествовало
је укупно само 478 ученика или 38,5% анкетираних.
Овај податак указао је да проблем вршњачког насиља не може бити само питање
радионица које се повремено организују и које не обавезују. Већ напротив,
програми превенције насиља уопште, па и вршњачког насиља, морају бити дио
наставе, дио школског програма, од најранијег узраста дјетета, прилагођено
узрасту дјеце и њиховим потребама, како би дјеца у школи добила потребне
информације и знања о различитим облицима насиља, њиховом препознавању,
посљедицама на њихов развој и сл.
Програми превенције насиља над дјецом и међу дјецом уведени су Наставни план и
програм у школској 2014/2015. години.
Истраживање је указало и на потребу да ресорно министарство, на основу
годишњих показатеља свих школа у Републици Српској, сваке године уради
извјештај о вршњачком насиљу у образовном систему, којим би се указало не само
на присутност појаве и поступање надлежних, већ и добре праксе које школе
имају, позитивна искуства и школе које нису евидентирале случајеве вршњачког
насиља, како би се на основу добијених показатеља могле планирати нове мјере и
активности ради јачања оних дијелова у систему на које се указује као недовољно
ефикасне. На жалост, још увијек немамо извјештај о вршњачком насиљу у
образовном систему. Извјештај није сам себи сврха, извјештај мора бити у
117
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функцији сталног праћења присутности проблема и јачања система да одговори на
потребе дјеце и њихово право на заштиту. Систем би морао знати да ли је
вршњачко насиље у порасту или није, да ли се смањује добна граница дјеце
починилаца вршњачког насиља, да ли се повећава број дјевојчица које су
починиоци или жртве, да ли је један број дјеце више пута евидентиран као
починилац вршњачког насиља, да ли је један број дјеце више пута било жртва
вршњачког насиља, којим облицима насиља су дјеца најчешће изложена, да ли
један број школа још увијек не види проблем у неприхватљивом понашању дјеце,
истичући да су дјеца увијек то радила и да је то саставни дио њиховог одрастања.
Систем би морао препознати оне школе које крајње одговорно приступају
рјешавању сваког појединачног случаја, имају добру сарадњу са родитељима,
дословно примјењу Протокол. Иако се много тога промјенило у приступу школа,
тако нпр. школе не питају о којем Протоколу је ријеч, или не одговарају да су
обавијестили министра о томе, или да су информацију прослиједили полицији и сл,
што је значајна промјена у односу на реакције једног броја школа у 2010. години,
систем мора континуирано пратити све податке релевантне за вршњачко насиље и
имати мултидисциплинарни приступ у његовом рјешавању.
Школа мора бити и васпитна и образовна установа, установа у којој свако дијете
има право на безбједну средину, у којој се знају правила и у којој су родитељи и
наставници на заједничком задатку. У ситуацији када између родитеља и школе
није успостављена потребна сарадња на почетку школске године, пријавом било
којег облика насиља над дјететом, проблем се додатно компликује јер школа
основни проблем види у родитељима и њиховој неспремности на сарадњу,
родитељи основни проблем виде у школи. И док траје пребацивање одговорности
са једних на друге, посљедице сносе само дјеца.
Истраживање је показало и да заштита дјеце од различитих облика насиља
захтијева, између осталог, и јасно дефинисана правила понашања у школи која под
истим условима важе за све, питање изостанака са наставе и правдање часова,
улогу савјета родитеља и посебно савјета ученика.
Насиље међу дјецом јавља се у врло различитим облицима агресивног понашања,
од рјешавања међусобних конфликата насилним путем, вријеђања, понижавања и
омаловажавања до озбиљних сукоба.
Проблем је да се у таквом понашању не види проблем. Игнорисање проблема од
стране одраслих је, уствари, највећи проблем и подстицај је за даље такво
понашање дјеце.
Дјеца жртве ријетко пријављују насиље које им се дешава, боје се да ће додатно
„искомпликовати” проблем, да им се неће вјеровати, да неће добити потребну
подршку и заштиту, боје се посљедица за себе и своју породицу, јер им пријете и
уцјењују их. Додатни проблем је, према изјави дјеце, да је све присутније психичко
насиље које не оставља трагове као физичко, али чије посљедице могу бити и
теже и дуготрајније. Једни се повлаче и очекују да ће то временом престати, а
други одговарају на исти начин. Али и када не пријављују насиље које трпе, дјеца
својим понашањем шаљу поруку да имају проблем- плаше се ићи у школу, осјећају
страх од одласка у школу и развијају негативан однос према њој, осјећају
несигурност, одбаченост, губе повјерење, имају ниско самопоштовање,
самопоуздање. Ни један од тих показатеља не мора бити доказ да је дијете жртва
вршњачког насиља, али је показатељ да дијете има проблем.
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Према подацима МУП-а119 у 2015. години малољетници су извршили 18 кривичних
дјела која имају обиљежје вршњачког насиља, најчешће лака тјелесна повреда - 8
и тешка тјелесна повреда 5 случајева, а над 80 малољетника је извршено насиље.
Према истим подацима, у 2014. години120 евидентирана су 22 кривична дјела са
обиљежјем вршњачког насиља (у 2013. години - 20), а број малољетника над
којима је извршено насиље је 90 (у 2013. години - 120) и то 51 дјевојчица и 39
дјечака. На жалост, и у овој евиденцији, од укупног броја малољетника над којима
је извршено насиље су и дјеца до 14 година старости – 29, дјеца од 14-16 година
21 и 30 дјеце од 16-18 година.

3. Насиље на интернету
У циљу заштите дјеце од различитих облика насиља, злостављања и занемаривања
Институција је током протеклог периода:
промовисала интернет страницу www.djecanainternetu.org,
штампала пригодан водич с намјером да укаже на све већу присутност и све
већи утицај ових технологија у одрастању дјетета, те обавезу одраслих у
заштити дјеце у том свијету,
одржавала радионице за дјецу током 2013. и 2014. и 2015.године године на
тему „Да ли знамо шта је насиље”, а што укључује и насиље на интернету,
покренула иницијативу за обиљежавање Међународног дана сигурног
интернета, који се већ 6. годину обиљежава у Републици Српској, са циљем,
између осталог, да се ова тема међу дјецом држи стално актуелном, јер ово
није лекција која се учи данас за оцјену,
спровела истраживање које је имало за циљ прикупити податке и сазнања о
ставовима и искуствима дјеце, али и родитеља и професионалаца који раде са
дјецом о заштити дјеце у овој области, као и невладиног сектора и компанија из
ове области, све са циљем унапређења система заштите дјеце од различитих
облика насиља,
континуирано прати примјену Протокола о поступању у случају насиља,
злостављања и занемаривања дјеце, који између осталог дефинише и насиље
на интернету и обавезује на поступање надлежних у складу са утврђеном
процедуром.
Истраживање које је Омбудсман за дјецу провео у 2012-2013. године121 указало је,
између осталог, на потребу да програми превенције за заштиту дјеце од
различитих облика насиља, злостављања и занемаривања, укључујући и насиље
путем информационо комуникационих технологија, буду саставни дио школског
програма, како би дјеца, од најранијег узраста, прилагођено њиховим потребама и
узрасту, у школи добили потребне информације и знања о различитим облицима
насиља којима могу бити изложена у овој комуникацији, о посљедицама насиља на
њихов развој, зашто је важно да сваки случај пријаве, да о томе не ћуте, да се
проблем неће сам ријешити.
Заштита дјеце од различитих облика насиља захтијева мултидисциплинаран
приступ и сарадњу свих надлежних служби и институција, без обзира гдје се
насиље дешава и ко су починиоци. При томе родитељи имају посебну обавезу и
119
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Министарство унутрашњих послова, Извод из евиденције за 2015.годину од 5.02.2016.године
Министарство унутрашњих послова, Извод из евиденције за 2014.годину број: Д/П-052-62/15 од
5.02.2015.
Превенција експлоатације дјеце у Југоисточној Европи, Експлоатација дјеце на интернету,
http://www.djeca.rs.ba/uploaded/izvinternet.pdf
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одговорност, да од најранијег узраста дјетета, паралелно са учењем дјеце како да
рукују мобилним телефонима, рачунарима, интернетом, треба да раде и на
развијању свијести код дјеце да на интернету могу бити изложени непријатним
ситуацијама, али да их с пуним повјерењем могу пренијети родитељима како би их
заштитили, да за ситуације којима могу бити изложена дјеца нису крива.
Школа и као васпитна и образовна установа има и обавезу и одговорност у
заштити дјеце од различитих облика насиља, злостављања и занемаривања,
посебно у дијелу реализације програма превенције, јер је то најбоља заштита за
дијете. Само дјеца која знају и дјеца која имају довољно информација о томе могу
препознати ситуације које их повређују и угрожавају, знају коме ће то пријавити,
знају зашто неке тајне не треба чувати, знају како ће их одрасли заштитити.
Према подацима из првог извјештаја о насиљу над дјецом122 евидентирано је 13
случајева електронског насиља. Прикупљени подаци за други годишњи извјештај
показују да је у 2014. години евидентирано двоје дјеце жртава електронског
насиља и то један дјечак и једна дјевојчица.
Без обзира на број евидентиране дјеце кључно је да се у сваком појединачном
случају обезбиједи потребна помоћ и подршка дјетету, према процјени стручног
тима о томе, како би се ублажиле посљедице учињеног, не чекајући резултате
истраге која се води о починиоцима самог дјела.
Поред наведеног и у овој области поставља се питање адекватне казне за
починиоце кривичних дјела на штету дјеце, али указују и на потребу препознавања
нових кривичних дјела којима су дјеца у овој комуникацији изложена.

4. Забрана физичког кажњавања дјеце
УН Комитет за права дјетета, својим закључним разматрањима,123 позива државу
да предузме све одговарајуће мјере како би се изричито забранило физичко

кажњавање дјеце у свим срединама, укључујући и породично окружење, на цијелој
територији. Надаље, Комитет предлаже да држава чланица ојача и прошири
подизање свијести и образовне програме, укључујући кампање, у циљу
промовисања позитивних и алтернативних облика дисциплине и поштивања
дјечијих права, уз учешће дјеце, уједно подижући свијест о штетним посљедицама
које узрокује физичко кажњавање.
Савјет Европе,124 позива да забрана физичког кажњавања дјеце укључи:
правну реформу, успостављање јасног правног оквира који забрањује физичко
кажњавање дјеце,
реформу политика, што укључује програме превенције и промоцију позитивног
родитељства,
подизање нивоа свијести, што захтијева разматрање свих питања везано за
физичко кажњавање дјеце уз активно учешће струке и шире јавности.
У циљу заштите дјеце од сваког облика насиља, злостављања и занемаривања
врло је важна едукација јавности и помоћ и подршка родитељима у избору
алтернативних облика дисциплиновања дјеце, не због закона, већ због дјетета и
његових потреба, јер дјеца као и одрасли имају једнако право на поштивање
њиховог људског достојанства и тјелесног интегритета. Дисциплиновање дјеце
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Први извјештај о насиљу над дјецом у Републици Српској, у 2013.години
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке, 2012, тачка 40
Савјет Европе забрана физичког кажњавања дјеце,
http://www.coe.org.rs/REPOSITORY/1826_brosura_pitanja_i_odgovori-final_za_manji_fajl.pdf
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значи научити их прихватљивом понашању, усмјеравати их и подржавати од
најранијег узраста, прилагођено њиховим потребама и могућностима и не заснива
се на страху и сили, већ на изградњи повјерења, разумијевања, блискости и
међусобног уважавања.
Омбудсман за дјецу поднио је иницијативу за измјене и допуне Породичног закона
које, између осталог, треба да укључе и забрану физичког кажњавање дјеце. На
жалост, осим програма превенције насиља који је уведен у школски програм, нема
активности других ресора нити у дијелу промоције позитивног родитељства нити
измјена закона.

5. Право на приватност
Свако извјештавање о дјеци, дјецу излаже на различите начине пажњи јавности,
зато је веома важно интерес јавности усмјерити на појаву и проблем, а не на
дијете и његову приватност (ако је дијете жртва насиља, да ли је интерес јавности
да зна његово име, иницијале, школу у коју иде), односно, мора се у свакој
ситуацији имати процјена да ли ће објављена информација и како утицати на
дијете и његов развој.
Иако је у задњих неколико година примијетна већа осјетљивост за извјештавање о
дјеци, на жалост, још увијек је присутан приступ у извјештавању о различитим
догађајима на начин који доводи у питање најбољи интерес дјетета. Најчешће су
то дјеца која живе у тешким животним условима, када се износе подаци о
породици, разговара се са дјететом без сагласности родитеља, односно старатеља,
износе се дијагнозе о здравственом стању дјетета, дијете се пита о тешким и
трагичним догађајима у породици и сл, али и дјеца жртве различитих облика
насиља, злостављања или занемаривања.
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.125
На жалост, дијете још увијек нема адекватну законску заштиту од таквог мјешања
или напада. Чак ни Закон о заштити личних података126 који свим лицима на
територији Босне и Херцеговине осигурава поштовање права на приватност у
погледу обраде личних података који се на њих односе, у пракси није нашао своју
пуну примјену у препознавању дјеце као посебно осјетљиве категорије, а онда и у
прикупљању и обради личних и посебно осјетљивих података.
Ни Закон о јавном информисању,127 на жалост, не препознаје дјецу као посебно
осјетљиву категорију, па је њихова заштита могућа под условима утврђеним
законом, који се односе на сва физичка лица (ако се нарушава углед, вријеђа част
или интегритет, износе или преносе неистинити наводи или на други начин вријеђа
његово достојанство). У примјени Закона о јавном информисању није обезбијеђен
потребан надзор.
С друге стране, Закон о слободи приступа информацијама примјењује се начин који
доводи у питање најбољи интерес дјеце. Пријавама Институцији указује се и на
немогућност приступа информацијама у установама које одлучују о правима
дјетета, јер установе такав однос према поднесеним захтјевима правдају правом
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 16.
Закон о заштити личних података, „Службеник гласник БиХ˝ број: 49/06, 76/11, 89/11
Закон о јавном информисању, „Службени гласник Републике Српске˝ број: 10/97, пречишћен текст
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дјетета на заштиту приватности. Иако Закон о слободи приступа информацијама128
обавезује све јавне установе да приступ информацијама обезбиједе у складу
законом, та питања још увијек нису на одговарајући начин уређена како то
захтијева Закон о слободи приступа информацијама, па изостаје и поступање у
складу са истим. Истовремено изостаје и потребан надзор у дијелу поступања
надлежних установа и служби у примјени закона.
Конвенција, као и код остваривања свих других права, обавезује државу да
предузме све неопходне законодавне, административне и друге мјере за
остваривање права на приватност, полазећи при томе од основних принципа
Конвенције - право на живот и развој, недискриминација, најбољи интерес дјетета,
право дјетета на изражавање мишљења, који су услов за остваривање сваког
права из Конвенције, па и права дјетета на заштиту приватности.
УН Комитет за права дјетета, разматрајући 2005. године129 Први иницијални
извјештај Босне и Херцеговине о стању права дјетета, својим закључним
разматрањем изразио је своју забринутост и чињеницом да се право дјетета на
приватност не поштује, те је препоручио предузимање потребних мјера како би се
обезбиједили услови за поштивање права дјетета на приватност.
На жалост и након разматрања другог, трећег и четвртог комбинованог извјештаја
БиХ, УН Комитет за права дјетета,130 новим препорукама, поново изражава своју
забринутост због учесталих случајева неетичког и непрофесионалног
извјештавања, те препоручује доношење закона којим се забрањује објављивање
личних података дјеце и обезбјеђује сразмјерна казна за такво понашање.
На повреде права дјетета на заштиту приватности, Институцији су и у извјештајном
периоду указивали родитељи, али и наставници и запослени у центрима за
социјални рад. Родитељи најчешће указују на проблем изложености дјеце
различитим медијским садржајима који нису примјерени узрасту и потребама дјеце,
а запослени у институцијама који раде са дјецом указују на повреду права дјетета
на приватност и непоштовање достојанства дјетета.
Када се говори о приватности дјетета, мисли се прије свега на његов приватни
живот, његов идентитет и душевни интегритет. Идентитет дјетета се открива
објавом фотографије, имена и презимена дјетета, иницијала, података о
породичним приликама, развоју дјетета и сл, било да се то чини директно или
индиректно. У свим овим ситуацијама поставља се питање пристанка дјетета и
његових родитеља, стварне потребе дјетета и оправданости интереса јавности.
У извјештајном периоду пријавама Институцији указивало се и на све израженију
појаву да родитељи, корисници друштвених мрежа, слике своје дјеце у најранијем
узрасту постављају на мреже. Родитељи то углавном правдају потребом да важне
моменте у одрастању дјетета подијеле са пријатељима, заборављајући при том, да
од момента када су слике објавили, оне више нису дио њихове приватности и могу
бити злоупотријебљене на различите начине, посебно ако их прате подаци о имену
дјетета, датуму рођења, школи коју похађа, мјесту становања и сл.
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VI

ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

1. Здравствена заштита
Конвенција о правима дјетета, остваривање права дјетета на здравствену заштиту
поставља врло широко:
-

Стране уговорнице ће обезбиједити, у највећој могућој мјери, опстанак и развој
дјетета (члан 6. Конвенције),
Стране уговорнице признају право дјетета на уживање највишег остваривог
здравственог стандарда и на капацитете за лијечење и здравствену
рехабилитацију. Државе ће настојати да обезбиједе да ниједно дијете не буде
лишено права приступа таквим услугама здравствене заштите (члан 24.
Конвенције).

Право на здравље и здравствену заштиту као основно људско право гарантовано је
Уставом Републике Српске,131 а његово остваривање уређено је бројним законима
и не само у здравственом сектору.
Један од основних захтјева Конвенције је обавеза државе да обезбиједи да ниједно
дијете не буде лишено права приступа услугама здравствене заштите. Према
важећим законима132 дјеца до 15 година живота и дјеца која се налазе на редовном
школовању до 26. године, су обавезно осигурана лица без обзира на статус
осигурања њихових родитеља, да ли раде и да ли су уплаћени доприноси, под
условом да су дјеца пријављена у систему. Према информацијама из Фонда
здравственог осигурања, ниједном дјетету није ускраћен приступ здравственој
заштити, због постојећег законског оквира (15 година) али да ће прве измјене
Закона, поред осталог, осигурати здравствену заштиту за сву дјецу до 18 година
живота, под истим условима.
Међутим, пријавама се указује на немогућност овјере здравствене књижице и за
дјецу у најранијем узрасту, ако нису пријављена у систему здравствене заштите.
Такве ситуације су присутне у случајевима када родитељ који ради или је остварио
право на пензију изван Републике Српске, у земљи са којом нема потписаног
споразума, не пријави дијете на обавезно здравствено осигурање. Фонд не
овјерава књижицу, јер дијете није у систему, дијете има приступ здравственој
заштити, али родитељи то морају финансирати. Проблем је дакле у чињеници да
дјеца нису осигурана само зато што су дјеца, што је њихово осигурање везано за
родитеље или старатеље.
Пријавама Институцији указује се најчешће на тешка обољења дјеце због чега су
неопходна дуга лијечења и операције и изван Републике Српске, указује се на
ријетке болести дјеце које не прати одговарајућа подршка, указује се и на проблем
статуса ових родитеља, који су годинама на боловању због тешког здравственог
стања њихове дјеце, указује се на проблем одрастања друге дјеце у породици, која
расту поред њих, или су и сами преузели бригу и одговорност за своју браћу или
сестре, указује се на финансијске проблеме и административне процедуре.

Из пријаве произилази да је Фонд здравственог осигурања поступајући по пресуди
Окружног суда донио рјешење којим се одобрава набавка апарата чије трошкове у
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Устав Републике Српске, члан 37.
Закон о здравственом осигурању, „Службени гласник Републике Српске”, број 18/99, 51/01, 70/01,
51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, члан 16.
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цијелости сноси Фонд здравственог осигурања.133 Фонд здравственог осигурања у
одговору Институцији наводи да је процедура набавке медицинских средстава а
међу којима се налази и апарат који је предмет спора у току.
УН Комитет за права дјетета134 констатује да стране уговорнице нису поклониле
довољно пажње посебним потребама адолесцената као имаоцима права и
унапређивању њиховог здравља и развоја, истичући да „здравље и развој” на који
обавезују наведени чланови Конвенције, захтијева много више и никако није
ограничено на одредбе члана 6. и 24.
1. Недостатак системских мјера и превентивних програма Институција и у
овом извјештају указује на недостатак системских мјера и превентивних програма
и потребу њихових дефинисања, а који се, између осталог, односе на: заштиту
дјеце од употребе алкохола, дувана, дрога, игре на срећу, на заштиту здравља
дјеце и посебно репродуктивног здравља, на подршку дјеци са проблемима у
понашању, тежину школске торбе, правилну исхране дјеце, важност физичке
активности и сл.
Поред изостанка дефинисаних програма превенције, на жалост, изостаје
континуиран надзор надлежних инспекцијских служби у примјени
прописа. Надзор који се у одређеним ситуацијама и обавља није
превенције, јер налази инспектора о присутној појави и проблему
релацији инспекција - контролисани орган, и нису доступни
институцијама.

и стални и
законских
у служби
остају на
и другим

Изостанком одговарајућих превентивних програма, прилагођених потребама дјеце
од њиховог најранијег узраста, изостанком потребног надзора који није у служби
превенције, систем се бави посљедицама и лијечењем дјеце у појединачним
случајевима. Концепт здравља и развоја дјеце захтијева да се здравље дјеце
унапређује и чува не само у здравственом сектору, већ и у породици, школи,
спортским клубовима, игралиштима и сл, зато је важно да у дефинисању наведених
програма, али у њиховој реализацији своју обавезу и одговорност преузму ресори и
просвјете и културе и здравља и социјалне заштите и породице, омладине и
спорта, али и локалне заједнице.
2. Подршка родитеља дјетету на болничком лијечењу Правилником о
садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту,135 чланом
46. утврђено је да право на смјештај уз дијете које се налази на болничком
лијечењу остварује мајка дјетета под условом да је једина прехрана дјетета
мајчино млијеко и један од родитеља или старатеља дјетета са тешкоћама у
развоју које о томе има одговарајуће рјешење надлежног органа. Изузетно право
на смјештај уз дијете које се налази на болничком лијечењу остварује један од
родитеља или старатеља дјетета млађег од шест година живота уколико за исто
постоје медицинске индикације.136 Права по наведеном основу остварују се на
основу упутнице за пратиоца, која се издаје на основу упутнице за болничко
лијечење дјетета, на којој доктор означава потребу смјештаја породице.

133
134
135
136

Предмет број: 960-73-ПЖ/15
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 4. Здравље адолесцената
Правилник о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту, „Службени
гласник Републике Српске” број: 102/11,117/11,128/11,101/12
Правилник, члан 53: Здравствена заштита која се обезбјеђује из средстава обавезног здравственог
осигурања у цијелости и за коју су осигурана лица ослобођена партиципације обухвата е)
пратиоце осигураног лица у случају из члана 46 овог правилника, шифра основа ослобађања-20.
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У свим здравственим установама које је Институција контактирала137 наводе да у
пратњи дјетета на болничком лијечењу могу бити родитељи и други сродници оба
пола, али у принципу због недостатка адекватног простора у пратњи су углавном
мајке, односно особе женског пола.138
Боравак родитеља у болници подразумијева и њихово присуство дијагностичким
процедурама код дјеце у Приједору, у Градишци углавном не подразумијева и
њихово присуство дијагностичким процедурама, док у Бањалуци наводе да нема
јединственог правила.
Везано за боравак родитеља у пратњи дјетета на болничком лијечењу у свим
установама наводе да партиципацију не плаћају родитељи дјеце до годину дана
старости, мајке дојиље као и родитељи дјеце са тешкоћама у развоју.
Међутим, и поред јасног и изричитог прописа, различит приступ је присутан у
ситуацијама када су родитељи у пратњи дјеце до шест година старости, гдје се у
једном броју установа та услуга наплаћује, а цијене се крећу од 15-45 КМ.
3. Подршка родитељима дјеце са тешким обољењима Стратегија развоја
породице у Републици Српској, као Стратешки циљ 1. дефинише неопходност да се
законски регулишу неки важни односи у породици као и пратећи елементи,
здравство, социјална заштита, дјеца, млади, старе особе, који ће побољшати
укупно стање и перспективе породице у Републици Српској те допринијети њеном
здравом развоју. За реализацију овог стратешког циља, Стратегија, између осталог,
дефинише и потребу да се одговарајућим законима регулише могућност
остваривања радног стажа, здравственог осигурања и мјесечне накнаде за
родитеље који брину о дјетету са тешким инвалидитетом.
И у извјештајном периоду Институција је примила жалбе којима се указује да дјеца
са тешким обољењима и ријетким болестима воде тешке борбе са болешћу,
дуготрајним лијечењима и тешким терапијама. Посебно се указује на ону
категорију дјеце, за коју су родитељи, због природе болести дјетета и њихове
везаности за апарате обавезни 24 часа бити уз дијете. Родитељи, као један од
могућих начина у рјешавању проблема са којима се носе, а у циљу подршке
њиховој тешко болесној дјеци, виде управо у рјешењу како је то Стратегијом и
било предвиђено.
С обзиром да је Стратегија донесена за период 2009-2014, а да овај циљ није
реализован, Омбудсман за дјецу је139 предложио Министарству здравља и
социјалне заштите доношење новог Закона о дјечијој заштити који би, између
осталог, дефинисао и могућност одговарајуће мјесечне накнаде, радног стажа и
здравственог осигурања за родитеље дјеце са тешким обољењима.
4. Оснивање фонда за подршку дјеци Тешко обољела дјеца, дјеца која болују
од ријетких болести подвргнута су дуготрајним лијечењима, сталним контролама и
тешким терапијама и врло често су у ситуацији да позивима за помоћ покушавају
обезбиједити средства потребна за лијечење и у иностранству. Оснивањем фонда
за тешко болесну дјецу, у оквиру постојећих институција, по узору на земље у
окружењу, омогућила би се под истим условима подршка и помоћ за свако дијете и
у ситуацијама када је за кратко вријеме неопходно обезбиједити значајна средства.
137

138
139

Институција је у периоду новембар-децембар 2015.године, остварила контакт са Општом болницом
Приједор, Општом болницом у Градишци, Клиником за дјечије болести УКЦ Бања Лука, ЈЗУ
Болница Источно Сарајево, Универзитетска болница Фоча, ЈЗУ Болница „Свети врачеви” Бијељина
Болница „Свети врачеви” Бијељина: „Углавном су у пратњи дјеце мајке, односно лица женског

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

Препорука Министарству здравља и социјалне заштите број:190-92-1-ПЖС-39/15
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Хуманитарна акција „С љубављу храбрим срцима˝, која се годинама реализује под
покровитељством предсједника Републике Српске значајна је подршка и помоћ за
дјецу са сметњама у развоју и са тешким обољењима, а прва родитељска кућа
подршка је дјеци која се лијече од малигних болести.
5. Вакцинисање дјеце Питање вакцинисања дјеце заокупља све више пажње.
Иако се већина дјеце вакцинише према утврђеном календару, један број родитеља
одбија да вакцинише своју дјецу.
Према важећим прописима у Републици Српској као и у земљама окружења
обавезно вакцинисање дјеце регулисано је законом. Поред тога што закон
обавезује родитеље на вакцинисање дјеце истовремено обавезује и здравствени
систем да вакцинацију омогући и проведе, а све у циљу заштите дјеце и њиховог
здравља од бројних заразних болести.
Одбијање вакцинисања дјеце родитељи образлажу најчешће страхом од
негативних попратних појава, али и правом родитеља на избор, постављају питања
шта ако вакцинишем дијете а шта ако не, какав је квалитет вакцине, ко и како
врши надзор у овој области, зашто је дошло до промјене у систему вакцинисања,
што потврђује да родитељи немају довољно информација нити благовремених
одговора на питања која постављају.
Ако је према оцјени стручњака вакцинација најбољи и најефикаснији начин
заштите од бројних заразних болести, онда је она неопходна не само зато што је
законом прописана као обавезна, већ у очувању здравља сваког дјетета
појединачно али и здравља друге дјеце.
Да би вакцинација била прихваћена као потреба дјетета неопходно је
унапређивати систем образовања и информисања, уважавати струку, јачати
повјерење у њене ставове и образложења, а чему свој активан допринос мора дати
и сама струка.
6. Заштита дјеце од употребе дрога Према члану 33. УН Конвенције о правима
дјетета обавеза држава чланица је да предузму све одговарајуће мјере, уључујући
законодавне, административне, социјалне и образовне мјере, за заштиту дјеце од
нелегалне употребе опојних дрога и психотропних супстанци, како је дефинисано
одговарајућим међународним уговорима, и за спречавање коришћења дјеце у
нелегалној производњи и трговини тим супстанцама.
Нормативни оквир и пракса поступања у заштити дјеце од злоупотреба дрога праћење појаве, ажурирање листе забрањених дрога и психотропних супстанци,
системска рјешења у различитим секторима, међуинституционална и међусекторска
сарадња, вођење евиденције, је само један сегмент заштите који би морао бити
препознат у заштити дјеце од употребе дрога.
На жалост, пракса показује да су на тржишту стално присутни нови производи, као
нове дроге, и та појава захтијева активнију улогу надлежних, прије свега, у
препознавању таквих производа на тржишту и адекватном реаговању. Нове дроге
које се појављују као различите биљне прерађевине прскане непознатим хемијским
садржајима, продају се као освјеживачи простора, соли за купање и сл, јефтине су
и дјеци лако доступне. Проблем је да полиција нема могућности дјеловања ни у
ситуацији кад пронађе такве производе, не може их одузети, нити може покренути
питање одговорности оних код којих је исте пронашла, из разлога што се
пронађени садржаји не налазе на листи забрањених дрога и психотропних
супстанци.
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Према Закону,140 психотропна супстанца је свака супстанца природног или
вјештачког поријекла која је уврштена у листу психотропних супстанци у складу са
међународним конвенцијама о контроли опојних дрога или на основу одлуке
надлежног органа у Босни и Херцеговини. Листу опојних дрога, психотропних
супстанци, биљака из којих се може добити опојна дрога и прекурсора доноси
Савјет министара (члан 16). Ако се при томе има у виду да се активности у вези са
ажурирањем листе забрањених дрога и психотропних супстанци одвијају врло
споро, онда је јасно да су различити производи, као нове дроге, увијек неколико
година испред активности надлежних у том дијелу.
Имајући у виду напријед наведено, Омбудсман за дјецу је у складу овлаштењима
утврђеним Законом предложио
-

Министарству здравља и социјалне заштите141 предузимање потребних мјера и
активности у оквиру законом датих овлашћења да се ажурира листа опојних
дрога, психотропних супстанци и биљака из којих се може добити опојна дрога
и прекурсора.

Министарство здравља и социјалне заштите препоруку је прослиједило надлежној
Комисији за сузбијање злоупотребе опојних дрога Републике Српске која у свом
одговору наводи да је путем Министарства унутрашњих послова већ упутила
иницијативу према Комисији за сузбијање злоупотребе опојних дрога БиХ:
„Иницијатива представља превентивно дјеловање, као и усклађивање домаће
легислативе са прописима Европске Уније, омогућава у случају проналаска и
запљене ових (нових) врста опојних дрога, адекватан одговор, односно даје основ
за предузимање мјера према лицима за која се утврди да су се бавила
производњом и стављањем у промет поменутих супстанци.”142
7. Заштита дјеце од употребе дувана Проблем у заштити дјеце од употребе
дуванских производа, између осталог, је и у његовој лакој доступности, у
неадекватном надзору у примјени прописа у овој области и изостанак реакције
према онима који дјецу излажу ризицима дуванских производа.
Институција је и у извјештајном периоду примила жалбе и од дјеце и од родитеља
којима се указује на непоштовање одредби Закона о забрани пушења дуванских
производа на јавним мјестима. 143 На жалост, у примјени Закона изостао је
адекватан надзор надлежних инспекцијских служби.
Заштита дјеце од употребе дувана поред мјера и активности усмјерених на
едукацију дјеце о штетним посљедицама дуванског дима и адекватних санкција
према онима који дјеци то дозвољавају, односно у томе их не спречавају, мора
бити усмјерена и на досљедну примјену Закона о забрани пушења дуванских
производа на јавним мјестима.
Досљедна примјена Закона, на жалост, није обезбијеђена ни у јавним установама у
којима бораве дјеца, а при томе надлежни контролни органи, надзору у овој
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Закон о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога, „Службени гласник БиХ” број: 8/2006,
члан 2.
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Препорука Министарству здравља и социјалне заштите, број: 714-2-УП/15 од 04.06.2015. године
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Одговор Комисије за сузбијање злоупотребе опојних дрога Републике Српске, број:С/М-4.2-22/15
од 24.08.2015.године
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Закон о забрани пушења дуванских производа на јавним мјестима, „Службени гласник Републике
Српске”, број: 46/04, 74/04 и 92/09, у члану 2. под јавним мјестима подразумијева установе гдје се
пружају услуге за јавност и мјеста гдје се окупља више људи, укључујући:
а) васпитно-образовне установе, као што су: јаслице, вртићи, основне и средње школе, факултети и
универзитети и друге образовне установе, те
б) установе за смјештај и боравак ученика и студената као што су: студентски домови, хостели за
младе и друге установе гдје се примају или смјештају малољетна лица.
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области нису посветили дужну пажњу. Контрола у овим установама мора бити
стална и континуирана, како би била, прије свега у функцији превенције.
Истовремено, Законом о забрани продаје дуванских производа лицима млађим од
18 година,144 утврђене су, између осталог, обавезе образовних установа, које су
према овом Закону, обавезне у своје програме за основно и средње образовање
укључити тему - ризици употребе дувана за здравље, о којој треба да се предаје и
разговара најмање једном мјесечно у току редовне наставе. Међутим, Законом није
утврђено ко доноси програм нити обавезу да су програми прилагођени узрасту
дјетета, све је препуштено школама, тако да је изостала и оцјена утицаја таквог
законског рјешења у заштити дјеце у овој области - да ли се програми у школи
проводе, да ли су прилагођени узрасту дјетета, да ли су дали очекиване резултате.
8. Заштита дјеце од употребе алкохола За заштиту дјеце од употребе
алкохола превенција је најважнија, а то значи да учење дјеце о заштити њиховог
здравља и свим штетним посљедицама које узимање алкохола има на њихово
одрастање, мора започети у њиховом најранијем узрасту, прилагођено њиховим
потребама и мора бити дио образовног система.
УН Комитет за права дјетета забринут је да је конзумација алкохола, дувана и
других илегалних дрога и даље распрострањена међу адолесцентима у држави
потписници, те препоручује држави да систематски прикупи информације о
потрошњи алкохола, дувана и других илегалних дрога међу адолесцентима и да
предузме мјере неопходне за ефективно спровођење забране продаје таквих
производа дјеци.145
Без обзира на постојећа законска рјешења која јасно забрањују продају алкохола
лицима млађим од 18 година, Закон о измјенама и допунама закона о трговини,146
пракса показује да, на жалост, нема ефикасне примјене закона у пракси. Посебно
забрињава став надлежне инспекције да нема начина за адекватно поступање.
Проблеми у заштити дјеце од употребе алкохола присутни су по више основа:
-

посебно забрињава лака доступност алкохола дјеци,
неадекватан надзор надлежних инспекција у примјени закона,
недостатак програма превенције о заштити здравља дјеце и штетности
алкохола,
изостанак реакције према одраслима који дјеци омогућавају и дозвољавају или
их не спречавају у употреби алкохола.

Најчешћа реакција за ситуације у којима се дјеца нађу, као и код остваривања
права дјетета по другим основама, је пребацивање одговорности са једне на другу
институцију, на стање у друштву, на утицај средине, утицај медија и сл. Посљедице
такве реакције сносе само дјеца.
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
144
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Закон о забрани продаје дуванских призвода лицима млађим од 18 година, „Службени гласник
Републике Српске”, број: 46/04, 74/04, 96/05, 92/09
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 58-59.
Закон о измјенама и допунама закона о трговини, „Службени гласник Републике Српске˝, број
52/11, члан 15. а прописује забрану трговцима да продају алкохолна пића особама млађим од 18
година и обавезу истицања забране продаје алкохолних пића особама млађим од 18 година.
Закон о измјенама и допунама закона о угоститељству, „Службени гласник Републике Српске˝,
број 57/12, у члану 27. и 32, изриче забрану продаје, употребе и послуживања алкохолних пића
лицима млађим од 18 година и обавезује угоститеља да видно истакне забрану продаје, употребе
и послуживања алкохолних пића дјеци.
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заостају за својим колегама. Узроци који доводе до алкохолизма младих су бројни,
али се најчешће доводе у везу са њиховим периодом одрастања - период
адолесценције, утицајем породице и посебно утицајем вршњачке групе.
Стручњаци упозоравају да промјене навика у понашању дјетета, повећана
агресивност, проблеми у концентрацији, занемаривање обавеза у школи и сл. могу
указивати да дијете има проблем са алкохолом.
Присутност алкохола код дјеце и младих само потврђује да овај проблем још увијек
није озбиљно схваћен, чему у прилог иде и чињеница да нема дефинисаних
програма превенције, нити санкција за оне који дјецу излажу штетном дјеловању
алкохола. Посебно забрињава чињеница да се малољетници у алкохолисаном
стању виде онда када су по различитим основама дошли у сукоб са законом-туче,
прекршаји у саобраћају и сл, али да се ни тада не поставља питање како је и од
кога малољетник набавио алкохол.
9. Дјеца и игре на срећу Законом о играма на срећу,147 чланом 11. утврђено је:
-

да је лицу млађем од 18 година забрањено учествовање у играма на срећу,
лицу млађем од 18 година забрањен је улаз у казина, играчнице, просторе у
којима се приређује класична томбола, кладионице и аутомат клубове,
приређивач игара на срећу дужан је на видном мјесту истакнути одредбе из
става 1 и 2 овог члана у свим пословним јединицама.

Упркос постојању јасних законских одредби148 које дјеци онемогућавају учешће у
играма на срећу, и у овој области присутно је непоштовање закона, односно
допуштање дјеци приступа просторима и учешће у играма на срећу.
На жалост, и у овој области, присутан проблем указује да није обезбијеђен
адекватан надзор надлежних инспекцијских служби у примјени прописа, да
изостаје реакција према онима који дјеци дозвољавају и омогућавају игре на срећу,
али и да недостају превентивни програми о штетном утицају који игре на срећу
имају на дјецу и њихово одрастање чије посљедице могу бити и тешке и
дуготрајне, прије свега, јер у најранијем узрасту стварају лоше навике - проводе
вријеме у просторима који нису њима намијењени, троше новац и од ужине за
игре, позајмљују за те сврхе, и посебно што стварају зависност.
Заштита дјеце и у овој области поред програма превенције мора осигурати и
стални инспекцијски надзор који ће редовном контролом, прије свега, бити у
функцији превенције.
10. Тежина школске торбе Здравствени и социјални сектор данас су суочени са
бројним питањима заштите здравља дјеце, који су добрим дијелом посљедица
изостанка адекватних превентивних програма и мјера, а један од њих је и тежина
школске торбе.
На проблем тешке школске торбе годинама указују љекари који упозоравају да
резултати систематских прегледа ученика у основним школама
најчешће
упозоравају на проблеме у вези са деформитетом кичме и стопала код дјеце који
су, добрим дијелом, уз недовољну физичку активност дјеце и неправилно држање,
те неконтролисано сједење испред рачунара, проузроковани и тежином школске
торбе.
Поступајући по Препоруци Омбудсмана за дјецу149 Републички педагошки завод
утврдио је Приједлог мјера и активности за смањење тежине ђачке торбе у циљу
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Закон о играма на срећу, „Службени гласник Републике Српске˝ број 111/12
Мишљење Омбудсмана за дјецу на Приједлог закона о играма на срећу, број: 1554-УП/12
Препорука Републичком педагошком заводу, број: 1779-16-УП/12
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превентивног дјеловања у очувању здравља ученика, а које се односе на
родитеље, ученике, наставнике и руководство школа и издаваче уџбеника и
наставних средстава. У одговору Институцији наводи се и да су инспекторипросвјетни савјетници у оквиру стручно-педагошког надзора пратили провођење
предложених мјера и активности у школама гдје су вршени надзори. При томе је
установљено да су школе упознале наставнике, ученике и родитеље са
Приједлогом мјера и да раде на њиховом провођењу. У разговору са директорима,
ученицима, наставницима и стручним службама школе о провођењу ових
активности установили смо да су предложене мјере допринијеле смањењу тежине
школске торбе.150 Надзор у реализацији предложених мјера додатно ће се
интензивирати и у 2016. години.
11. Исхрана дјеце У претходним извјештајима Институција је указала на
вишеструку важност исхране дјеце док су у школи. Поред барем једног оброка или
ужине која би им била обезбијеђена, веома је важно да дјеца у школи од
најранијег узраста стичу навике и уче о здравој исхрани, о броју оброка, о
посљедицама које по њихово здравље има неправилна исхрана...
Да би се дјеци омогућила правилна и здрава исхрана током дана, минимално један
оброк, морали би имати у школи, с обзиром да управо у школи проводе вријеме у
којем би требало имати доручак или ужину. На жалост, један број дјеце нема
могућност да ужину купи у школи, јер у близини школе нема такве понуде, један
број дјеце и гдје постоји могућност куповине ужине нема средства за то, а они који
имају средства врло често се одлучују за брзу храну „преко пута школе”.
Иако је Законом о основном образовању и васпитању151 утврђено да:
(3) школа може да организује рад школске кухиње,
(4) министар доноси Правилник о условима рада школске кухиње, Правилник о
условима рада школске кухиње још увијек није донесен.152
Иако школе сматрају неопходним доношење Правилника који би одредио могуће
начине и услове исхране дјеце у школи и с тим у вези предлажу:
потребу уважавања различитости услова у којима школе раде,
прецизирање врсте хране која се може припремати или продавати у школској
кухињи,
прецизно одређивање надлежних за вршење надзора над радом школских
кухиња,
развијање свијести код дјеце о здравој исхрани,
укључивање савјета родитеља и савјета ученика у рјешавање овог питања,
неопходност финансијске подршке школама у рјешавању овог питања,
питање исхране дјеце за вријеме њиховог боравка у школи није ни нормативно
уређено.
Преднацрт Закона о основном образовању и васпитању, на жалост, нема ни ријечи
о исхрани дјеце за вријеме њиховог боравка у школи, постојећа законска одредба
је избрисана. Очекујемо да у коначном, Законом о основном образовању и
васпитању буде утврђена обавеза школе да у сарадњи са савјетом родитеља
организује исхрану ученика док бораве у школи у складу са прописаним
нормативима које доноси министарство надлежно за здравство.
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Одговор Републичког педагошког завода, број: 07/2.01/01-614-49/14 од 20.05.2014.године
Закон о основном образовању и васпитању, члан 47.
Препорука Министарству просвјете и културе број: 457-1-УП/13 од 26.03.2013.године
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12. Заштита дјеце са проблемима у понашању Поремећаји у понашању дјеце
односе се на бројна и врло различита понашања која одступају од друштвено
прихватљивог, уобичајеног и очекиваног с обзиром на узраст дјетета, и могу се
односити на неоправдано изостајање са наставе, бјежање од куће, кориштење
алкохола, крађе и друга понашања која указују на могући неповољан развој
дјетета. Ако се такво понашање код дјетета не препозна на вријеме и ако изостане
адекватна реакција помоћи и подршке дјетету, проблеми могу бити врло озбиљни и
са тешким и дугорочним посљедицама на дијете.
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите153 у 2014. години у
центрима за социјални рад евидентирано је 749 малољетника са асоцијалним
понашањем. Иако се ради о броју малољетника који је мањи у односу на 2013.
годину када је евидентирано 829 малољетника са асоцијалним понашањем, што је
знатно мање у односу на 2011. годину, када је према истим подацима у центрима
за социјални рад евидентирано 1333 малољетника са асоцијалним понашањем,
број евидентираних упозорава да се мора пронаћи начин да се одговарајућим
програмима помоћи и подршке овој категорији дјеце, исти спријече у новим и
тежим облицима неприхватљивог понашања. При томе се мора имати у виду да
евидентирани број није коначан и да један број дјеце, без обзира на проблеме у
понашању са којим одрастају и нису дио евиденције.
Оно што карактерише развој оваквог понашања код дјеце је, према оцјени
стручњака, да се оно у већини случајева развија поступно, од оних мање тешких,
до крајње озбиљних.
Ако се проблем неприхватљивог понашања код дјеце не препозна на вријеме, ако
изостане адекватна подршка и стручна помоћ дјетету у дијелу да се отклоне узроци
који доводе до оваквог понашања, то води до нових и тежих проблема у
понашању. Због непримјереног понашања, ова дјеца су одбачена у својој средини,
осуђују их и етикетирају, а строге казне многи виде као једини начин њиховог
дисциплиновања.
Да се дјеца са проблемима у понашању врло често и не препознају на начин да им
је потребна помоћ и подршка, указује и изостанак одговарајућих системских,
планираних мјера и активности које би, уз учешће стручњака различитих профила
у раду са дјецом, допринијели отклањању узрока за неприхватљива понашања
дјеце, омогућила њихов повратак у школу и локалну заједницу.
Један од примјера у којима се не препознају дјеца са проблемима у понашању су
поступци изрицања васпитно - дисциплинске мјере ученику, гдје изостаје поступак
утврђивања одговорности ученика, гдје се узроци таквог понашања дјетета и не
траже и, посебно, нема мјера подршке у спречавању дјетета да поново учини исто.
13. Заштита репродуктивног здравља дјеце УН Комитет за права дјетета
изражава забринутост што рано склапање брака и рађање представљају значајне
факторе у здравственим проблемима везаним за сексуално и репродуктивно
здравље, што дјеца која ступају у брак често напуштају школовање и друштвено су
маргинализована.154
Истраживање које је Омбудсман за дјецу провео155 указало је на потребу да
различити ресори, у оквиру својих надлежности предузму потребне мјере и
активности у заштити дјеце по овом основу.

153
154
155

Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите 2014.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 4. Здравље адолесцената, тачка 21.
www.djeca.rs.ba, Публикације, Проблеми и ризици малољетничких бракова
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Необавијештеност дјеце и младих, незнање, недостатак стручне помоћи и подршке,
основни је проблем на који указују и здравствени радници и родитељи и све чешће
и сама дјеца која, обраћајући се Институцији, указују на потребу да о питањима
заштите њиховог здравља, знања стичу у школи, те да заштита репродуктивног
здравља младих мора бити препозната као потреба друштва и на одговарајући
начин системски ријешена.156
Ћутање породице и школе о темама које дјецу интересују и које су саставни дио
њиховог одрастања, доводи до тога да дјеца о питањима и проблемима о односима
у везама, информације најчешће добијају од њихових вршњака, путем разних
часописа или интернета. Неинформисаност или погрешна информисаност,
недостатак подршке у породици и школи, дјецу доводи у ситуације које остављају
дуготрајне посљедице по њихово здравље.
Рађајући дјецу док су и сами још дјеца, постају родитељи док и сами требају
родитељску бригу, доведени су у ситуације које нису њихов избор, већ посљедица
нашег односа према дјеци и њиховом здрављу и непрепознавању узрока који су их
довели у те ситуације и, посебно, непрепознавању посљедица које су и тешке и
дуготрајне, не само за то дијете и његову породицу већ и за друштво у цјелини.
Рађајући дјецу док су и сами још дјеца, они се у старту суочавају са оним животним
ситуацијама за које нису припремљени, а врло често дјеца из тих бракова
одрастају у условима који не осигуравају правилан раст и развој.
Имајући у виду узроке и, посебно, посљедице ризичног сексуалног понашања
младих, неопходно је да образовни систем препозна потребу и утврди програм
учења младих о сексуалности и репродукцији којим ће се, између осталог, дјеца и
млади подстицати на размишљање о своме здрављу, посебно репродуктивном, о
односима међу половима, ризичном понашању, полно преносивим болестима,
прекидима трудноће...и који ће прије свега бити у функцији превенције.
Стратегијом развоја породице, као стратешки циљ 1. дефинисана је неопходност да
се законом регулишу неки важни односи у породици који ће побољшати укупно
стање и перспективе породице у Републици Српској. Иако је као једна од мјера за
реализацију постављеног циља дефинисано: Промоција репродуктивног здравља
младих, институционализовати едукацију из области репродуктивног здравља,
учинити је обавезном за школе и локалне заједнице, дефинисани циљеви нису
реализовани.
Остваривање циљева образовања како су дефинисани законом, захтијева
између осталог да Наставни план и програм укључи и теме које се односе
на промоцију здравља, здравих стилова живота и усвајања здравих
животних навика код дјеце.157 Тако би дјеца, у образовном систему, од
најранијег узраста, прилагођено њиховом узрасту и потребама, у школи
добила потребне информације и знања о штетности алкохола, дрога,
дувана, о здравој исхрани, о важности физичке активности.158
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157
158

У истраживању Институције у којем је учествовало 523 средњошколаца, на питање - Да ли би
желио да у школи учиш о репродуктивном здрављу, 82% ученика је потврдно одговорило
Закон о средњем образовању и васпитању, члан 52: Право на бригу о физичком и менталном
здрављу и безбједности ученика у школи има првенство над другим правима.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 4. Здравље адолесцената, тачка 18: Комитет
позива стране уговорнице да покрену и подрже мјере, ставове и активности усмјерене ка здравом
понашању тако што би укључиле одговарајуће предмете у наставни план и програм.
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VII ЗАШТИТА ПРАВА ДЈЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ
Захтјев Конвенције о правима дјетета у заштити дјеце са сметњама у развоју позив
је прије свега за њихово равноправно учешће у друштву, у којем треба да уживају
пун и достојан живот, у условима у којима се обезбјеђује њихово достојанство,
постиже самосталност и олакшава активно учешће у заједници. Најважније је
препознати њихове потребе од најранијег узраста и на те потребе адекватно
одговорити.
Ова дјеца немају посебне потребе, њихове потребе једнаке су потребама њихових
вршњака, и они желе да се играју, да иду у школу, да се друже са вршњацима, али
да би их остварили друштво мора отклонити препреке које их у томе спречавају.
Уклањање препрека тиче се бројних субјеката заштите, образовни систем у томе
има изузетно важну улогу.
Инклузивно образовање, према Закону о основном образовању и васпитању,
обезбјеђује да дјеца са сметњама у развоју, на основу процјене стручног тима и у
њиховом најбољем интересу, буду укључена у редовна одјељења, према
програмима прилагођеним њиховим индивидуалним потребама и могућностима,
како би уз одговарајућу подршку достигли свој пуни потенцијал.
Дјеца са тежим и тешким сметњама стичу основно образовање и васпитање у
специјалним школама или специјалним одјељењима.
Родитељи најчешће указују да наставни план и програм није у довољној мјери
прилагођен индивидуалним потребама и могућностима дјетета са сметњама у
развоју, те на проблем асистената у настави, који треба да олакшају интеграцију
ученика и учине да његово образовање у редовним одјељењима буде што мање
стресно, те да буду стручна подршка и помоћ и дјетету са сметњама у развоју, али
и наставнику и читавом одјељењу.
Наставници такође указују на присутан проблем, истичући да немају потребна
знања да препознају индивидуалне потребе дјеце са врло различитим сметњама у
развоју, и да без обзира на напоре које улажу, питање је да ли је то у најбољем
интересу сваког дјетета појединачно. Врло мали број школа има запослене
дефектологе који имају изузетно важну улогу у спровођењу инклузивног
образовања, али и у стручној помоћи наставницима који раде са дјецом са
сметњама у развоју, али и другим ученицима.
Иако закони у систему образовања не познају асистента у настави, један број
асистената је уведен у систем, без јасног законског оквира који одређује која дјеца
имају право на подршку асистента, ко и под којим условима може бити ангажован
за асистента, да ли је асистент педагошки, персонални или помоћник у настави, ко
врши надзор над његовим радом, ко плаћа ангажовање асистента и сл.
Првостепене стручне комисије при Центру за социјални рад својим налазом и
мишљењем, између осталог констатују и потребу дјетета за асистентом у настави.
Асистенти у настави У намјери да дође до података о поступању надлежних
служби, Омбудсман за дјецу се обратио свим центрима-службама социјалне
заштите у Републици везано за остваривање права на образовање дјеце са
сметњама у развоју који се односи на ангажовање асистената у настави. Одговоре
на постављена питања доставила су 43 центра (96% од укупног броја) и 10 служби
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(51% од укупног броја). Прикупљени подаци односе се на 2014. годину, закључно
са 31. децембром.

Из достављених одговора центара/служби социјалне заштите произилази да је у
Републици Српској евидентирано 3.365 дјеце са сметњама у развоју.

На питање за који број дјеце је, према налазу првостепене стручне комисије,
предложено ангажовање асистента у настави? - Наведите број, узраст и пол дјеце
по врстама оштећења за које је комисија предложила асистента у настави те
њихову укљученост у образовни систем - вртићка група, основно образовање редовна настава по прилагођеном програму, специјално одјељење или специјална
установа, из одговора произилази:
Првостепене стручне комисије из 21 локалне заједнице предлагале су асистента у
настави, док комисије из 32 локалне заједнице нису предлагале ангажовање
асистената.

Првостепене стручне комисије према достављеним одговорима предложиле су
ангажовање асистента у настави за укупно 183 дјеце, од чега 104 (57%) дјечака и
56 (31%) дјевојчица, док за 23 (12%) дјеце није наведено којег су пола.
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Из достављених података о узрасту дјеце којима је предложен аисистент
произилази да се процјена потреба дјеце врши углавном у оном узрасту када дјеца
крећу у школу (6-7 година, па чак и 8 због могућности да се одложи упис за годину
дана - 19 дјеце), затим након прве тријаде у основном образовању (9-10 година –
24 дјеце), при преласку из разредне у предметну наставу (11-12 година 32 дјеце) и
након завршетка основне школе (15-16 година 23 дјеце).
Узраст дјеце којима је предложен
асистент
Узраст дјеце
Број дјеце
4 године
1
5 година
1
6 година
2
7 година
6
8 година
11
9 година
16
10 година
8
11 година
22
12 година
10
13 година
3
14 година
8
15 година
17
16 година
6
17 година
4
УКУПНО
115
Није познат узраст159
68
УКУПНО
183

159

Једним бројем одговора, установе су доставиле број дјеце за који је предложен асистент, а нису
доставили податке о полу или узрасту дјеце, или су доставили податке само о полу дјетета и
обратно.

80

Према достављеним подацима, ангажовање асистента у настави предложено је код
дјеце:
Врсте сметњи у развоју код дјеце којима је предложен
асистент160
Врсте сметњи
Број дјеце у %
Вишеструке сметње
43%
Интелектуалне лаке и умјерене сметње
20%
Психички поремећаји
14%
Первазивне развојне сметње
7%

Аутистични спектар

4%

Тјелесне сметње/оштећења
Хронична обољења
Оштећење слуха и говора
Друге сметање

6%
5%
3%
2%

Прикупљени подаци о укључености дјеце са сметњама у развоју у образовни
систем показују да 51% дјеце са сметњама у развоју похађају редовну наставу по
прилагођеном програму, 37% дјеце похађа редовну наставу по посебном програму,
8% дјеце похађају специјалне установе, 3% дјеце су у специјалним одјељењима у
редовним школама, док 1% дјеце похађају вртићке групе.161
Податке о броју дјеце која нису укључена у образовни систем је доставило 54%
установа, док 42% нису навели тражене податке или немају евидентирану дјецу
која нису укључена у образовни систем.162
Из достављених одговора произилази да укупно 297 или 8,83% дјеце са сметњама
у развоју није укључено у образовни систем.163
У Републици Српској у 53 центра/службе за социјални рад, које су доставиле
тражене податке, регистровано је укупно 3365 дјеце са сметњама у развоју. У
наставни процес укључено је 3066 дјеце, а асистент за подршку предложен је за
183 дјеце. У образовни систем није укључено 297 дјеце са сметњама у развоју.
Прикупљени подаци показују да дјеца која нису укључена у образовни систем су
дјеца у узрасту кад још нису уписани у школу или су са вишеструким сметањама у
развоју, тешким тјелесним оштећењима, тежим менталним сметњама, хроничним
болестима, тешким обољењима.
Од 53 центра/службе за социјални рад који су доставили одговоре, у 21 локалној
заједници првостепене стручне комисије су предлагале асистента, док у 32
локалне заједнице првостепене стручне комисије нису предлагале асистента у
настави уз образложење да то није уређено законом, што неспорно показује врло
различит приступ првостепених стручних комисија у примјени истих нормативних
рјешења.
Из одговора центара за социјални рад произилази да тренутно нормативно
уређење образовања дјеце са сметњама у развоју, а посебно дијелови који се
160
161

162

163

Од овог броја 2% дјеце није прошло поступак процјене потреба.
Поједини центри/службе за социјални рад су доставили податке о укључености дјеце у образовни
систем само за дјецу за коју је према налазу првостепене стручне комисије предложено
ангажовање асистента, а поједини центри/службе за социјални рад су слали податке за сву дјецу.
Примјери: Центар за социјални рад - Укупан број дјеце 54, стручна комисија предложила

ангажовање асистента у настави за 3 дјеце. Сва дјеца, предшколског узраста и старија, са
потешкоћама у развоју укључена су у васпитно-образовни систем. Центар за социјални рад–
Немамо евидентирану дјецу са сметњама у развоју.

Укупан број дјеце са сметњама у развоју је 3365.
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односе на питања подршке дјетету у настави, стварају огромне нејасноће и
потпуно различита тумачења, што доводи и до неједнаког приступа у примјени
важећих прописа, а исто доводи у питање остваривање права дјеце по наведеном
основу.
С обзиром да питање ангажовања асистената у настави за дјецу са сметњама у
развоју није нормативно уређено, иако је оно за одређену категорију дјеце по
појединачно поднесеним захтјевима обезбијеђено, неопходно је да се питање
ангажовања асистената у настави нормативно уреди, тако да се дефинише
која дјеца и под којим условима могу остварити помоћ и подршку асистента у
образовном систему, те која лица и под којим условима и са каквим овлаштењима
могу пружати ту помоћ и подршку, ко врши надзор над њиховим радом, те могуће
начине финансирања,164 те да се обезбиједи једнак приступ центара за
социјални рад - првостепених стручних комисија за процјену потреба и
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју у примјени Правилника о
процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, како би
се избјегли проблеми у пракси, да један број првостепених стручних комисија,
својим налазом и мишљењем, као помоћ и подршку дјетету између осталог
предлаже и ангажовање асистента, док у бројним локалним заједницама, налази то
не укључују уз образложење да питање асистента у настави законом није уређено.
У локалним заједницама у којима се налазом предлаже ангажовање асистента у
настави родитељи на томе инсистирају и питају да ли дјеца треба уопште да иду на
оцјену стручне комисије, ако за резултат неће имати подршку како је то својим
налазом утврдио стручни тим. Неједнак приступ у примјени прописа доводи у
питање остваривање права дјеце под истим условима.165
Родитељи дјеце са сметњама у развоју пријавама Институцији, између осталог,
указују на немогућност одговарајућег дневног збрињавања дјеце.
Ново право дјеце у социјалној заштити166 – право на дневно збрињавање
обезбјеђује активности усмјерене на развој практичних вјештина за свакодневни
живот, које у највећој могућој мјери омогућавају самосталност, развој и одржавање
социјалних, когнитивних и физичких функција. Збрињавање у дневном центру,
кроз одговарајуће услуге здравствене његе, физикалне терапије, индивидуалног
третмана зависно од сметњи у развоју, те савјетодавног рада са родитељима у
функцији је и превенције институционалног збрињавања дјеце.
Дневни центри, као вид подршке овим породицама, на жалост, још увијек нису
успостављени у једном броју локалних заједница, чиме је доведено у питање
остваривање права дјетета на дневно збрињавање како је то дефинисано законом,
и ако је у 2015. примијетна појачана активност локалних заједница на
успостављању дневних центара.
Један број жалби примљених у Институцији указује на повреду права дјеце са
сметњама у развоју у остваривању њиховог права на образовање у
специјалним школама.
Образовање дјеце у специјалним школама, како им и сам назив каже - специјалне,
захтијева и додатни нормативни оквир којим ће се јасно дефинисати начин
функционисања и организовања ових установа. Услови и начин организовања ових
установа, одговор је на питање које категорије дјеце и са којим сметњама има
164
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Препорука Министарству просвјете и културе, број: 889-2-И-41/15 од 19.01.2016. године
Препорука Министарству здравља и социјалне заштиту, број: 889-2-И-42/15 од 19.01.2016. године
Закон о социјалној заштити, члан 51.
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могућност остварити право на образовање у овој установи, односно, за коју
категорију дјеце установа има одговарајуће услове за њихово образовање јер то
захтијева и одговарајући програм образовања и адекватан професионални кадар
за његову реализацију. У складу са чланом 88. Закона о основном образовању и
васпитању, неопходно је донијети правилник о начину организације и
финансирању специјалних школа.
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VIII ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ
И у извјештајном периоду Институција је поступала по пријавама којима се указује
на повреде права дјеце у образовном систему по различитим основама.
Пријавама се указује на преопширне наставне планове и програме и градиво које
није прилагођено узрасту и потребама дјеце, на проблеме школске дисциплине и
посебно вођење дисциплинских поступака, оцјењивање ученика, школске
екскурзије, услове рада у школама, однос наставника према ученицима,
ваннаставне активности у школи.
Из готово свих пријава произилази да сарадња родитеља и школе није на
потребном нивоу.
Право на образовање је не само једно од основних људских права, већ и кључни
фактор за остваривање права дјетета уопште, „а кључни циљ образовања је
развијање дјететове индивидуалне личности, талената и способности, у свјетлу
чињенице да свако дијете има јединствене карактеристике, интересовања,
способности и потребу у учењу.”167
Наводећи као позитивно то што школе у Републици Српској и Брчко Дистрикту
пружају образовање о људским правима, УН Комитет за права дјетета апелује на
државу потписницу да развије Национални план активности за образовање о
људским правима.168

1.

Усклађивање
установа

општих

аката

васпитно-образовних

Уставни суд Републике Српске у једном броју предмета оцјењивао је уставност и
законитост општих аката донесених у васпитно-образовним установа.
Тако је одлуком Уставног суда број У-26/11 утврђено да Статут и Правилник о
дисциплинској и материјалној одговорности ученика Средње школе „Јован Дучић”,
Кнежево, нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о средњем
образовању и васпитању будући да од Савјета ученика није затражен став
приликом доношења оспорених општих аката. Суд је оцијенио да ови акти нису
донесени у складу са одредбом члана 7. Закона о средњем образовању и
васпитању а сходно томе ни са одредбом члана 108. став 2. Устава Републике
Српске, према којој прописи и други општи акти морају бити у сагласности са
законом, што ове акте чини несагласним са Уставом и Законом о средњем
образовању и васпитању.
Одлуком Уставног суда број У-39/13 утврђено је да члан 48. Правилника о
дисциплинској и материјалној одговорности радника Технолошке школе Бања Лука,
није у сагласности са Уставом Републике Српске. Имајући у виду да овај Правилник
није ступио на снагу у складу са чланом 109. став 1. Устава, којом је утврђено да
закони, други прописи и општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана
објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније
ступе на снагу, Суд је оцијенио да није важећи општи правни акт у правном
поретку Републике Српске. С обзиром на то да се ради о неуставном правном акту
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УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 1. Циљеви образовања, тачка 8 и 9.
УН Комитет за права дјетета Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 64.
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са формалног аспекта, Суд се није упуштао у оцјену његове уставности и
законитости са материјалноправног аспекта.
Иако се ради о одлукама Уставног суда донесеним 2012. и 2014. године, Омбудсман
за дјецу је, поступајући по пријавама-жалбама којима се указује на повреде права
дјеце у образовном систему, у 2015. години констатовао да васпитно-образовне
установе још увијек нису ускладиле своја општа акта, те да и даље изричу
васпитно-дисциплинске мјере ученицима на основу општих аката који нису у
складу са горе наведеним одредбама Устава и Закона и одлукама Уставног суда.
Један од примјера је и Правилник о награђивању, дисциплинској и материјалној
одговорности ученика Техничке школе Бања Лука, број: 01-613/11 од 20.05.2011.
године, који није донесен уз учешће представника ученика у складу са чланом 7. и
106. Закона о средњем образовању и васпитању.
Истовремено, Правилник је, послије ступања на снагу, измијењен два пута (Одлука
о измјени Правилника о награђивању, дисциплинској и материјалној одговорности
ученика број: 01-1395/13 од 03.10.2013. године и Одлука број 01-1626/14 од
01.12.2014. године), с тим да су наведене одлуке ступиле на снагу даном
доношења, што није у складу не само са Уставом, него и са самим Правилником
(чланом 22. и 23. Правилника дефинисан је поступак измјена и допуна Правилника
те његово ступање на снагу).
Одлуке Уставног суда којима се утврђује да општи акти нису у складу са законом и
Уставом имају изузетан значај у заштити људских права, јер такве акте уклањају из
правног поретка и тиме онемогућавају даљу повреду људских права по истом
основу. Законом о Уставном суду Републике Српске, чланом 5. утврђено је да када
Суд утврди да други општи акт није у сагласности са Уставом и законом, тај акт,
односно његове одредбе које нису у сагласности са Уставом и законом, престају да
важе даном објављивања одлуке Уставног суда.
Одлуке Уставног суда истовремено шаљу поруку доносиоцима општих аката, да код
доношења општих аката имају у виду праксу Уставног суда.
Имајући у виду да су одлуке Уставног суда општеобавезне и извршне, те да је:
Министарство просвјете и културе према закону овлаштено вршити надзор над
законитошћу рада образовних установа,
Министарство просвјете и културе даје сагласност на статуте васпитнообразовних установа, којима се, између осталог, уређује и питање доношења
општих аката и њихово ступање на снагу,
да би се избјегле ситуације подношења иницијативе за оцјену општих аката о
питањима о којима је Уставни суд већ одлучио,
да би се обезбиједило да се о правима, обавезама и одговорностима ученика
одлуке доносе на основу општих аката који су усклађени са Уставом и законом,
Омбудсман за дјецу је, у циљу заштите најбољег интереса дјетета, предложио
ресорном министарству предузимање мјера и активности ради спречавања
ситуација које доводе до повреде права и интереса дјеце, на начин да:
имајући у виду одлуке Уставног суда, обавеже васпитно-образовне
установе да у остављеном року, своја општа акта ускладе са Уставом и
законом. 169
169

Министарство просвјете и културе у свом одговору Омбудсману за дјецу број: 07.042/052-6090-1/15
од 04.09.2015.године наводи да су „…наложили средњим школама да ускладе своја општа акта са
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2. Видео надзор у васпитно-образовним установама
Институција Омбудсмана за дјецу запримила је пријаву170 којом се указује на
повреде права дјетета на приватност и безбједност у предшколским установама, а
која се доводи у везу са уведеним видео надзором и у спаваоницама у објектима
предшколских установа.
На прикупљање, обраду и даље кориштење видео-снимка који по свом садржају
представља личне податке физичких лица примјењују се одредбе Закона о заштити
личних података („Службени гласник БиХ˝ број 49/06, 76/11, 89/11) који, између
осталог, обавезује све установе које користе видео-надзор да предузму све
потребне мјере против неовлаштеног приступа, неовлаштеног преноса, незаконите
обраде као и мјере против злоупотребе личних података. Неовлаштени приступ и
пренос могу довести до различитих злоупотреба и угрозити не само право дјетета
на заштиту приватности, већ и његову безбједност.
Са чињеницом да је видео-надзор постављен, и који простор покрива,
благовремено морају бити упознати и родитељи и дјеца и запослени у установи.
За кориштење видео-надзора у образовним установама, а да би се осигурала
безбједност дјеце прије свега, неопходно је да се одговарајућим актом, у складу са
Законом, уз сагласност родитеља регулише употреба истог:
прије свега сврха видео-надзора - зашто се поставља и који простор покрива,
начин употребе и чување снимљених података,
давање записа видео-надзора трећим лицима,
заштита права по том основу,
истакнута обавијест да је објекат под видео-надзором и сл.
С обзиром на све израженију потребу за постављањем видео-надзора у васпитнообразовним установама, као једном од мјера која може допринијети бољој
заштити дјеце и њихове безбједности у васпитно-образовним установама,
Омбудсман за дјецу, у складу са овлаштењима утврђеним Законом, предложио је
Министарству просвјете и културе, да предузме потребне мјере и активности у
складу са законом утврђеним овлаштењима, ради отклањања ситуација које могу
довести до повреде права и интереса дјеце, на начин да:
обавеже све васпитно-образовне установе да у складу са Законом о
заштити личних података, одговарајућим општим актом дефинишу
питања на које закон обавезује у вези са увођењем видео-надзора у
васпитно-образовним установама.171

3. Дисциплинска одговорност ученика
Имајући у виду да питање дисциплинске одговорности ученика због повреде
њихових обавеза у школи није на одговарајући начин уређено нормативним актом
школе, те да школе имају врло различит приступ утврђивања одговорности
ученика и изрицања одговарајућих васпитно-дисциплинских мјера, што доводи до
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Уставом Републике Српске и Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник
Републике Српске број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) у року од 60 дана.”
Предмет број:1187-56-ОЈ/14
Министарство просвјете и културе у свом одговору Омбудсману за дјецу број: 07.04/052-5373-1/15
од 11.09.2015.године, наводи:„…да је Министарство упутило допис васпитно-образовним
установама у Републици Српској којим их је подсјетило на поступање у складу са одредбама
Закона о заштиту личних података.”
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повреде права ученика утврђених законом, Омбудсман за дјецу је ресорном
Министарству доставио препоруку да, у складу са својим овлаштењима, предузме
потребне мјере за спречавање поступања која доводе до повреде права ученика у
образовном систему, на начин да се, у складу са Законом, питања која се тичу
повреде обавеза ученика и њихове одговорности у образовном систему, уреде
правилником на јединствен начин.172
Имајући у виду да Просвјетна инспекција, према Закону, има посебну одговорност
да поступање у васпитно-образовном процесу буде усклађено са важећим
прописима, јер јој је законом повјерено да врши надзор у примјени прописа у
васпитно-образовним установама, те да надзор треба, прије свега, превентивно да
дјелује и спречава понављање истих неправилности, Омбудсман за дјецу је
препоруку доставио и Инспекторату Републике Српске.173
С обзиром да питање дисциплинске одговорности ученика још увијек није на
одговарајући начин уређено, Институција је и у текућој години поступала по
пријавама којима се указује на повреде права ученика везано за утврђивање
њихове одговорности и изрицање васпитно-досциплинских мјера.
Дана 22.октобра 2015. године Омбудсман за дјецу је организовао округли сто на
тему „Циљеви образовања и дисциплинска одговорност ученика” коме су
присуствовали представници основних и средњих школа, Републичког педагошког
завода, Просвјетне инспекције, Министарства породице, омладине и спорта,
помоћница министра за предшколско, основно и средње образовање, заједнички
став свих учесника је да се питање дисциплинске одговорности ученика мора
уредити на јединствен начин.
Чињеница је да Законом о основном образовању и васпитању и Законом о средњем
образовању и васпитању нису прописана правила васпитно-дисциплинског
поступка. Међутим, Законом о општем управном поступку прописано је да су по
овом закону дужни да поступају државни органи, кад у управним стварима,
непосредно примјењујући прописе рјешавају о правима, обавезама или правним
интересима појединаца.174
Циљеви образовања дефинисани Конвенцијом о правима дјетета у директној су
вези са остваривањем права дјетета уопште, а не само права на образовање, и као
такви усмјерени су на заштиту основних вриједности гарантованих Конвенцијом, а
то је прије свега људско достојанство дјетета.
При томе, Конвенција посебно наглашава да се увијек мора имати у виду узраст
дјетета, његове потребе и његове развојне могућности, односно, најбољи интерес
дјетета мора бити приоритет у остваривану сваког права дјетета.
Образовање је, према Конвенцији, много више од формалног школовања и
обухвата читав низ животних искустава и процеса учења који дјеци омогућавају да
и индивидуално и колективно, развијају своје личности и своје таленте и
способности.
172
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Препорука број: 1129-20-ПЖС/12 од 24.12.2012. године
Препорука број: 1337-10-УП од 23.10.2013. године
Закон о општем управном поступку, „Службени гласник Републике Српске” број:13/02, 87/07,
50/10:

По овом закону дужни су да поступају државни органи кад у управним стварима, рјешавају о
правима, обавезама или правним интересима појединаца, члан 1.
По одредбама овог закона поступа се у свим оним питањима која нису уређена посебним законом,
чл.3. Под органом који води поступак подразумијева се орган управе, други државни орган,
управна организација, као и предузеће, установа или друга организација којима је законом
повјерено вршење јавних овлаштења, члан 4.
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Питање школске дисциплине изузетно је важно за образовни систем и
претпоставка је за самосталан рад, рад одјељенске заједнице и школе у цјелини.
При томе је посебно важно јасно дефинисати питање дисциплинске одговорности
ученика, која се односи на одговорност за повреду њихових обавеза у вези са
школовањем.
Законом о основном образовању и васпитању175 као и Законом о средњем
образовању и васпитању176 утврђене су теже повреде обавеза ученика и васпитнодисциплинске мјере које се изричу ученицима за учињену повреду обавеза.
Законом је утврђено и да се мјере изричу ученицима за школску годину у којој је
ученик учинио повреду, те да ученик може одговарати само за повреду обавеза
која је доказана и која је у вријеме извршења била утврђена законом или општим
актом школе. Законом је утврђено и да ученик или његов родитељ може уложити
приговор школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску мјеру у року од
осам дана од дана пријема одлуке.
Законом је утврђена обавеза школама да својим нормативним актом дефинишу
лакше повреде обавеза ученика, али и сва друга питања која се односе на
утврђивање дисциплинске одговорности ученика, вођење дисциплинског поступка
и изрицање васпитно-дисциплинске мјере због учињене повреде.
Поступајући у једном броју предмета, којима се указује на повреду права ученика у
вези са утврђивањем њихове одговорности због повреде обавеза у образовном
систему, те анализом једног броја правилника о дисциплинској одговорности
ученика,
Омбудсман за дјецу констатује да:
школа у вријеме изрицања васпитно-дисциплинске мјере није ни имала
правилник о дисциплинској одговорности ученика, већ се код изрицања мјере
позвала на Правилник о оцјењивању ученика,
правилници школа се не усклађују са измјенама и допунама закона,
правилници школа нису донесени уз учешће ученика и родитеља, према Закону
о средњем образовању и васпитању,
правилници школе нису јавно објављени, или су објављени супротно Уставној
одредби, правилници ступају на снагу даном доношења или даном
објављивања, или правилник је уредно ступио на снагу а његове измјене и
допуне супротно правилима утврђеним у самом правилнику.
неке школе су својим правилницима утврдиле и нове теже повреде обавеза
ученика, иако закон не оставља такву могућност, као нпр. довођење других
ученика у школу, недозвољено помагање другим ученицима у току оцјењивања,
понашање супротно одлукама и упутствима и сл.
неке школе су својим правилницима дефинисале и нове мјере које се изричу
ученицима, а које закон не познаје, нити закон оставља такву могућност, као
нпр. не може представљати школу на јавним мјестима, културним
манифестацијама или такмичењима,
школе су изрицале мјеру у новој школској години за повреде учињене у
претходној, противно изричитој законској одредби,
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Закон о основном образовању и васпитању, члан 82.
Закон о средњем образовању и васпитању, члан 65.
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правилници школа не дефинишу начин и процедуру вођења дисциплинског
поступка нити поступак утврђивања одговорности ученика,
правилници школа не утврђују обавезу да се ученику омогући да се изјасни о
свим околностима које су од утицаја на утврђивање његове одговорности,
правилници школа не утврђују да ученик може одговарати само за повреду
обавезе која је доказана, а кад се правилником то и утврђује, у одлуци о
изрицању мјере наводи се да је ученик „раније”, „у првом полугодишту”, „више
пута” и сл. учинио повреду обавеза,
школе не доносе одлуке у писаној форми о изреченим мјерама,
одлука о изреченој мјери се не доставља родитељима или старатељима
ученика,
изрицањем одговарајуће васпитно-дисциплинске мјере за тежу повреду обавеза
ученика истом одлуком се смањује владање ученика, не чекајући да донесена
одлука о дисциплинској одговорности постане коначна, а тиме и основ за
смањење владања ученика.
У свим наведеним случајевима, став је Институције, школа је учинила пропуст на
штету права ученика. Пропустом школе повријеђено је право ученика да се о
његовим правима, обавезама и одговорности, у складу са законом, одлучује у
одговарајућем поступку, уз учешће дјетета и његових родитеља, а у складу са
најбољим интересом дјетета.
У свим наведеним случајевима изречена васпитно-дисциплинска мјера сматра се
довољним корективом непримјереном понашању ученика. Пракса, на жалост,
показује да изречена васпитно-дисциплинска мјера није довољан коректив, те да,
иако се мјере изричу поступно, оне у коначном, у једном броју случајева не дају
очекиване резултате.177
При томе ни закон, а ни један број правилника школа, у вези са дисциплинском
одговорношћу ученика не утврђују обавезу школе да у сарадњи са родитељима и
старатељима дјетета проводи одговарајуће мјере појачаног васпитног рада и
надзора над дјецом која својим понашањем нарушавају правила школске
дисциплине, како би се послије прве изречене мјере ученику, одговарајућим
мјерама помогло ученику у отклањану узрока који доводе до таквог понашања и
тиме смањила могућност понављања непримјереног понашања.
Када је правилником школе и утврђена таква обавеза, нема доказа да је иста и
како реализована. Тако нпр. на питање школи - шта су и које мјере предузели
када је ученик имао 5 или 10 неоправданих изостанака (сада има 25) или нема
одговора, или се непредузимање мјера образложе одсуством било какве сарадње
родитеља дјетета са школом, или се наводи да је обављен савјетодавни разговор.
Улога родитеља и њихова сарадња са школом је изузетно важна за остваривање
права дјеце у образовном систему. Родитељи морају бити упознати са правима,
обавезама и одговорностима у школи и како је то уређено важећим правним
прописима, што укључује и обавезну сарадњу са школом али и посљедице
пропуштања те обавезе, те о педагошким мјерама школе и овлаштењима
психолога у школи и другим службама које су подршка родитељима за различита
питања са којима се сусрећу у одрастању дјетета.
177

Према подацима Републичког педагошког завода-Аналитички извјештај о успјеху ученика средњих
школа, на крају првог полугодишта школске 2014/15. године, по васпитно-дисциплинској мјери из
образовног система искључено је 40 ученика средњих школа.
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У свим случајевима повреде обавеза ученика школа мора да има у виду, прије
свега, основну сврху изрицања васпитно-дисциплинске мјере ученику. Изречена
мјера мора, прије свега, бити васпитна, а онда и дисциплинска и довољно
ефикасна да на ученика дјелује превентивно и да га спријечи у новим повредама
његових обавеза и да код ученика развија свијест о потреби да се правила
школске дисциплине поштују. Изречена мјера истовремено треба превентивно да
дјелује и према свим другим ученицима.
Имајући у виду да:
питање дисциплинске одговорности ученика због повреде њихових обавеза у
школи, није на одговарајући начин уређено нормативним актима школе и да
школе имају врло различит приступ у изрицању васпитно-дисциплинских мјера
због повреде обавеза ученика, прије свега у дијелу утврђивања дисциплинске
одговорности ученика и учешћа дјетета и његових родитеља у поступку
утврђивања одговорности,
да је кључно уједначити критерије за изрицање васпитно-дисциплинске мјере
како би се избјегле ситуације да за исте повреде обавеза ученика важе потпуно
различита правила,
да сврха правилника није кажњавање само по себи, већ утицати на промјену
понашања ученика, подстицати га на одговорно понашање и усвајање
позитивног односа према школским обавезама,
Омбудсман за дјецу је, у складу са овлаштењима утврђеним чланом 9. Закона о
Омбудсману за дјецу, поново предложио Министарству просвјете и културе178
Да, у складу са својим овлаштењима, везано за утврђивање одговорности
ученика и изрицање васпитно-дисциплинских мјера, предузме потребне
мјере за спречавање поступања која доводе до повреде права ученика у
образовном систему,
на начин, да се, у складу са Законом, питања која се тичу повреде
обавеза ученика и њихове одговорности у образовном систему, уреде
правилником на јединствен начин.

а) Поступање Просвјетне инспекције
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу родитеља ученика због
изречене васпитно-дисциплинске мјере искључења из школе, због учињене теже
повреде обавезе ученика 1. разреда средње школе, а због неоправданих
изостанака са наставе.
Из достављене документације школе призилази да:
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика није усклађен
са Законом о средњем образовању и васпитању;
да се рјешењем о изрицању васпитно-дисциплинске мјере број 466/14 од
05.05.2014. године не наводи да је одговорност ученика због учињене теже
повреде обавеза утврђена у одговарајућем поступку нити је узета изјава
ученика о учињеној повреди.
Имајући у виду наведено, Омбудсман за дјецу је наложио школи:179
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Препорука Министарству просвјете и културе број: 1394-22-ПЖС-28/15 од 27.10.2015. године
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да поништи рјешење о изрицању васпитно-дисциплинске мјере број 466/14 од
05.05.2014. године;
да одмах покрене иницијативу за измјене и допуне Правилника о дисциплинској
и материјалној одговорности ученика ради његовог усклађивања са Законом,
да у свим будућим случајевима утврђивања одговорности ученика због повреде
њихових обавеза-покретање и вођење дисциплинског поступка, ток поступка и
изрицање васпитно-дисциплинске мјере, обезбиједи поступање у складу са
Законом и Правилником.
Републичка управа за инспекцијске послове - Просвјетна инспекција, након
извршене инспекцијске контроле на захтјев Омбудсмана за дјецу констатује: „Због
утврђених пропуста у поступку вођења евиденције и утврђивања приједлога за
изрицање васпитно-дисциплинских мјера, директору школе је наложено да отклони
недостатке у поступку вођења евиденције у одјељењској књизи и да понови
поступак утврђивања броја неоправданих изостанака и изрицања васпитнодисциплинских мјера.”
2. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу родитеља180 ученика због
изречене васпитно дисциплинске мјере искључење из школе ученика II/6 разреда,
а због учињене теже повреде обавеза ученика - неоправдано изостајање са
наставе. Из достављене документације школе произилази да:
1. Правилник о награђивању, дисциплинској и материјалној одговорности ученика
није усклађен са Законом о средњем образовању и васпитању
2. Ниједном донесеном Одлуком о изрицању васпитно-дисциплинске мјере не
наводи се да је одговорност ученика због учињене теже повреде обавезе утврђена
у одговарајућем поступку, нема изјаве ученика о учињеној повреди нити његовог
учешћа у поступку утврђивања одговорности.
3. Из достављене документације не произилази да је разредни старјешина у
сарадњи са родитељима и стручним тимом школе, предузео мјере како је то
утврђено чланом 10. Правилника – све мјере надзора и васпитног дјеловања.
Републичка управа за инспекцијске послове - сектор Просвјетне инспекције, у свом
одговору Институцији наводи: „С обзиром да је одредбом члана 132. став 1. Закона
о средњем образовању и васпитању, прописано да управни надзор над
законитошћу рада школе врши Министарство, овај извјештај о чињеничном стању
које је утврђено непосредним инспекцијским прегледом достављен је Министарству
просвјете и културе, ради знања и евентуалног предузимања мјера из надлежности
тог Министарства.181
Омбудсман за дјецу је у више наврата, поступајући по пријавама којима се указује
на повреде права ученика у образовном систему, затражио од Републичке
просвјетне инспекције да у конкретним ситуацијама изврши инспекцијски надзор,
односно, да непосредним увидом у опште и појединачне акте и начин рада субјекта
надзора, утврди да ли је поступање надлежног органа школе, и одлуке које су с
тим у вези донесене, у складу са важећим прописима и у најбољем интересу
дјетета.
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Законом утврђене надлежности и овлаштења просвјетног инспектора, обавезују
инспектора да у сваком појединачном случају, у границама утврђених овлаштења,
потпуно професионално и независно утврди све чињенице и околности – прво,
анализом прописа који уређују рад контролисаног органа, затим утврђеног
чињеничног стања и поступање контролисаног органа и, у коначном, јасном
оцјеном инспектора о односу утврђеног чињеничног стања и прописа који уређују
питање које је предмет надзора.
У случају када резултати надзора указују на пропусте у поступању контролисаног
органа, просвјетни инспектор је обавезан наложити мјере за отклањање утврђених
неправилности, а те мјере морају бити одређене на начин како је то законом
дефинисано. На тај начин просвјетни инспектор ће својим инспекцијским надзором,
не само допринијети заштити права појединаца у конкретним ситуацијама, већ ће
дјеловати превентивно, не само према контролисаном органу, већ и према другим
контролисаним органима по том основу.
Поступањем просвјетног инспектора, најчешће на начин да не користи законом
утврђена овлаштења у вршењу инспекцијског надзора, учињен је пропуст у раду на
штету права ученика, јер се извршеним надзором не констатује да Правилник о
дисциплинској и материјалној одговорности ученика није усклађен са Законом.
Свака активност школе у утврђивању одговорности ученика, на основу наведеног
Правилника, неће допринијети отклањању утврђених неправилности, односно,
провођења законитог поступка у најбољем интересу дјетета, нити у конкретном
случају нити у будућим сличним ситуацијама код контролисаног органа.
Извршеним надзором се не констатује да су појединачни акти резултат примјене
општег акта, који није усклађен са законом и који није дефинисао процедуре
поступања у случају изрицања васпитно-дисциплинске мјере ученику: да ли се
води дисциплински поступак, учешће ученика и родитеља у том поступку,
доношење одлуке о изреченој мјери и њено достављање, праћење примјене
изречене мјере, предузимање потребних мјера ради отклањања узрока који доводе
до непримјереног понашања ученика и др. Извршеним надзором се не констатује
да ученик није саслушан, да поступак утврђивања одговорности није проведен,
најчешће се само наводе предузете радње и активности, без јасног става
инспектора о истима.
Законом утврђена овлаштења просвјетног инспектора дефинисана су тако да,
вршећи надзор у примјени прописа у образовном систему, инспектор, прије свега,
превентивно дјелује и тиме спречава понављање истих неправилности, не само у
контролисаном органу већ и код других органа по истом основу, што на жалост у
пракси још увијек није обезбијеђено.

б) Суд поништио одлуку школе
Окружни суд у Бањој Луци својом одлуком182 констатује да је оспорени акт183 школе
донесен на основу погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, при чему
су учињене и повреде правила поступка, што је све довело и до погрешне примјене
материјалног права, а што све представља разлог за уважавање тужбе и
поништење оспореног акта.
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У образложењу Одлуке Суда наводи се да није утврђивана чињеница због чега је
дошло до изостанка ученика са часова, нити се у спису налазе подаци, а нити
докази који би указивали на чињеницу да је у поступку који је претходио
доношењу оспореног акта, проведен поступак, да су саслушани родитељи ученика,
а нити ученик, која обавеза је прописана чланом 18. Правилника о дисциплинској и
материјалној одговорности ученика, а нити је Комисија, која води поступак за
утврђивање дисциплинске одговорности ученика за тежу повреду обавеза и
дужности, саслушала ученика у присуству његових родитеља, будући да је ученик
малољетан и о томе сачинила записник, како је то прописано чланом 21. став 1.
наведеног Правилника, а нити је прибављена изјава педагога школе о личности
ученика сходно ставу 2. истог члана Правилника.
Оспорени акт школе донесен је уз битне повреде правила поступка прописане
чланом 8. и 123. Закона о општем управном поступку, исти није сачињен у складу
са одредбама члана 195-197. Закона о општем управном поступку, и противан је
одредби 197. став 2. Закона о општем управном поступку којом је прописано да
образложење рјешења мора садржавати, између осталог, утврђено чињенично
стање и разлоге који, с обзиром на утврђено чињенично стање упућују на одлуку
која је дата у диспозитиву рјешења. То подразумијева да се у поступку који
претходи доношењу рјешења морају потпуно и правилно утврдити све чињенице и
околности које су од важности за доношење законитог и правилног рјешења.
Суд је, поништавајући одлуку школе о искључењу ученика из школе
потврдио препоруку Омбудсмана за дјецу,184 коју школа није
испоштовала, Просвјетна инспекција није видјела проблем у поступању
школе нити у дијелу да Правилник школе није усклађен са Законом нити
у дијелу да школа није водила поступак нити утврђивала одговорност, а
изрекла
је
најтежу
васпитно-дисциплинску
мјеру,
а
ресорно
министарство није поступило по захтјеву Институције да као надлежни
орган изврши надзор у поступању школе.185

4. Избор ученика генерације
Једним бројем пријава запримљеним у институцији Омбудсмана за дјецу указује се
на повреде права дјеце у основним и средњим школама у поступку избора ученика
генерације.
Пријавама се указује да постојећи нормативни оквир у пракси ствара бројне
проблеме: у тумачењу Закона и појединих одредби Правилника и њиховој
примјени, у различитом приступу школа у провођењу ових активности, о
неадекватном учешћу ученика у овим активностима школе, што за посљедицу има
незадовољство и изабраних ученика генерације и њихових вршњака.
Незадовољство избором ученика генерације посебно је дошло до изражаја у
средњим школама у школској 2013/2014. години, када је због измјене Закона о
средњем образовању и васпитању, приступ избору ученика генерације дефинисан
потпуно другачије у односу на основне школе и праксу која је успостављена у
средњим школама.
Школски успјех је резултат савладавања наставног градива али и цијели низ
способности ученика да се прилагоди правилима живота у школи и буде прихваћен
у својој средини. Зато је веома важно да се код избора ученика генерације, поред
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успјеха у учењу и владању вреднују и различите наставне и ваннаставне
активности, да су правила и критерији избора јасно постављени, да су ученици са
њима упознати и да у самом поступку избора ученици имају активну улогу.
Да би се у активностима избора ученика генерације у основним и
средњим школама отклониле ситуације које доводе до повреде права
ученика, Омбудсман за дјецу, у складу са овлаштењима утврђеним
чланом 9. Закона о Омбудсману за дјецу, Министарству просвјете и
културе, предложио је предузимање сљедећих мјера:
Измјенама Закона о средњем образовању и васпитању, члан 64, утврдити да се
за ученика генерације бира ученик који је поред успјеха у учењу и владању
остварио и запажене резултате у другим активностима, наставним и
ваннаставним;
Измјенама Правилника о избору ученика генерације у основној школи
отклонити недостатке на које се указује овом Препоруком (у вредновању
различитих активности предност дати активностима у школи);
Измјенама Правилника о избору ученика генерације у средњој школи отклонити
недостатке на које се Препоруком указује (и у дијелу процедуре избора, и
критерија које треба вредновати - учешће у савјету ученика и руковођење
одјељенском заједницом, елиминисати сагласност која се даје у самом поступку
за нека такмичења, у вредновању различитих активности предност дати
активностима школе, да ли се и под којим условима по различитим програмима
у школи бира ученик генерације);
Код измјена и допуна Правилника организовати стручну и јавну расправу како
би се дошло до најбољих нормативних рјешења и како би и запослени у
образовном систему, али и ученици и родитељи томе дали свој допринос.
Министарство просвјете и културе донијело је Правилник о избору ученика
генерације у средњој школи 21. априла 2015. године.186 Омбудсман за дјецу у 2015.
години није запримио пријаве којима се указује на повреде права ученика по
наведеном основу.

5. Осигурање ученика од посљедица несрећног случаја
Осигурање ученика код одговарајућег осигуравајућег друштва за осигурање само је
једна у низу активности усмјерена на заштиту дјеце и њихових интереса. Пријавом
запримљеном у Институцији,187 родитељ пита да ли је осигурање по закону
обавезно, ко одлучује о избору осигуравајуће куће, шта је доказ да дијете није
уплатило 3 КМ за осигурање, а дијете тврди да јесте итд, што указује да питање
осигурања дјеце од посљедица несретног случаја није у довољној мјери
приближено онима на које се осигурање односи, прије свега дјеци и родитељима, а
што доводи у питање најбољи интерес дјетета у овим активностима.
Законом је, између осталог, утврђено да директор школе обезбјеђује заштиту
права ученика, заштиту здравља ученика и њихове сигурности у школи, те
предузима мјере заштите права ученика.188
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Без обзира што осигурање од посљедица несретног случаја по закону није
обавезно, чињеница је да се оно реализује у великом проценту и у основним и
средњим школама, питање је да ли је успостављена пракса заиста у најбољем
интересу дјетета.
Основни проблем је да родитељи и не знају да је дијете осигурано, а када знају,
без обзира на ризике покривене осигурањем, родитељи вјерују да су дјеца
осигурана 24 сата, сваки дан и цијеле године и онда када нису у школи, да је
заштита потпуна, без обзира када и гдје се догодила незгода. Проблем настаје
онда када се незгодни случај деси у школи и када не могу остварити права по том
основу, тада се постављају питања - од којих ризика су дјеца осигурана, ко
одлучује о избору осигуравајућег друштва и по којим критеријима, ко одлучује о
ризицима покривеним осигурањем, да ли дијете које није уплатило износ
осигурања остаје изван осигурања, зашто родитељи и не знају да њихово дијете
није осигурано до момента када се деси несретни случај и сл.
Да би се дошло до одговора на бројна питања, Институција је ресорном
Министарству упутила Препоруку да предузме потребне мјере и
активности ради осигурања једнаког приступа школа овим активностима
и стварања услова да сва дјеца и под истим условима имају право на
осигурање од посљедица несретног случаја.189
Тиме би се избјегле ситуације да, у једном броју школа, за дјецу која не уплате
осигурање то уради школа тако да су сва дјеца под истим условима осигурана. У
школама у којима то није пракса, дијете није осигурано јер није уплатило потребна
средства, школа не зна да ли до уплате није дошло зато што дијете нема та
средства, или зато што је већ осигурано или не жели осигурање, с тим у вези је и
питање да ли дијете треба остати изван осигурања ако родитељи о томе нису дали
свој став, ко је овлаштени уговарач осигурања и шта значи процедура која се
проводи по Закону о јавним набавкама.
Министарство просвјете и културе у свом одговору Институцији број: 07.04/0521385 од 03.03.2015. године наводи да ће приликом израде новог Закона о основном
образовању и васпитању имати у виду „вашу иницијативу”, а новим Законом о
предшколском образовању и васпитању, чланом 41 утврђено је да је предшколска
установа дужна колективно осигурати сву дјецу од повреда и несретног случаја.190

6. Наставни план и програм
Школа је увијек била, и по дефиницији је, и васпитна и образовна установа. Данас,
под притиском Наставног плана и програма за васпитни рад са дјецом није
оставила довољно простора.
Преоптерећено наставно градиво стални је притисак и на дјецу и на наставнике и
родитеље, дјеца уче превише, а изостаје очекивани резултат, при томе немају
довољно простора за слободно вријеме, наставницима се не оставља простор за
провјеру усвојених знања нити за васпитни рад са дјецом.
Промјене Наставног плана и програма морају бити усмјерене на смањење
наставног градива, на развијање креативног учења, на квалитетнији рад са
талентованом дјецом, на бољу међусобну сарадњу ученика, родитеља и школе и на
укључивање у образовни процес оних тема које су изузетно важне за развој и
одрастање дјетета (заштита здравља и здрави стилови живота, болести
189
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зависности, заштита од насиља). Кључно је да је Наставни план и програм
прилагођен узрасту дјетета и његовим могућностима, да дијете разумије градиво
које усваја, јер дјеца треба да уче за живот, а не за оцјену.
Да је Наставни план и програм преоптерећен сагласни су и родитељи, који између
осталог наводе да због тога морају узети инструкције из појединих предмета, али и
да дјеца, због обавеза, немају слободног времена.
Иако је почетком школске 2014/2015. године донесен модернизовани Наставни
план и програм, он још увијек није донио промјене којима би се на адекватан
начин омогућило остваривање циљева образовања утврђених законом.

7. Сарадња школе и родитеља
За остваривање циљева образовања дефинисаних законом и најбољег интереса
дјетета у остваривању његових права у образовном систему, посебно је важан
партнерски однос родитеља и школе који се заснива на сталној сарадњи и
комуникацији, међусобном уважавању и заједничком доприносу успјеху сваког
дјетета.
Партнерство школе и родитеља не може се заснивати на изолованим примјерима
добре праксе, већ се морају искористити све могућности да партнерство буде дио
школске праксе - радом са родитељима али и едукацијом наставника о потреби и
важности те сарадње, као дио сталног професионалног усавршавања, јер само тако
ће одговорити на потребе дјеце и осигурати да њихов најбољи интерес буде
заједнички приоритет.
У једном броју школа истичу да имају јако добру сарадњу са родитељима
сматрајући да је управо та сарадња допринијела и успјеху школе али и ученика
појединачно.
На жалост, пријаве по којима је Институција поступала и у 2015. години показују да
је, у бројним ситуацијама којима се указује на повреде права дјетета по
различитим основама, изостала не само сарадња већ било који облик комуникације
родитеља и школе, или ако је сарадња и успостављена, не наилазе на
разумијевање за проблем који имају. У свом обраћању Институцији, родитељи
углавном наводе да очекују да ће школа реаговати тек на захтјев Институције.
Мајка ученика у свом писму Институцији наводи: „Хвала Вам на одговору али се то

све мало другачије одиграло пошто сте се Ви укључили. Ја сам се Вама обратила
јер са директорицом више нисам могла наћи заједнички језик. Вама много хвала
јер сте нам Ви у свему овоме много помогли.”191

Комуникацију са родитељима школа треба да успостави на самом почетку школске
године, и да је кроз различите облике одржава током цијеле школске године, а не
онда када се појави проблем. Појединачни предмети по којима је Институција
поступала указују да када дијете има проблем било које врсте, ако до тада није
било потребне сарадње родитеља и школе, тада настаје пребацивање
одговорности с једних на друге, а дијете остаје по страни са оним што је његов
стварни проблем. Пребацивање одговорности с једне на другу страну не доприноси
рјешавању проблема, већ га на жалост додатно усложњава.
Према Закону, родитељи имају и право и обавезу редовно се информисати о
успјеху своје дјеце. На жалост, постојеће законске могућности родитељи не
користе у потребној мјери, а школа на томе и не инсистира. Посљедице увијек
191
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сносе дјеца, а такве ситуације су посебно присутне код изрицања васпитнодисциплинских мјера ученику због изостанка са наставе, јер родитељ није
оправдао изостанке.
У пракси се сарадња родитеља и школе углавном своди на родитељске састанке и
информације, на којима родитељи добијају информације о оцјенама свога дјетета у
учењу и владању, док о осталим активностима школе врло мало знају и у исте нису
укључени.
Родитељски састанци су један од најчешћих облика сарадње. Међутим, ни
родитељском састанку се не одазивају сви родитељи, најчешће исти родитељи
долазе на родитељски састанак, и редовно су у дискусији активни увијек исти
родитељи. При томе родитељи ученика који немају добар успјех у учењу или
владању, углавном се и не појављују на родитељским састанцима.
Према закону, значајну улогу у животу школе има Савјет родитеља, као
савјетодавно тијело. Међутим, као ни родитељи, ни Савјет родитеља не користи у
потребној мјери постојеће законске могућности, а школа на томе не инсистира.
Омбудсман за дјецу је по позиву Савјета родитеља, неколико пута посјетио
Основну школу „Свети Сава” у Зворнику, у којој су на приједлог Савјета родитеља
реализоване радионице о заштити дјеце од различитих облика насиља и посебно о
предностима и ризицима интернета, те праву дјетета на изражавање мишљења и
његово учешће у животу школе, а родитељи су упознати са свим прописима из
основног образовања. Савјет родитеља иницијатор је отварања зубарске
амбуланте у школи и дневног боравка за дјецу с потешкоћама у развоју.
Да би се успоставио и јачао партнерски однос школе и родитеља, родитељи би на
почетку школске године морали бити упознати не само са њиховим правима и
обавезама у образовном систему, већ и о томе зашто је њихово учешће у
активностима школе важно, које су информације важне за родитеље и како их
учинити доступним, омогућити им по потреби стручну помоћ радника школе или
других надлежних служби, шта су приоритетни задаци школе и како их остварити,
ваннаставне активности у школи, сарадња школе са локалном заједницом,
остваривање права дјетета у школи и како их заштитити.
Квалитетна сарадња школе и родитеља, према оцјени стручњака има позитиван
утицај на успјех дјетета у школи и његово цјелокупно понашање, јер омогућава
континуирано праћење ученика и препознавање узрока евентуалних проблема са
којима се ученик сусреће.

8. Школа је дужна поступати по Закону о општем
управном поступку
Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу192 којом се указује на
повреду права дјетета у образовном систему јер основна школа као јавна установа
у поступку одлучивања о поднесеном захтјеву није поступила у складу са
одредбама Закона о општем управном поступку.
Закон о општем управном поступку јасно је прописао поступак одлучивања о
захтјеву странке, као и обавезу органа који одлучује да, на основу утврђених
чињеница доносе рјешење у прописаном облику, које између осталог треба да
садржи и упутство о правном средству којим се странка обавјештава да ли против
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рјешења може изјавити жалбу или покренути управни спор или други поступак
пред судом.
Одлучујући о захтјеву родитеља, школа није примијенила одредбе наведеног
Закона, о захтјеву није одлучила рјешењем у прописаном облику, него су
подносиоци захтјева само информисани „обавјештењем” да није могуће удовољити
њиховом захтјеву, без упутства о правном средству. Овакав начин одлучивања о
захтјеву није у складу са одредбама из члана 190. до члана 200. наведеног Закона.
Одлучујући о поднесеном захтјеву „обавјештењем” које се не позива на пропис на
основу којег је донесено, нити се образлажу разлози који упућују на став школе о
наведеном захтјеву, школа није поступила у складу са Законом о општем управном
поступку, Законом о основном образовању и васпитању и са Конвенцијом о
правима дјетета, те је таквим поступком школа учинила пропуст у раду на штету
ученика, да се о његовом праву у образовном систему одлучује у складу са законом
и његовим најбољим интересом.193
По Закону о општем управном поступку дужни су да поступају државни органи када
у управним стварима рјешавају о правима, обавезама или правним интересима
појединаца.

9. Предшколско васпитање и образовање
Предшколско васпитање и образовање је дио јединственог система васпитања и
образовања и дјелатност је од посебног друштвеног интереса.
Предшколско васпитање и образовање, као дио јединственог система образовања,
посебно је важно јер се реализује у најранијем узрасту дјетета и поставља темеље
не само васпитања и образовања већ цјелокупног развоја дјетета.
Зато је посебно важно да Закон препозна потребе дјеце у овом узрасту и да им, у
датим условима, осигура максимално могуће, полазећи од степена развоја дјетета
и специфичних развојних могућности.
У 2014. години у организовано предшколско васпитање и образовање било је
укључено око 8500 дјеце, што представља око 14,5% укупног броја дјеце
предшколског узраста у Републици Српској, што је у односу на окружење и Европу
веома скромна обухваћеност дјеце предшколским васпитањем и образовањем.194
У 2014. години функционисала је 41 установа у јавном и 48 установа у приватном
сектору, али у 22 јединице локалне самоуправе нису ни организоване предшколске
установе, што је забрињавајуће, јер доводи у питање приступ предшколском
васпитању и образовању за сву дјецу под истим условима.
Основни проблем је:
да у свим локалним заједницама није организовано предшколско васпитање и
образовање дјеце, а тиме ни могућност, да дјеца у овим локалним заједницама
остваре право на предшколско васпитање и образовање;
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у бројним локалним заједницама у којима је организовано предшколско
васпитање и образовање капацитети нису довољни да одговоре на потребе
дјеце, што опет доводи у питање остваривање права дјеце на предшколско
васпитање и образовање;
посебан проблем је приступ предшколским установама дјеци са сметњама у
развоју.
Поред основног проблема, приступа дјеце предшколском васпитању и образовању,
проблеми су присутни и у дијелу:

а) Педагошки стандарди и нормативи за област предшколског
васпитања и образовања Ради успјешног остваривања циљева и задатака

предшколског васпитања и образовања,195 посебно је важно и да су подзаконски
акти донесени у складу са Законом, односно, да су педагошки стандарди и
нормативи јасно одредили услове које предшколска установа мора испуњавати не
само да би била регистрована, већ да би одговорила својој функцији за сво
вријеме рада установе.
Законом о предшколском васпитању и образовању утврђено је чланом 11,
између осталог, да се:
Јавна или приватна предшколска установа оснива и почиње да ради:
г) ако је обезбијеђен потребан број васпитача, стручних сарадника и осталих
запослених
6) Министар ће донијети Правилник о условима за почетак рада предшколске
установе.
Према члану 17. све предшколске установе и установе које остварују програме
предшколског васпитања и образовања примјењују педагошке стандарде и
нормативе за област предшколског васпитања и образовања.
Министар ће донијети Правилник којим се утврђују стандарди и нормативи из става
1. овог члана.196
Правилником о педагошким стандардима и нормативима за област
предшколског васпитања и образовања,197 утврђено је да су јединствени стандарди
и нормативи усклађени са најбољим интересом дјетета о којем се брину у
предшколској установи (члан 3.) те да се:
Јединствени стандарди и нормативи примјењују у свим регистрованим
предшколским установама које су, на основу члана 13. став 1. Закона о
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предшколском васпитању и образовању, добиле рјешење о одобрењу за рад
предшколске установе (члан 2. став 1.)
Предшколске установе и центри приликом оснивања морају испуњавати услове
у погледу простора и запослених лица у складу са овим правилником.
(члан 2.)
Правилником о условима за почетак рада предшколске установе198
утврђено је да је оснивач предшколске установе дужан, између осталог,
обезбиједити потребан број васпитача, стручних сарадника, медицинских и
других радника у складу са Законом и и прописима који регулишу стандарде и
нормативе простора и опреме предшколских установа.
Установа почиње да ради уколико има:
5) потребан број васпитача и других радника (члан 4.)
Правилником о педагошким стандардима и нормативима су утврђени стандарди
који се односе на објекте предшколских установа и центара, грађевинске услове,
унутрашњи простор, безбједност боравка дјеце и одраслих у објектима
предшколске установе, опрему, играчке и материјале за рано учење, простор за
припрему хране и ручавање, простор за одржавање личне хигијене, вањски
простор, али ни једном ријечју правилник не утврђује и стандарде који се односе
на лица запослена у установи.
Педагошки стандарди за предшколско васпитање и образовање доприносе
системском уређењу предшколског васпитања и образовања и стварању
приближно једнаких услова и могућности за сву дјецу, те унапређењу рада у
складу са развојним потребама дјеце.
У процесу остваривања циљева и задатака предшколског васпитања и образовања
васпитач има кључну улогу и значај, његови људски и стручни потенцијали су
услов успјешног васпитно-образовног рада.
Иако Закон као услов за почетак рада обавезује на потребан број васпитача,
стручних сарадника и осталих запослених, донесеним правилницима то питање
није уређено, па и правилници позивају и обавезују на потребан број запосленог
особља.
Пропуштајући да Правилником утврди број васпитача, стручних радника и
сарадника у предшколским установама који мора бити ангажован зависно од
узраста дјеце, броја васпитних група, броја дјеце у васпитним групама, програмима
који се реализују, изостао је најважнији услов, услов без кога ни простор ни
опрема нити све друго што правилник дефинише, неће испунити основне циљеве
дефинисане законом. Наравно да су нормативи који се тичу простора, објеката,
безбједности и исхране дјеце изузетно важни, али нису довољни. Да би
предшколска установа одговорила на потребе дјеце и испунила циљеве због којих
је и основана, посебно је важно да питање лица запослених у установи на
одговарајући начин буде уређено, прије свега минималног броја васпитача и
стручних сарадника који морају бити ангажовани зависно од броја дјеце, њиховог
узраста и програма који се реализује.
Имајући у виду напријед наведено, Омбудсман за дјецу, је предложио
Министарству просвјете и културе предузимање потребних активности ради
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Правилник о условима за почетак рада предшколске установе, „Службени гласик Републике
Српске˝ број 46/14, члан 3.
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отклањања ситуација које могу довести до повреде права и интереса дјеце у
установама предшколског васпитања и образовања, на начин да:
изврши измјене и допуне Правилника о педагошким стандардима и
нормативима за област предшколског васпитања и образовања тако
што ће дефинисати стандарде који се односе на запослена лица у
предшколским установама – односно број потребних радника
(васпитача, стручних сарадника и сарадника) зависно од броја
васпитних група, трајању и врсте програма те стварних услова рада
(члан 33. Закона).

б) Надзор над радом предшколске установе
- испуњеност услова за рад након добијања одобрења
Институција Омбудсмана за дјецу запримила је пријаву којом се указује на
вршњачко насиље у предшколској установи.199
На захтјев Институције, предшколска установа је доставила изјаву оснивача
установе и изјаве лица ангажованих у установи. Из достављене Изјаве оснивача
произилази да су у предшколској установи ангажована два приправника волонтера, васпитача, и један сарадник волонтер, студент, који су сами задужени
за реализацију свих активности у установи и одговорни су и за групу од
једанаесторо дјеце у продуженом боравку и за групу од десеторо дјеце
предшколског узраста. Из достављене изјаве не произилазе мјере и активности
које је предшколска установа предузела у случају пријаве или сазнања за насиље
над дјететом.
Према Закону, директор установе је одговоран за функционисање установе, за
обезбјеђење потребних услова за рад установе, за надзор над радом запослених,
за бригу о дјеци. Ангажовани приправници - волонтери, према закону могу
учествовати у реализацији васпитно-образовног рада у предшколским
установама. Таквом законском одредбом јасно је направљена разлика између оних
који реализују васпитно-образовни рад и оних који у њему могу учествовати.
Млади људи, ангажовани као волонтери и приправници, не би смјели бити
доведени у ситуацију да се на њих пребацује одговорност за функционисање
установе, јер зато још увијек нису стекли потребно радно искуство. Зато и јесу
ангажовани у својству приправника - волонтера.
С обзиром да је изостала адекватна реакција предшколске установе, Институција је
од:
Републичке просвјетне инспекције затражила да изврши надзор у наведеној
предшколској установи у примјени Закона о предшколском васпитању и
образовању,
Републичког педагошког завода затражила да, у оквиру својих овлашћења,
изврши надзор у наведеној установи, а посебно у дијелу да ли волонтери могу
остваривати програме који су законом утврђени за предшколске установе.
Републичка просвјетна инспекција, у свом одговору од 03.06.2015. године, а на
основу ванредне инспекцијске контроле у предшколској установи од 26.05.2015.
године, између осталог констатује:
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Предмет број: 575-42-ПЖ/15
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да предшколска установа, испуњава услове за почетак рада предшколске
установе, клуб за дјецу, а за потребе васпитања и образовања, његе и заштите,
подстицања интересовања и развијања способности дјеце предшколског
узраста, а што је утврђено увидом у Рјешење министра просвјете и културе број
07.040/60/20/3/14 од 26.05.2014. године и Рјешења о одобрењу за рад
предшколске установе број 07.040/60/20/4/14 од 26.05.2014. године.
С обзиром да установа има одобрење за рад, издато од надлежног
министарства (а на које инспектор не може утицати), записник о налазу
инспектора достављен је надлежном министарству од којих се очекује одговорда ли установа испуњава услове за рад према одобреном рјешењу.200
Републички педагошки завод у свом одговору од 16.06.2015. године између осталог
наводи:
из писаних изјава запослених и разговора са родитељем и оснивачем,
инспектор-просвјетни савјетник за предшколско васпитање и образовање није
могао потврдити наводе из представке родитеља. Одговор са писаним изјавама
запослених доставио је подносиоцу пријаве.
у реализацији васпитно-образовног рада у предшколским установама могу
учествовати волонтери и њихово учешће је регулисано чланом 53. Закона.
С обзиром да је Педагошки завод у вршењу надзора пажњу усмјерио на догађај
који је покренуо овај поступак (вршњачко насиље) испитујући родитеље и остале
ко је кога ударио, а што није овлашћење Завода, већ одговорне особе у установи,
то је Омбудсман за дјецу дана 25.06.2015. године Републичком педагошком заводу
поново упутио захтјев, да се у оквиру законом утврђених овлашћења одреди о
основном питању – да ли је брига за дјецу и реализацију васпитно-образовног рада
осигурана за сву дјецу у установи у складу са важећим законским прописима.
Имајући у виду напријед наведено, из чега произилази да бригу о дјеци-васпитање
и образовање, његу и заштиту, подстицање интересовања и развијање
способности дјеце, воде два приправника-волонтера који стичу радно искуство за
рад на пословима васпитача, Институција је ресорном министарству упутила
Препоруку201 да у складу са надлежностима министарства утврђеним чланом 81.
Закона о предшколском васпитању и образовању изврши надзор202 у дијелу:
да ли предшколска установа испуњава услове за рад, односно, да ли се
обављање дјелатности предшколске установе, послије добијеног одобрења за
рад, реализује у складу са условима на основу којих је дато одобрење за рад у
дијелу ангажовања васпитача и осталих запослених, те
да на основу резултата налаза предузме одговарајуће мјере.
Министарство просвјете и културе у свом одговору Институцији број
07.04/052/5013/1/15 од 24.08.2015.године наводи да је упутило поновни допис
Републичком педагошком заводу којим је затражено вршење стручно-педагошког
надзора.
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С обзиром да налаз инспекције само констатује чињенично стање, а у коначном нема став о
затеченом стању, дана 02.07.2015.године у инспекторату је одржан састанак, на којем је између
осталог, изнесен став инспекције о наведеном предмету.
Препорука Министарству просвјете и културе број: 575-42-ПЖ/15 од 6.07.2015. године
Закон о предшколском васпитању и образовању, „Службени гласник Републике Српске” број:
119/08, 1/12, Члан 81: Министарство врши унутрашњи надзор над радом предшколских установа
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ц) Надзор над радом предшколске установе
- испуњеност услова за рад
У вези са пријавом запримљеном у Институцији која се односи на услове рада
предшколске установе, Министарство просвјете и културе у свом одговору
Институцији од 14.08.2015. године наводи да ће у року од 30 дана Комисија за
утврђивање испуњености услова за наставак рада, именована од стране министра,
извршити увид у испуњеност услова за рад исте, о чему ће Институција
благовремено бити обавјештена.
С обзиром на проток времена, дана 16.10.2015. године Институција је од ресорног
министарства затражила одговор о поступању, према обавјештењу од
14.08.2015.год. Одговором од 10.11.2015. године Министарство наводи да је дана
02.11.2015.године именована комисија за утврђивање испуњености услова за
наставак рада предшколске установе, чији је задатак да до 31.12.2015. године
испита испуњеност услова за рад предшколске установе.
Законом утврђени услови за оснивање и почетак рада предшколске установе
никако не значе да је исте неопходно испунити само ради добијања одобрења за
рад, исти услови су услов за рад предшколске установе и послије добијеног
одобрења, односно дјелатност предшколске установе може се обављати само у
складу са условима на основу којих је одобрење за рад издато.
Наведени примјери, на жалост, указују да надзор над радом васпитно
образовних установа није адекватан, није стални и континуирани и није у
функцији превенције. Изостанак надзора или неадакватан надзор, надзор
који није стална и континуирана активност и који се проводи само у
случајевима када проблем ескалира или да се задовољи форма, доводи у
питање квалитет васпитно образовног рада, а тиме и право дјетета на
адекватну заштиту у васпитно-образовним установама.
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IX

ПРАВО НА ИГРУ И СЛОБОДНО ВРИЈЕМЕ

1. Право на одмор и слободно вријеме
Конвенција о правима дјетета, члан 31. утврђујући право дјетета на одмор и
слободно вријеме, учешће у игри и рекреативним активностима које одговарају
његовој доби, могућностима и способностима, истовремено обавезује државу да
осигура сваком дјетету његово остваривање без дискриминације по било којем
основу као и свако право из Конвенције.
Игра и рекреација су неопходне за здравље дјеце и унапређују развој
креативности, имагинације, самопоуздања, личне ефикасности, као и физичке,
друштвене, когнитивне и емотивне снаге и вјештина. Оне доприносе свим
аспектима учења,203 оне су облик учешћа у свакодневном животу и имају
унутрашњу вриједност за дијете, чисто у смислу уживања и задовољства које
пружају. Докази из истраживања истичу да је играње кључно и за дјечји спонтани
нагон за развојем и да игра важну улогу у развоју мозга, нарочито у раном
дјетињству. Игра и рекреација помажу развоју дјечјих капацитета за преговарање,
враћање емотивног баланса, рјешавање конфликата и доношење одлука. Кроз
укљученост у игру и рекреацију, дјеца уче радећи; они истражују и доживљавају
свијет који их окружује; експериментишу са новим идејама, улогама и искуствима и
тако уче да разумију и изграде свој друштвени положај у свијету.204
Остваривање права дјетета на одмор и слободно вријеме, уз бројне предности које
доприносе развоју и одрастању дјетета, истовремено има и превентивно дјеловање
у смањењу ризика којима су дјеца изложена у времену када не знају шта би
радили. Ускраћивање дјетету остваривања овог права, као и других из Конвенције,
један је од облика занемаривања дјетета и његових интереса.
Да дјеца имају право на слободно вријеме и игру, данас су сагласни и родитељи и
просвјетни и здравствени радници, међутим проблем се поставља код начина и
могућности његовог остваривања. Тај проблем је додатно изражен код дјеце са
сметњама у развоју која су врло често ускраћена у остваривању овог права. Ова
дјеца немају могућност приступа садржајима који су доступни њиховим
вршњацима, нити имају могућност избора.
У данашњим условима право дјеце на одмор и слободно вријеме врло често се и не
препознаје као право дјетета, занемарује се, а и кад се реализује, не реализује се у
складу са потребама дјетета. Према изјави дјеце, слободно вријеме или им није
организовано и искориштено за одмор и разоноду па га користе као „празан
простор˝ или је организовано на начин да немају слободног времена. Један број
основаца у разговору на тему њиховог слободног времена потврдио је да уопште
немају слободног времена, с обзиром да су послије школе и школских обавеза
укључени у различите активности учења страних језика, спортских активности и
сл, које доживљавају као обавезу а не као активност у своје слободно вријеме.
Забрињава податак да су у свим радионицама као најчешћи начин коришћења
слободног времена, дјеца наводила интернет и Facebook. Коришћење слободног
времена само на овај начин (сатима сједећи испред рачунара) сигурно није
203
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UNESCO, Образовање за двадесет и први вијек: проблеми и проспекти (Париз, 1998).
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 17(2013) о праву дјетета на одмор, слободно
вријеме, игру, рекреативне активности, културни живот и умјетност (члан 31), тачка 9
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најбољи интерес дјетета, и због њиховог здравља, али и бројних ризика којима
могу бити изложена.
Зависност дјеце од активности везаних за „екран” смањује ниво физичке
активности међу дјецом, ствара лоше навике спавања, исхране, угрожава њихову
кичму и њихов вид, угрожава квалитет социјалних контаката дјеце.
На питања о слободном времену и активностима које би у њему требали
реализовати, дјеца су најчешће наводила спорт. О важности спорта у развоју дјеце
данас постоји општа сагласност, и струке и родитеља, наставника и дјеце,
међутим, све је израженији несклад између потреба дјеце за бављење спортом и
могућностима да то у пракси реализују, јер је та њихова активност углавном
зависна од финансијских могућности родитеља. Због важности спорта и физичке
активности у одрастању дјеце, то никако не би требала бити брига само родитеља,
зато је неопходно планирати системске мјере и активности, којима ће се ове
активности учинити доступне за свако дијете, независно од могућности родитеља
да те активности финансирају. Министарство породице, омладине и спорта већ
годинама реализује Мале олимпијске игре за ученике основних и средњих школа
чиме додатно подржава и промовише важност масовног учешћа дјеце у разним
спортским дисциплинама.
Право на слободно вријеме захтијева да се оно остварује у условима у којима ће
дјеца бити сигурна и заштићена и у којем ће њихов најбољи интерес бити
приоритет. У претходним извјештајима Институција је указала на проблеме у
функционисању дјечијих играоница, које су многе родитеље довели у заблуду а
дјецу изложили ризицима, а да при том нису били под одговарајућим надзором.
Иако је питање њиховог организовања и рада нормативно уређено, на жалост,
изостаје потребан надзор
над њиховим радом који треба бити сталан и
континуиран и прије свега у функцији превенције, а не надзор само у ситуацијама
када проблем ескалира.
Посебан проблем су игралишта за дјецу. За разлику од играоница, питање
дјечијих игралишта није адекватно уређено, јер бројна питања која се односе на
услове, захтјеве и стандарде по различитим основама, а која игралишта за дјецу
морају испуњавати нису јасно дефинисана. На жалост, када проблем ескалира
поставља се питање чије је игралиште, ко врши надзор над истим, ко је одговоран
за његово одржавање и сл, а то су питања која морају имати своје одговоре прије
него је дјечије игралиште стављено у функцију.
С обзиром да нема посебног прописа којим су дефинисани захтјеви за дјечија
игралишта, то се на безбједност дјечијих игралишта и опреме примјењује Закон о
општој безбједности производа.205 Законом је утврђено да се исти примјењује на
све производе, осим на производе чији су захтјеви за безбједност уређени
важећим посебним прописима Босне и Херцеговине (члан 1.став 2.). Према Закону,
производ се сматра безбједним ако испуњава све безбједносне и здравствене
захтјеве утврђене посебним прописима који се примјењују на територији Босне и
Херцеговине, члан 5.
Власник дјечијег игралишта одговоран је за његово одржавање. Обавеза је
власника игралишта, без обзира да ли је игралиште на јавној површини или дио
школског простора, вртића и сл, одржавати игралиште тако да не представља
опасност за живот и здравље дјеце. То прије свега значи да опрема на дјечијим
игралиштима мора бити исправна, редовно одржавана и да мора удовољити
безбједносним стандардима.
205

Закон о општој безбједности производа, „Службени гласник БиХ” број:102/09

105

Да би се избјегле ситуације да дјеца на игралиштима буду изложена ризицима и
опасностима, неопходна је њихова редовна контрола, која на жалост изостаје или
се иста обавља само повремено и на одређеним локацијама. Законом је утврђено
да надзор у примјени закона врше надлежни инспекцијски органи, у складу са
посебним законима и другим прописима, с циљем испуњења захтјева за општу
безбједност и одређују и предузимају одговарајуће управне мјере и радње како
би се осигурала усклађеност производа са прописаним критеријумима из овог
закона. (члан 7.тачка б).
Да изостаје редовна контрола дјечијих игралишта показују и резултати пројекта
надзора дјечијих игралишта у 2014.години, које је објавила Агенција за надзор над
тржиштем,206 а који показују да су од 115 прегледаних игралишта у БиХ (у пројекат
надзора били су укључени и Град Бијељина, 10 прегледаних дјечијих игралишта и
општина Источно Ново Сарајево, 3 прегледана дјечија игралишта), преко 90%
неисправних/неусклађених дјечијих игралишта.
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X

СОЦИЈАЛНА И ЕКОНОМСКА ПРАВА

1. Социјална заштита
Конвенција о правима дјетета утврђује да „стране уговорнице ће обезбиједити у
највећој могућој мјери опстанак и развој дјетета,˝207 те ће „у складу са
националним условима и у оквиру својих могућности, предузети потребне мјере да
помогну родитељима и другим одговорним за дијете да остваре ово право и, ако је
потребно, обезбиједиће материјалну помоћ и програме, нарочито у погледу
исхране, одијевања и становања.˝208
За остваривање права из социјалне заштите, држава је преузела обавезу да
предузме све потребне мјере, у складу са максимумом расположивих средстава,
сопственим напорима, али и уз међународну помоћ и сарадњу у циљу постепеног
обезбјеђења пуног остваривања ових права, уз услов да је њихово остваривање
доступно свим грађанима без дискриминације по било којем основу.
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 законима.209
Законом о социјалној заштити210 знатно је проширен круг лица - дјеце, корисника
права из социјалне заштите (дјеца без родитељског старања, дјеца са сметњама у
развоју, дјеца чији је развој ометен породичним приликама, дјеца жртве насиља и
трговине, дјеца са друштвено неприхватљивим понашањем и дијете коме је због
посебних околности потребна социјална заштита). Законом су јасно утврђена и
права за кориснике социјалне заштите, међутим, у остваривању појединих права, у
пракси су присутни проблеми по различитим основама, а на шта се указује
пријавама по којима је Институција поступала и у извјештајном периоду.
1.Обраћамо се са овом молбом да нам помогнете у рјешавању проблема у којој се

налази моја петочлана породица.211 Ја и супруг имамо троје дјеце с тим да су двоје
дјеце са посебним потребама. Живимо у тешким условима, без стана, без посла, ни
једно од нас не ради, социјално ми помогне кад могу, али недовољно, живимо од
дјечијег додатка и додатка за његу, а то не може бити ни за лијекове и пелене.

2.Незапослена сам самохрана мајка. Отац мога сина не плаћа алиментацију већ 20

мјесеци. Имам правоснажну пресуду. Једно вријеме је измиривао своје обавезе али
већ 20 мјесеци то не ради.212

3.Постоји ли могућност да дођемо код вас са комплетном документацијом да вам

изложимо проблем, можемо ли очекивати вашу помоћ у тумачењу законских
одредби и састављања жалбе јер немамо финансијских средстава за ангажовање
адвоката?213
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 6.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 27.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 26.
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4.Достављам Вам на увид документацију о покренутом поступку за наплату

алиментације. Ово је друга по реду тужба за наплату потраживања која тужени не
уплаћује на основу пресуде о разводу.214
За адекватну заштиту дјеце кључно је благовремено препознавање неповољних
околности у којима дијете одраста, а које могу бити врло различите и које се
односе или на задовољавање основних потреба дјетета, задовољавање развојних
потреба дјетета или потреба дјетета за социјалном интеграцијом. Свака од
наведених ситуација, доводи у питање остваривање права дјетета на несметани
развој и одрастање.
Законом о социјалној заштити утврђено је чланом 22, да право на новчану помоћ
може остварити појединац који је неспособан за рад под условима утврђеним
Законом. Неспособност за рад утврђује се на основу налаза и мишљења стручне
комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из
социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника. С тим у вези,
поставља се питање способности за рад родитеља који има дијете са сметњама у
развоју, које би по оцјени надлежних требало бити смјештено у установу, што
захтијева и одређена финансијска средства, што надлежни не доводе у питање.
Међутим, у ситуацији када родитељи не прихватају смјештај дјетета у установу и
када дијете са врло тешком дијагнозом одраста у породици, поставља се питање,
да ли се исти у складу са постојећим законским рјешењима може сматрати
способним за рад и преузети обавезу да обезбиједи потребно издржавање и за
дијете са тешким обољењем али и за другу дјецу у породици.
Породичним законом, члан 255, утврђено је да кад суд утврди да родитељи ни
заједнички нису у могућности да подмирују потребе издржавања дјетета,
обавијестиће о томе орган старатељства ради обезбјеђења средстава за
издржавање дјетета. На жалост, иако су и овакве породичне ситуације присутне,
изостаје упућивање родитеља на одлуку суда о томе, па се ситуације превазилазе
једнократним новчаним накнадама које не рјешавају проблем ни породице ни
надлежне институције.
Породичним законом утврђено је215 да орган старатељства може, у име
малољетног дјетета, покренути спор о издржавању, а овлаштен је и да поднесе
суду приједлог за извршење. Код таквог законског овлаштења органа старатељства
да може, покретање и вођење поступка за наплату алиментације препуштено је
родитељима. Додатно забрињавају и ситуације да, иако је Породичним законом
утврђено да дијете има право на бесплатну правну помоћ, без обзира на социјални
статус, у свим случајевима у поступцима остваривања права на издржавање,
центри за социјални рад не упућују родитеље на Агенцију за бесплатну правну
помоћ.
Пријавама Институцији указује се, између осталог, и на немогућност набавке
уџбеника и школског прибора за дјецу, на немогућност остваривања права дјетета
на дневно збрињавање, на немогућност 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.
У категорији дјеце најугроженији су они најмлађи, они који су потпуно зависни од
одраслих и чији развој и одрастање зависи од тога колико смо им пружили, да ли
смо препознали њихове основне потребе и да ли смо на њих уопште реаговали,
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Предмет број: 764-54-ПЖ/15
Породични закон, члан 256.
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почевши од исхране беба, здравствене заштите, проблема дјеце са сметњама у
развоју...
Борба против сиромаштва дјеце захтијева свеобухватан приступ заштити дјеце системска рјешења заснована на стратешким документима, са дефинисаним
политикама у различитим областима, са плановима и роковима дјеловања и
носиоцима тих активности.
Пријавама се указује и на неодговарање по захтјеву грађана у законом утврђеном
року, као и на одговарање на захтјев дописом или обавјештењем, а не
одговарајућим управним актом. Пријавама грађани указују и да их у центрима не
упућују на адресе надлежних органа, нити њихове захтјеве просљеђују
надлежнима на даље поступање.
При томе, социјална заштита није само финансијска помоћ, већ цијели низ мјера и
активности - услуга социјалне заштите које имају превентивну улогу и које умањују
или отклањају зависност и појединца и породице од социјалних служби, а то значи
да се у сваком појединачном случају морају утврдити узроци који су дијете довели
у ту ситуацију, како би се на њих дјеловало. Чињеница је да су средства центара за
социјални рад ограничена и недовољна, али је чињеница и да се ситуација
разликује од општине до општине.
Економска ситуација у којој се налази породица данас, утиче на квалитет
остваривања права дјеце. Велики број незапослених, нередовне исплате плата,
неуредна уплата доприноса... директно утичу на економску стабилност породице, а
тиме и дјеце, што дјецу док су још у развоју доводи у социјални сектор.
Одрастање у таквим условима, дјеци у старту умањује шансу да развију своје
потенцијале. Истовремено, због спријечености приступа различитим услугама
доводи и до њиховог ограниченог учешћа у заједници. Све то дугорочно оставља
посљедице на развој и одрастање дјетета.

а) Остваривање права дјеце, корисника социјалне заштите
изван Републике Српске
Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу216 којом се наводи да је
дјечак, послије стављања под старатељство од стране радника Центра за
социјални рад, привремено био збринут изван Републике Српске, те да му, поред
осталог, није било обезбијеђено право на образовање.
С обзиром на проблеме који су у пракси присутни и на све посљедице које ти
проблеми дугорочно могу имати на живот и одрастање дјеце, Омбудсман за дјецу
је од ресорног Министарства затражио став у вези са условима под којима дјеца,
корисници социјалне заштите, права из социјалне заштите дефинисана законом
могу остварити изван Републике Српске, а што укључује и питање плаћања и
вршења надзора.
Својим одговором од 19.08.2015. године Министарство здравља и социјалне
заштите наводи, између осталог, да се свака одлука о збрињавању дјетета у
установу мора темељити на адекватној стручној опсервацији дјетета, уз уважавање
обиљежја развојног периода али и свих других релевантних околности.217
У свом одговору министарство констатује законом утврђене могућности и
процедуру збрињавања дјеце, препуштајући надлежним центрима да и даље
216
217

Предмет број: 1659-147-ПЖ/14
Одговор Министарства здравља и социјалне заштите број: 11/05-533-133/15 од 19.08.2015. године
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доносе одлуке о збрињавању дјеце изван Републике Српске према њиховој
стручној оцјени, за које вријеме ни центар ни надлежно министарство нема
адекватног увида за бригу о дјецу, нити могућности надзора над установама у
којима су дјеца збринта.
Имајући у виду да Република нема установе одређеног типа у систему социјалне
заштите за адекватну бригу о дјеци, наравно да право дјетета и његов најбољи
интерес не могу бити доведени у питање због непостојања одговарајућих установа.
Међутим, према закону, смјештај у установу социјалне заштите остварује се
избором и упућивањем корисника у одговарајућу установу у којој се обезбјеђује
становање, исхрана, одијевање, њега, помоћ, брига, васпитање и образовање,
оспособљавање за привређивање. Прије пријема корисника, установе чији је
оснивач Влада дужне су да прибаве стручно мишљење Министарства здравља и
социјалне заштите, чиме је министарство упознато са сваким појединачним
случајем збрињавања дјетета у установама у Републици Српској. За збрињавање
дјетета изван Републике Српске не захтијева се ничија сагласност и сви
појединачни случајеви и сви проблеми с тим у вези су препуштени центру за
социјални рад.
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите,218 један број дјеце,
корисника права из социјалне заштите смјештени су у установама Федерације БиХ,
Србије и Црне Горе. Анализом наведених случајева и случајева из претходног
периода неопходно је доћи до одговора о којој категорији корисника се ради,
разлозима за немогућност смјештаја у Републици Српској и неопходности смјештаја
изван Републике Српске, те дефинисати процедуру за остваривање права дјетета у
овим случајевима. На тај начин избјегле би се ситуације да поједини центри не
користе ову могућност, јер то није регулисано законом, што доводи у питање
остваривање права дјетета, или да поједини центри користе ову могућност без
стручне оцјене о неопходности смјештаја дјеце изван Републике Српске, што опет
доводи у питање остваривање права дјетета и његов најбољи интерес.
Имајући у виду напријед наведено, те законске могућности и успостављену праксу
у остваривању права дјеце, корисника права из социјалне заштите, а ради
отклањања ситуација које доводе до повреде права и интереса дјеце и стварања
услова за уједначен приступ - да свако дијете, под истим условима остварује права
утврђена законом, Омбудсман за дјецу је
Министарству здравља и социјалне заштите упутио Препоруку219 да дефинише
процедуру у остваривању права дјеце, корисника социјалне заштите, смјештај у
установу изван Републике Српске.

2. Економско искориштавање дјеце и обављање штетних
послова
У вези са дјечијим радом, Конвенција220 утврђује обавезу држава да 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.
Право дјетета на заштиту од економског искориштавања и обављања штетних
послова, у функцији је заштите здравља дјетета, његовог права на образовање,
218
219
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Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите за 2014. године
Препорука Министарству здравља и социјалне заштите, број: 917-5-УП/15 од 15.07.2015. године
УН Конвенција о правима дјетета, члан 32.
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заштите од различитих облика насиља, злостављања и занемаривања, заштите
права дјетета на одмор и слободне активности.
Као и у остваривању свих других права дјетета, Конвенција обавезује државе на
предузимање свих потребних законодавних, административних, социјалних и
образовних мјера за заштиту дјетета од економског искориштавања, али и рада на
послу који може бити опасан или штетити развоју и одрастању дјетета.

а) Радно ангажовање дјеце
Иако Институција није примила пријаве којима се указује на повреде права дјетета
по овом основу, истраживање проблема просјачења дјеце показало је и „радно
ангажовање” дјеце пред тржним центрима и другим објектима. У разговору са
дјецом, испоставило се да један број њих то ради без знања родитеља, један број
уз сагласност родитеља, а међу њима има и оних који се приморавају на такав рад.
Радно ангажовање дјеце, без обзира да ли је из потребе или под присилом, може
имати врло различите посљедице, прије свега на здравље дјетета, његово
образовање и безбједност, зато је неопходно у сваком појединачном случају
активности усмјерити на отклањање узрока који до тога доводе.
С обзиром да се по овом основу углавном не подносе пријаве надлежним
институцијама, рјешење је у појачаном надзору и редовној инспекцијској контроли
у откривању сваког незаконитог рада и запошљавања дјеце и санкционисању свих
оних који их ангажују противно постојећим законским прописима и њиховим
интересима.
Закон о раду, Породични закон и Кривични закон Републике Српске препознали су
међународне стандарде у заштити дјеце од економског искориштавања и
експлоатације, у дијелу одређивања добне границе када дијете може бити радно
ангажовано, услове под којима може бити ангажовано и посебну заштиту од
обављања послова на којима постоји повећана опасност.
Поред тога, Породични закон санкционише родитеља који злоупотребљава
родитељско право присиљавајући дијете да претјерано ради или да обавља рад
непримјерен његовом узрасту, на начин да ће му суд у ванпарничном поступку
одузети родитељско право, а Кривични закон утврђује и кривичну одговорност за
лице које присиљава дијете на претјеран рад и на пословима који не одговарају
узрасту дјетета.

б) Трговина дјецом
Према објављеним подацима у Босни и Херцеговини је у 2014. године
идентификовано 49 лица, жртава трговине људима, а од тога су 37 малољетници.
Ако се при томе има у виду да је 2012. године идентификовано укупно 39 жртава
трговине људима, од којих су 19 дјеца, а све одрасле особе су жене, те да
статистички показатељи не одражавају стварно стање, јер и овдје, као и код других
облика криминалитета постоји проблем неоткривених и нерегистрованих случајева,
системске мјере се морају усмјерити на програме превенције и препознавање дјеце
у ризику да буду жртве трговине, али и на осигурање механизама за збрињавање
дјеце, именовање старатеља, одговарајућу помоћ у реинтеграцији и, посебно,
кривично гоњење и адекватно санкционисање починилаца.
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УН Комитет за права дјетета221 разматрајући извјештај Босне и Херцеговине о
имплементацији Конвенције, изразио је своју забринутост због:
-

постојања значајних разлика између броја случајева пријављених од полиције и
броја процесуираних случајева,

-

чињенице да изречене санкције нису сразмјерне почињеном дјелу,

-

случајева гдје се свједочење дјетета жртве сматрало неадекватним у
одређивању кривице починиоца,

-

присутних извјештаја о дјевојчицама које су биле жртве трговине ради
принудног брака.

Трговина људима према важећем Кривичном закону обухвата и кривична дјела
трговине ради вршења проституције, искориштавање дјеце за порнографске
садржаје, производњу и приказивање дјечије порнографије, навођење на
проституцију.
Без обзира које кривично дјело је почињено, трговина дјецом је најгори облик
злоупотребе и експлоатације дјеце, насиље је над дјецом, јер сваки облик
експлоатације дјеце има за посљедицу угрожавање физичког и менталног здравља
дјетета, угрожавање права на образовање, као и моралног, социјалног и
емоционалног развоја дјетета.
Трговци људима не бирају средства, користећи различите методе, од отмице,
посредовањем других особа до понуда за посао и добру зараду и сл, бирају дјецу,
бирају их због њихове рањивости, наивности, занемарености, а све у циљу њихове
експлоатације - сексуалне и радне експлоатације, али и просјачења дјеце и
присилних бракова дјеце.
Просјачење дјеце, које за разлику од других облика искориштавања дјеце најлакше
примјећујемо, најприсутнији је облик искориштавања дјеце. Просјачење дјеце
увијек је експлоатација дјеце, злостављање и занемаривање дјеце. Дјеца у
просјачењу свакодневно су изложена ситуацијама које угрожавају и њихов живот,
искључени из редовног школовања, без адекватне здравствене заштите у ризику су
да постану жртве трговине дјецом.
Сваки облик експлоатације дјетета је насиље над дјететом, због тога се и свака
сумња да је дијете жртва трговине и експлоатације мора пријавити надлежним
органима који, у складу са Протоколом о поступању у случају насиља,
злостављања или занемаривања дјеце, имају и обавезу и одговорност предузети
све потребне мјере у циљу подршке и помоћи дјетету и покретања поступка
утврђивања одговорности починилаца.
У заштити дјеце од трговине људима, као и у остваривању других права из
Конвенције, различити ресори, у оквиру законом утврђених овлаштења имају и
обавезу и одговорност у заштити дјеце. При томе је посебно важно да између
различитих субјеката заштите мора бити осигурана стална, системска и планска
сарадња како у дијелу превенције и раног откривања дјеце и оних који су у ризику,
тако и у дијелу интервенције и адекватне реакције у заштити дјеце и њихових
интереса.
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УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке, 2012, тачка 72.
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ц) Дјеца на улици – просјачење
И дјеца која просе су само дјеца, не треба им милостиња, требају им услови за
правилан раст и развој, за одрастање у средини у којој се поштује њихово
достојанство и у којој се припремају за свијет одраслих. Дајући им марку на улици,
не помажемо њима, само их и даље одржавамо у том „послу” који их одводи на
маргине друштва заувијек.
Просјачење дјеце је један од најприсутнијих облика експлоатације дјеце, који за
разлику од других облика искориштавања дјеце најлакше примјећујемо.
Просјачење дјеце најчешће је посљедица повреде већег броја права дјеце, на
првом мјесту неадекватне родитељске бриге и неправовремене реакције на такве
услове одрастања. Ова дјеца су врло често потпуно запуштена, промрзла и гладна,
у свим временским приликама са испруженом руком траже милостињу, без
одговарајућег образовања и здравствене заштите, врло често остају на маргинама
друштва заувијек.
Просјачење дјеце веома често представља добро организован криминал. Сама
чињеница да се просјачење дјеце неријетко прикрива на начин да дјеца на улици
свирају неки музички инструмент или продају неке ситнице, упозорава да иза такве
активности дјеце на улици стоје организатори.
Поред тога, у једном броју локалних заједница, Бања Лука и Приједор нпр, дјецу
доводе на улице у периодима који су већ познати, што опет упозорава да су дјеца
злоупотријебљена и да се користе за остваривање циљева организатора, било да
се ради о појединцима или организованим групама.
Истраживање које је Омбудсман за дјецу урадио о присутности просјачења дјеце у
Републици Српској222 указало је на потребу адекватних системских рјешења ради
заштите ове категорије дјеце.
Увођење програма превенције различитих облика насиља, злостављања и
занемаривања дјеце (програми превенције су кључни у заштити дјеце од
просјачења по оцјени и центара за социјални рад и школе и полиције) у школски
програм, између осталог, треба да допринесе и заштити ове категорије дјеце, јер
дјеца у просјачењу су увијек жртве неког од облика насиља, злостављања и
занемаривања а, на жалост, врло често су истовремено жртве више различитих
облика и насиља и занемаривања.
Потписивање Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце који, између осталог, треба да осигура и потребну
координацију надлежних служби и институција у заштити права и интереса дјеце,
треба да допринесе и заштити ове категорије дјеце од занемаривања и насиља
којем су изложени.
222

Просјачење дјеце у Републици Српској - www.дјеца.рс.ба, Према подацима добијеним од свих
центара за социјални рад, полиције, невладиних организација у 2010. години регистровано је 131
дијете у просјачењу. Од 58 општина које су доставиле своје евиденције, 12 центара за социјални
рад је имало евидентирану дјецу у просјачењу.
У поређењу са земљама у региону подаци, статистички посматрано, нису забрињавајући, јер само
Словенија није имала регистровану дјецу у просјачењу, док подаци говоре да је тај број у Црној
Гори нпр. 3 пута већи, у Македонији још израженији, а према неким показатељима у Федерацији
БиХ број дјеце у просјачењу је вишеструко већи.
Према подацима надлежних служби у просјачењу су затечена дјеца свих узраста, најчешће од 6 9 година – 37% и 10 - 14 година - 37%, затим од 15 - 18 година - 19% и испод 3 године - 4%.
Према подацима о полној структури дјеце затечене у просјачењу већи је проценат дјевојчица
52%, него дјечака 48%.
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На жалост, иако је обезбијеђен потребан нормативни оквир и успостављена
обавеза праћења појаве различитих облика насиља, злостављања и занемаривања
дјеце, изостали су подаци који говоре о присутности просјачења дјеце. Првим
извјештајем о насиљу над дјецом, просјачење дјеце није издвојено, тако да је
остало непознато да ли су дјеца у просјачењу дио укупног броја дјеце (650)
евидентиране као жртве насиља, злостављања и занемаривања по различитим
основама. Други извјештај, који је требао бити завршен у првој половини 2015.
године, требао је поред осталог отклонити и проблем који се односи на дјецу у
просјачењу. На жалост извјештај о насиљу над дјецом још увијек није урађен.
Сиромаштво породице, којим се врло често правдају родитељи дјеце затечене у
просјачењу, никако не значи да дјеца треба да „зарађују” на улици. Иако
сиромаштво спада у ризичне факторе, оно никако не оправдава однос родитеља
према проблему просјачења њихове дјеце.
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XI
1.

ПРАВОСУДНО – ЗАШТИТНА ПРАВА
Дјеца у сукобу
деликвенција

са

законом

–

малољетничка

Малољетничка деликвенција, у ужем смислу, представља извршење дјела од
стране малољетника која су прописана као кривична дјела или као прекршаји, док
у ширем смислу она укључује и нарушавање моралних норми, као и разна
асоцијална понашања од стране малољетника. За превенцију малољетничке
деликвенције најважније је препознати почетак неприхватљивог понашања код
дјеце и зависно од околности, предузети одговарајуће мјере са циљем спречавања
даљег неприхватљивог понашања.
Конвенција о правима дјетета обавезује државу да донесе и спроведе свеобухватну
политику малољетничког правосуђа која мора да садржи: превенцију
малољетничке деликвенције, интервенцију без прибјегавања судским поступцима,
минимални узраст за кривичну одговорност и горњу старосну границу у
малољетничком правосуђу, гаранције за поштено суђење и лишавање слободе,
укључујући притвор у истражном поступку и изрицање затворске казне.223
Основни приступ према свим међународним стандардима, када су у питању дјеца у
сукобу са законом, јесте помоћ и подршка дјетету.
Основни циљ овог приступа малољетницима у сукобу са законом је да реакција
друштва на недопуштено понашање малољетника мора бити, прије свега,
усмјерена на личност малољетника и његову рехабилитацију и реинтеграцију у
друштву, те да се у свим случајевима у којима су дјеца у сукобу са законом,
адекватна алтернативна рјешења траже изван оквира формалне кривичне
процедуре.
Такав приступ захтијева да се кривично правна заштита малољетника усмјерава на
васпитање, а не кажњавање малољетника. Практична примјена васпитних мјера и
препорука, на којима је нагласак, треба да омогући помоћ и подршку малољетнику,
вршење надзора, васпитање и правилан развој личности малољетника, а све са
циљем развијања његове личне одговорности.
Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку224
у односу на рјешења која су му претходила у нормативном смислу је велики
искорак, с обзиром да је препознао не само захтјеве УН Конвенције о правима
дјетета већ и других међународних докумената који се односе на малољетничко
правосуђе, почевши од дефиниције дјетета, програма алтернативних мјера,
ефикасности поступка, рјешења која се односе на лишење слободе и притвор
малољетника и сл, међутим, проблем је још увијек присутан у дијелу да је
примјена закона у појединим његовим одредбама доведена у питање.
Тако су нпр.
малољетника
краткорочним
упућивање у
223
224

Законом, између осталих, утврђене и васпитне мјере: упућивање
у васпитни центар - када је потребно да се одговарајућим
мјерама утиче на личност и понашање малољетника, члан 36. и
васпитну установу - када је малољетника потребно издвојити из

УН Комитет за права дјетета: Општи коментар број 10, Права дјеце у малољетничком правосуђу,
тачка 15.
Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, „Службени
гласник Републике Српске”, број 13/10, 61/13
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средине у којој живи и обезбиједити му
васпитача,члан 41.

помоћ и стални надзор стручних

Иако је Закононом о извршењу кривичних санкција225 утврђено да ову мјеру
извршава надлежна установа социјалног старања, према мјесту пребивалишта,
односно боравишта малољетника, али с обзиром да ни васпитни центар, а ни
васпитна установа нису успостављени, то је примјена Закона у дијелу, упућивање
малољетника у васпитни центар или васпитну установу226 онемогућена, што доводи
у питање најбољи интерес дјеце и малољетника у сукобу са законом.
Законом је утврђено и да суд малољетнику може изрећи обавезу да се укључи у
рад хуманитарне организације или послове социјалног, локалног или еколошког
садржаја, која на жалост у пракси није реализована.
Да су у овој области учињени значајни помаци, не само у нормативном дијелу већ
и у већој осјетљивости у поступању надлежних институција, потврђују и
статистички показатељи.
Подаци МУП-а227 о малољетницима у сукобу са законом показују да је број пријава
против малољетних починилаца кривичних дјела и у извјештајном периоду
смањен. У 2015. години укупан број пријављених малољетника је 309, и знатно је
мањи у односу на 2010. годину када је евидентирано 705 малољетника, али је
мањи и у односу на 2014. годину када је евидентирано 359 малољетника.
Ако се при томе има у виду да су у 2013. поднесене 533 пријаве против
малољетника у сукобу са законом, 2012. године - 556 пријава, а 2011. године - 488
пријава, подаци охрабрују, јер показују да је сваком годином све мањи број пријава
против малољетника у сукобу са законом. Међутим, број пријава, увијек свједочи о
неуспјеху друштва да обезбиједи потребну бригу и надзор у одрастању дјеце. То се
посебно односи на дјецу која немају 14 година и која нису ни кривично одговорна,
а таквих је у 2015. години евидентирано 29, што је повећање у односу на 2014.
годину када су пријављена 23 дјетета испод 14 година. У 2013. години
евидентирано је 36 малољетника, 2012. - 37, 2011. - 38. Против њих се не покреће
поступак, већ се поступа у оквиру надлежности центра за социјални рад, како би се
мјерама породично - правне заштите јачала одговорност родитеља. На жалост,
најчешће не само да изостају одговарајуће мјере породично - правне заштите већ и
друге мјере усмјерене на отклањању узрока који дјецу доводе у сукоб са законом.
Иако је број пријава против малољетника значајно смањен, према истим подацима,
не мијења се структура кривичних дјела,228 тако да малољетници и даље најчешће
чине кривична дјела против имовине. Према подацима, пријаве против 309
малољетника у 2015. години односе се на 335 кривичних дјела и то против
имовине 258, кривична дјела против живота и тијела 33 и у вези са опојним
дрогама 7, што су подаци и из 2014. године: 284 пријаве су се односиле на
кривична дјела против имовине, 36 на кривична дјела против живота и тијела, 7 су
у вези са опојним дрогама.
Према старосној структури, од укупног броја пријављених малољетника 213 су
старости од 16 - 18 година, 67 су узраста од 14 - 16 година и 29 су млађи од 14
година.
225
226
227
228

Закон о извршењу кривичних санкција, „Службени гласник Републике Српске” број 13/10, 117/11,
98/13, члан 204.
Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, члан 36. и 42.
Министарство унутрашњих послова, Извод из евиденције за 2015. годину од 05.02.2016.године
У 2013.години, 387 пријава се односило на кривична дјела против имовине, 50 пријава за кривична
дјела против живота и тијела, 8 у вези са опојним дрогама, 7 против опште сигурности.

116

Од укупног броја евидентираних малољетника у 2015. години, 22 су дјевојчице, у
2014. години тај број је био 26, а у 2013. години 14 дјевојчица.
У групи кривично одговорне дјеце најчешће су дјеца од 16 и 17 година. Оваквом
понашању често претходи или га прати, занемаривање дјетета унутар породице и
прекидање редовног школовања. Кривична дјела су извршена најчешће заједно са
другим малољетницима или млађим пунољетним лицима. Дјеца извршиоци
кривичних дјела долазе из свих социјалних статуса.

2. Заштита права на образовање дјеце у сукобу са
законом
Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу којом се указује на повреду
права на образовање дјеце у сукобу са законом који се налазе у Васпитно поправном дому на издржавању мјере упућивања у васпитно - поправни дом.
Права дјетета у сукобу са законом дефинисана су бројним међународним
инструментима који позивају да реакција друштва на недопуштено понашање
малољетника мора бити, прије свега, усмјерена на личност малољетника и његову
рехабилитацију и реинтеграцију у друштво, тако да се кривично - правна заштита
малољетника усмјерава на васпитање, а не на кажњавање малољетника, што
треба да омогући помоћ и подршку малољетнику, вршење надзора, васпитање и
правилан развој личности малољетника, а све са циљем развијања његове личне
одговорности.
Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку229
у складу са међународним стандардима, утврђује посебна правила поступања
према дјеци која се налазе у сукобу са законом, млађим пунољетним лицима и
дјеци која су жртве или свједоци, по којима су дужни да поступају судови,
тужилаштва, укључујући овлаштена службена лица, органи старатељства,
породица, школе, институције на свим нивоима друштвене заједнице, као и други
учесници укључени у кривичну процедуру на начин којим се без дискриминације
унапређује осјећај достојанства и личне вриједности дјетета, узима у обзир узраст
дјетета, најбољи интерес дјетета, његово право на живот, опстанак и развој,
омогућава да дијете у складу са узрастом и зрелошћу изрази своје мишљење о
свим питањима која се на њега односе, при чему сва залагања треба да воде
рехабилитацији и социјалној реинтеграцији дјетета и његовом преузимању
конструктивне улоге у друштву.
Законом је утврђено и да је једна од мјера која се изриче малољетнику према коме
треба предузети трајније и интензивније мјере васпитања или лијечења, уз његово
потпуно одвајање из досадашње средине - упућивање у васпитно-поправни дом.
Мјера се изриче на период од најмање 6 мјесеци до најдуже четири године (члан
42.).
Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном
поступку утврђено је и да малољетник према коме се извршава заводска мјера
има право, између осталог, на:
е) похађање наставе изван установе ако у тој установи није организована настава
одређеног смјера или образовања и ако то оправдавају досадашњи успјеси у
васпитању и школовању малољетника, под условом да то не штети извршењу
васпитне мјере, члан 151.
229

Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, члан 1.
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Законом о извршењу кривичних санкција230 утврђено је да малољетна и
млађа пунољетна лица имају право на основно и средње образовање до нивоа
трећег степена, а установа је дужна организовати наставу у складу са прописима о
основном и средњем образовању.
Законом о основном образовању и васпитању231 утврђено је да:
ученику који је навршио 15 година престаје обавеза похађања школе истеком
те школске године, а да школа може, по одлуци директора, ученику који је
навршио 15 година, а није стекао основно образовање, омогућити школовање
до навршених 17 година,
лица старија од 15 година која редовно не похађају школу сматрају се одраслим
и стичу основно образовање у складу са законом који уређује област
образовања одраслих.
Закон о средњем образовању и васпитању232 утврђено је:
у први разред школе уписује се лице које је завршило основну школу и не може
бити старије од 17 година,
дјеца са посебним образовним потребама имају право на средње образовање.
Законом о образовању одраслих233 утврђено је да полазником образовања
одраслих у смислу овог закона може бити лице старије од 15 година које није
завршило основно образовање, односно лице старије од 18 година које се образује,
а да при томе нема статус ученика или студента. Према истом закону одрасли су
лица старија од 15 година која нису завршила основно образовање, односно лица
старија од 18 година која су завршила основно образовање у редовном школовању
и друга лица која се образују, а да при том немају статус ученика или студента
(члан 5).
Према информацији Казнено - поправног завода Бања Лука234 законско рјешење
отежава реализацију васпитне мјере, јер не дозвољава малољетницима који су у
установи да започну или наставе прекинути процес образовања, како основног
тако и средњег. У пракси се дешава да малољетници у узрасној доби од 15 - 18
година који се налазе на извршењу васпитне мјере једноставно нису у могућности
да похађају средњу школу, јер им закон то онемогућава. Посебан проблем је
чињеница да се у једном броју случајева ради о лицима са посебним потребама
чија су права на образовање такође ускраћена, јер ова лица нису у могућности
укључити се у програм образовања, јер ниједна основна нити средња школа не
реализују ванредно образовање лица са посебним потребама.
Код оваквог законског рјешења235 дјеца која су одлуком надлежног органа упућена
на издржавање васпитне мјере у васпитно - поправном дому са 16 или 17 година,
губе статус ученика изрицањем васпитне мјере, а нису у могућности нити ванредно
полагати испите нити уписати школу за одрасле. Исти су принуђени чекати да
напуне 18 година да би се уписали у школу за одрасле. Ако се има у виду да се
васпитна мјера упућивања у васпитно поправни дом изриче на период од најмање
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Закон о извршењу кривичних санкција, члан 109.
Закон о основном образовању и васпитању, члан 59. и члан 60.
Закон о средњем образовању и васпитању, члан 43 и члан 48
Закон о образовању одраслих, „Службени гласник Републике Српске˝ број 59/09, 1/12, члан 24.
Информација број: 08/1.022/052-3804/15 од 08.10.2015. године
Посебно ако се има у виду да је Законом о основном образовању и васпитању омогућен упис у
први разред и ако имају више година (закон не каже колико), а да тај приступ, у изузетним
ситуацијама није пратио и Закон о средњем образовању и васпитању.

118

6 мјесеци до најдуже четири године, а да су при том искључени из образовног
система, неспорно је да вријеме проведено у установи, доводи у питање и њихов
најбољи интерес и остваривање права на похађање наставе како је то утврђено
Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку.
У васпитно - поправном дому присутне су ситуације:
дијете са завршеним основним образовањем (15 година) долази у установу
васпитно - поправног дома и не може уписати средњу школу , нити може
полагати предмете, он „чека” да напуни 18 година да би средње образовање
започео у школи за одрасле,
дијете које је похађало први разред средње школе, изрицањем мјере упућивања у васпитно-поправни дом престаје са школовањем и у васпитнопоправном дому „чека” да напуни 18 година да би школовање наставио по
програму за одрасле.
Најбољи интерес дјетета је и право дјетета и правни стандард и услов за
остваривање свих права из Конвенције, који обавезује државу чланицу да су
дјететови најбољи интереси на одговарајући начин укључени и једнако
примијењени на сваку радњу коју предузима јавна институција, посебно мјере
имплементације, управне и судске поступке, а чија потпуна примјена захтијева
развој приступа заснованог на правима који укључује све актере ради осигурања и
физичког и психичког и моралног интегритета дјетета и његовог људског
достојанства.
Ситуације у којима се налазе дјеца, без обзира што се налазе у установи на
издржавању васпитне мјере, указују да овим лицима, а и они су само дјеца, није
омогућен приступ образовању.
Имајући у виду да је образовање основно право дјетета и при томе посебно важан
сегмент процеса ресоцијализације малољетника,
Омбудсман за дјецу је, у складу са овлаштењима утврђеним Законом, предложио
Министарству просвјете и културе предузимање потребних мјера и
активности ради спречавања ситуација које доводе до повреде права на
образовање дјеце која се налазе у васпитно-поправном дому на
издржавању заводске мјере.236

3. Примјена васпитне препоруке - заштита права и
интереса дјеце
Права дјетета у сукобу са законом, дефинисана су бројним међународним
инструментима који позивају да реакција друштва на недопуштено понашање
малољетника мора бити, прије свега, усмјерена на личност малољетника и његову
рехабилитацију и реинтеграцију у друштво, те да се у случајевима у којима су дјеца
у сукобу са законом, адекватна алтернативна рјешења траже изван оквира
формалне кривичне процедуре. Такав приступ захтијева да се кривично правна
заштита малољетника усмјерава на васпитање, а не на кажњавање малољетника.
Практична примјена васпитних мјера и препорука на којима је нагласак, а које су
Законом јасно одређене, треба да омогуће помоћ и подршку малољетнику, вршење
надзора, васпитање и правилан развој личности малољетника, а све са циљем
развијања његове личне одговорности.
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Васпитне препоруке су једна од мјера које се, према Закону о заштити и поступању
са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, могу изрећи малољетним
учиниоцима кривичних дјела.237
Сврха васпитних препорука је да се не покреће кривични поступак према
малољетнику и да се њиховом примјеном утиче на правилан развој малољетника и
јачање његове личне одговорности како убудуће не би чинио кривична дјела.
Избор и примјена васпитних препорука врши се у сарадњи са родитељима,
усвојитељима или старатељима малољетника, те надлежним органима
старатељства, на начин да се не омета редовно школовање или рад, водећи рачуна
о свеукупним интересима малољетника.
Као једну од препорука које се могу примијенити према малољетницима, Законом
је дефинисано и „укључивање у рад, без накнаде, у хуманитарне организације или
послове социјалног, локалног или еколошког садржаја.”
Правилником о примјени васпитних мјера посебних обавеза према
малољетним учиниоцима кривичних дјела238 утврђено је да суд малољетнику
може у складу са Законом, изрећи обавезу: да се укључи у рад хуманитарне
организације или послове социјалног, локалног или еколошког садржаја (члан 2.),
када утврди да се укључивањем малољетног учиноца кривичног дјела може
остварити сврха ове посебне обавезе у оквиру опште сврхе кривичних санкција
према малољетницима (члан 13.), водећи рачуна да рад, односно посао, не може
бити усмјерен на постизање економске користи, те да не смије ометати школовање
малољетника, односно штетити његовом угледу и достојанству (члан 14.).
Истим Правилником утврђено је да листу установа и организација на локалном
нивоу ради извршења посебних обавеза саставља министар правде на приједлог
органа старатељства (члан 15.).
Правилником о примјени васпитних препорука према малољетним
учиниоцима кривичних дјела239 између осталог је утврђено да тужилац или
судија разматра могућност примјене васпитне препоруке и утврђује, на основу
извјештаја органа старатељства, оправданост примјене исте (члан 30.), да орган
старатељства упознаје тужиоца и судију са листом одговарајућих органа, установа
или организација у којима би се могла примијенити горе наведена васпитна
препорука (члан 32.).
Листу одговарајућих органа, установа и организација сачињава министар правде
на приједлог министра надлежног за послове рада, органа старатељства, Завода за
запошљавање РС и хуманитарних организација и исти садржи кратак опис послова
које могу обављати малољетници (члан 32.).
Министарство правде у свом акту број: 08.030/240-8715 од 07.09.2015. године
наводи да поменута листа још увијек није сачињена, уз образложење, да ће се
након сарадње са представницима Министарства здравља и социјалне заштите,
активности усмјерити ка дефинисању критерија по којима би се вршио избор
погодних правних субјеката у којима би се извршавала васпитна препорука
„укључивање у рад, без накнаде, у хуманитарне организације или послове
социјалног, локалног или еколошког садржаја.”
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Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, члан 26.
Правилник о примјени васпитних мјера посебних обавеза према малољетним учиниоцима
кривичних дјела, „Службени гласник Републике Српске”, број:101/10
Правилник о примјени васпитних препорука према малољетним учиниоцима кривичних дјела, члан
30. и члан 32.
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Схватајући важност примјене васпитних препорука према малољетницима који се
налазе у сукобу са законом, став је Институције да васпитна препорука
„укључивање у рад, без накнаде, у хуманитарне организације или послове
социјалног, локалног или еколошког садржаја” пружа друштвеној заједници
прилику да преузме значајну улогу у планирању одговора локалне заједнице на
неприхватљиво понашање малољетника, те на тај начин омогући брзу и ефикасну
интервенцију према малољетнику, и на тај начин одговори на потребе дјетета и
његово право на најбољи интерес и у ситуацијама када је малољетник у сукобу са
законом.
Имајући у виду да је:
Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
ступио на снагу 1. јануара 2011. године,
да је у складу са законом донесен Правилник о примјени васпитних препорука
према малољетним учиниоцима кривичних дјела који је ступио на снагу 1.
јануара 2011. године,
да је донесен Правилник о примјени васпитних мјера посебних обавеза према
малољетним учиноцима кривичних дјела који је ступио на снагу 1. јануара 2011.
године,
да ни закон ни донесени правилници не овлашћују ниједну институцију на
израду критерија као услова за сачињавање листе установа,
да листа установа још увијек није успостављена,
да се васпитна препорука не примјењује у пракси,
чиме је, доведена у питање примјена Закона у дијелу изрицања васпитне
препоруке - укључивање у рад, без накнаде, у хуманитарне организације или
послове социјалног, локалног или еколошког садржаја.
Истовремено, у питање је доведен и најбољи интерес дјетета јер надлежни органи
нису у могућности малољетнику изрећи мјеру која је, на основу показатеља,
процјене и оцјене у његовом најбољем интересу, већ ону коју је у датом тренутку
могуће извршити.
Имајући у виду наведено, Омбудсман за дјецу је, у складу са овлаштењима
утврђеним Законом, предложио Министарству правде
предузимање мјера и активности ради отклањања ситуација које доводе до
повреде права и интереса дјеце у сукобу са законом, на начин да
сачини листу установа у којима се може примијенити васпитна препорука
„укључивање у рад, без накнаде, у хуманитарне организације или
послове социјалног, локалног или еколошког садржаја.”240

4. Право дјетета на заштиту од сексуалног злостављања и
искориштавања
Сваки облик насиља над дјецом је траума за цијели живот, посебно ако се ради о
различитим облицима сексуалног злостављања и искориштавања дјеце и, додатно,
кад то насиље траје годинама у најмлађем узрасту дјеце и кад долази од најближих
чланова породице.
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Када се говори о заштити дјеце од овог облика насиља, обично се мисли на улогу
правосудних институција и кривично процесуирање починилаца таквих дијела.
Наравно да је изузетно важно да Кривични закон препозна све облике ове врсте
насиља над дјецом и да адекватним санкцијама дјелује и према починиоцу, али и
превентивно.
Међутим, заштита дјеце од различитих облика насиља, па и од сексуалног
злостављања и искориштавања захтијева много више. То захтијева да и ресор
породично правне заштите, социјалне заштите, здравствене заштите, образовање
дјеце, свако у оквиру својих надлежности и овлаштења, адекватним мјерама и
дефинисаним програмима одговори на потребе дјеце и њихово право на
одговарајућу заштиту.
Омбудсман за дјецу је у више наврата ресорним министарствима упућивала
приједлоге и иницијативе за предузимање потребних системских мјера, како би се
у сваком појединачном случају обезбиједила адекватна реакција надлежних служби
и институција, имајући при томе у виду да се између свих субјеката заштите мора
обезбиједити и стална и координирана сарадња.
Препоруке Омбудсмана за дјецу указују на потребу системских мјера у циљу
заштите дјеце и њихових интереса, а имајући у виду:
сву тежину и све посљедице различитих облика сексуалног насиља, злостављања
и искориштавања дјеце на њихов развој и одрастање,
обавезе преузете Конвенцијом о правима дјетета која захтијева предузимање
одговарајућих законодавних, административних, социјалних и образовних мјера
ради заштите дјетета од свих облика физичког или менталног насиља, повреда
или злоупотребе, занемаривања или немарног односа, малтретирања или
експлоатације, укључујући и сексуалну злоупотребу,
обавезе преузете Конвенцијом Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног
искориштавања и сексуалног злостављања, која захтијева цијели низ мјера и
активности различитих сектора, како би се смањили ризици од различитих
облика сексуалног насиља, злостављања и искориштавања дјеце док су на бризи
родитеља, законитих старатеља, или било које друге особе која се брине о
дјетету, између осталог и „старосни узраст испод кога је забрањено бављење
сексуалним активностима са дјететом,”241
Резолуцију 1099 (1996) Парламентарне скупштине Савјета Европе о сексуалном
искориштавању дјеце која, између осталог, позива да се у национално
законодавство угради принцип да малољетник млађи од 15 година не може дати
свој пристанак на сексуалне односе са одраслим лицем.
Потписивање Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце,242 на иницијативу Омбудсмана за дјецу, имало је за циљ да се
надлежне службе и институције учине одговорнијим за предузимање свих
потребних мјера из њихове надлежности ради заштите дјетета и његових интереса,
али и да се успостави стална и стварна сарадња међу њима, а тиме и да се
обезбиједи мултидисциплинарни приступ у заштити дјетета, како у дијелу
превенције, тако и у дијелу интервенције.
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Босна и Херцеговина је ратификова Конвенцију Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног
искориштавања и сексуалне злоупотребе 27.09.2012.године, „Службени гласник БиХ”,
Међународни уговори, број 11/12
Протокол су потписали Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство породице,
омладине и спорта, Министарство просвјете и културе и Министарство унутрашњих послова.
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Иако је Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце поставио обавезујуће стандарде рада надлежних служби у
заштити дјеце од различитих облика насиља, злостављања и занемаривања прописује процедуре поступања надлежних у циљу заштите дјетета, на жалост,
досљедна примјена Протокола још увијек није обезбијеђена. Непоступање на
начин како је Протоколом дефинисано, потпуни изостанак реакције надлежних
служби и институција или њихова неадекватна реакција, занемаривање је дјеце од
институција. Занемаривање дјеце је насиље над дјецом, тако да су дјеца жртве,
послије сексуалног злостављања и искориштавања, поново изложена насиљу од
стране институције која не користи законом утврђена овлаштења у заштити дјеце и
њихових интереса.
Увођење програма превенције различитих облика насиља, злостављања и
занемаривања дјеце, који је од школске 2014/2015. године, на иницијативу
Омбудсмана за дјецу саставни дио школског програма, треба да обезбиједи дјеци
потребне информације и знања о различитим облицима насиља и злостављања,
како их препознати, коме пријавити, какве су посљедице на њихов развој, обавезу
надлежних да им пруже потребну подршку и заштиту.
Да би се програм превенције у школама реализовао на начин да је прилагођен
узрасту дјетета, да дјеца разумију суштину проблема, да
научено могу
примијенити у пракси, врло је важно над спровођењем прописаног превентивног
програма успоставити адекватан механизам надзора и контроле.
И да ни једно дијете није доживјело трауму сексуалног злостављања и
искориштавања, систем мора послати јасну поруку како ће казнити починиоца, и
како ће заштити дијете, зато институција Омбудсмана за дјецу већ годинама
инсистира на измјенама Кривичног закона у дијелу:243
да се постојећа добна граница (14 година) за добровољни пристанак на
полни однос повећа са 14 на 16 година, чиме би се учинили одговорним они
који манипулишу дјецом, злоупотребљавају их и искориштавају за задовољење
својих потреба, и избјегле ситуације у пракси да дијете са 14 година каже да
је у односу било добровољно и тиме починиоца таквог дјела „ослобађа”
одговорности. Стручњаци упозоравају да се дјеца у том периоду налазе у
специфичној фази свога развоја и да нису у могућности у потпуности схватити
озбиљност и све ризике и све посљедице својих одлука. С друге стране, дјеца
су под сталним притиском да промијене своју одлуку и онда кад су скупили
храброст и проговорили о томе. Проблем је шта ће рећи околина, ко ће
хранити породицу, ко ће се носити са том срамотом и слично, чиме се
практично терет одговорности због почињеног дјела пребацује на дијете.
да се пооштре казне за починиоце кривичних дјела сексуалног
злостављање дјеце, јер ниједна казна није довољна за уништени дјечији
живот, и кад се изриче минимална казна онда је то ново насиље над дјететом.
Минималне казне морале би бити знатно веће како би биле адекватне тежини
почињеног дјела и истовремено дјеловале превентивно.
да се Законом утврди, за починиоце ових дјела, забрана обављања позива,
дужности или дјелатности у вези са дјецом и забрана приближавања
објектима и просторима у којима бораве дјеца. Законом је утврђена мјера
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На Препоруку Омбудсмана за дјецу измјене Кривичног закона извршене су у дијелу да
застарјевање за ова кривична дјела почиње тећи од пунољетства оштећеног, да починиоцу овог
кривичног дјела суд може изрећи обавезан психосоцијални третман, забрану обављања позива,
дужности или дјелатности али само за учиниоца који је злоупотријебио свој позив.
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безбједности забране потпуног или дјелимичног обављања позива, дужности
или дјелатности, али само за учиниоца који је злоупотријебио свој положај.
Овакво законско дефинисање забране рада није пошло од починиоца, ко год
он био, и забране таквом лицу да по било којем основу ради са дјецом, ако је
правоснажно осуђено за дјела сексуалног насиља и злостављања дјеце. Овом
законском одредбом, сужен је круг лица којима се може изрећи забрана рада
само на оне који су злоупотријебили положај. То значи, да починиоцима таквог
дјела, који при томе нису злоупотријебили положај не може бити изречена
мјера забране, и они могу радити са дјецом,244што је апсолутно
неприхватљиво.
да Законом онемогући ублажавање казне за починиоце ових кривичних
дјела примјеном одредби Кривичног закона.
да се успостави регистар, база података починилаца ових кривичних дјела.
Регистар је једна од мјера која може допринијети бољој заштити дјеце од лица
која су већ починила ова кривична дјела, односно, заштити дјеце и њихове
сигурности кроз смањење повратника међу починиоцима ових дјела. Циљ
регистра је да ова лица буду под сталним надзором надлежних институција те
да се избјегне свака могућност да ова лица, послије издржане казне, протеком
одређеног времена, буду у ситуацији да раде са дјецом по било којем основу.
Препорукама Омбудсмана за дјецу указује се и на недостатак дефинисаних
мјера психосоцијалне подршке дјеци жртвама сексуалног злостављања и
искориштавања, што има за посљедицу да је приступ центара за социјални рад у
заштити дјеце по овом основу врло различит, од оних који су максимално
ангажовани и користе све капацитете не само центра већ и локалне заједнице, до
оних који одговорност пребацују на друге службе, најчешће центре за заштиту
менталног здравља. Да би се у сваком појединачном случају осигурала адекватна
помоћ и подршка дјетету неопходно је дефинисати мјере психосоцијалне подршке
које се обавезно примјењују, укључујући и врсту мјера, начине и рокове њихове
примјене, водећи при томе рачуна да процјена стручног тима о потреби одређене
мјере, или више њих, зависи искључиво од потреба дјетета, а не од могућности
центра.245
Успостављање центра за подршку и помоћ дјеци жртвама насиља и
злостављања
Имајући у виду да проблеми са којима одраста дијете, жртва сексуалног
злостављања и искориштавања протеком времена неће проћи, и да је
психосоцијална помоћ и подршка као вид третмана који обавља стручни тим
неопходна и дјетету и његовој породици,
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Конвенција Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног искориштавања и сексуалне
злоупотребе, члан 5: Свака страна предузеће неопходне законодавне или друге мјере, у складу са
својим унутрашњим правом, како би обезбиједила да услови за бављење свим оним професијама
чије обављање подразумијева редовне контакте са дјецом буду такви да се осигура да кандидати
за ступање у редове оних који се баве тим професијама нису никада били осуђени за дјела
сексуалног искоришћавања или сексуалног злостављања дјеце.
Конвенција Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног искориштавања и сексуалне
злоупотребе, члан 11: „Свака страна успоставиће дјелотворне социјалне програме и основати
мултидисциплинарне структуре како би се обезбиједила неопходна подршка жртвама, њиховим
блиским рођацима и сваком лицу које је одговорно за старање о њима.˝
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а да би се системским мјерама одговорило прије свега на потребе дјетета и
истовремено и обавези преузетој прихватањем УН Конвенције о правима дјетета246
и Конвенције Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног искориштавања и
сексуалне злоупотребе, са циљем да се дјетету и породици пружи потребна помоћ
у некој од области психосоцијалних потреба-а то су потребе за сигурношћу,
разумијевањем, поштовањем, емоционална и социјална подршка како би се, колико
је то могуће, ублажиле посљедице учињеног и дјетету омогућио даљи развој и
одрастање,
Омбудсман за дјецу је Министарству здравља и социјалне заштите предложио247
да:
предузме потребне мјере ради успостављања центра за заштиту дјеце
у Републици Српској, са циљем подршке и помоћи дјеци са различитим
трауматским искуством, како би се за свако дијете обезбиједила
мултидисциплинарна обрада и дијагностика проблема, планирао најбољи
могући третман и омогућио индивидуални третман према потребама дјетета.
Основни циљ психосоцијалне подршке и помоћи и дјеци жртвама насиља и
члановима њихових породица је оснаживање дјетета и физички и психички да се,
колико је то могуће, ублаже посљедице учињеног како би дијете могло наставити
са својим редовним активностима.
Препорукама Омбудсмана за дјецу указује се и на потребу обезбјеђења
одговарајућих програма информисања и едукације професионалаца који
раде са дјецом, посебно оних који раде у образовном систему о начину
препознавања различитих облика сексуалног насиља над дјецом, о посљедицама
на развој дјетета, о мјерама које се морају предузети и начинима помоћи и
подршке дјетету, како би у оквиру својих овлаштења могли одговорити својим
обавезама и у дијелу превенције, али и у дијелу интервенције у свим случајевима
исказане сумње да је дијете жртва насиља.
Препоруке Омбудсмана за дјецу ресорним министарствима произашле су не само из
рада на појединачним предметима на основу пријава којима се указује на повреду
права дјетета, већ и на основу истраживања које је Институција провела,248 а којим
је обухваћено прикупљање релевантних података о присутности појаве,
идентификација и анализа правног оквира, фокус групни интервјуи са
представницима институција и невладиних организација, појединачан интервју са
дјецом жртвама насиља, идентификација мјера превенције и заштите, те квантитет
и квалитет процеса ресоцијализације дјеце, повезаност социјалних фактора са
ризиком од сексуалне експлоатације дјеце.
Сваки сегмент извршеног истраживања потврда је колико су важне
системске мјере и не само у једном ресору, колико је важно да мјере и
активности буду координисане, да се прати њихова примјена и врши
246
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„Државе ће предузети одговарајуће законске, административне, социјалне и образовне мјере за
заштиту дјетета од свих облика физичког или менталног насиља, повређивања или злостављања,
запостављања или немарног поступања, малтретирања или експолоатације, укључујући сексуално
злостављање.
Такве заштитне мјере, треба, према потреби, да укључе ефикасне поступке за доношење
социјалних програма за обезбјеђивање неопходне подршке дјетету и онима који се о дјетету
старају, као и других облика заштите.” члан 19.
Препорука Министарству здравља и социјалне заштите број:1335-21-ПЖС-27/15 од
13.10.2015.године
Истраживање Омбудсмана за дјецу: Превенција експлоатације дјеце у Југоисточној Европи,
Сексуална експлоатација дјеце у Републици Српској, 2012.године,www.djeca.rs.ba
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стална анализа њихових ефеката, како би се на основу сталних анализа
предузимале додатне мјере и активности у оним дијеловима система који
се нису показали довољно ефикасним.
Све већа освијештеност о проблему сексуалног насиља и злостављања дјеце има
за посљедицу и све више пријава ових дјела. Међутим, статистички показатељи
сексуалног злостављања и искориштавања дјеце не показују реално стање на
терену. Прво, зато што дјеца о томе не говоре. Дјеца ћуте јер се боје да им се неће
вјеровати, да ће тата ићи у затвор, да ће се породица распасти, да ће их другови
оговарати, да ће их избјегавати, да ће их послати у дом, криве себе што одмах
нису рекли, предуго су шутјели, нису га зауставили, запријетио им је, рекао да
нема никаквих доказа да је то учињено, сви ће им се смијати... Међутим, проблем
је и што о томе не говоре ни одрасли који имају сазнања о томе, јер ова дјела
никада нису изолован случај, напротив, планирана су и када буду (ако буду)
откривена то је послије неколико година насиља над дјететом.
Дјецу, која су жртве насиља, треба охрабрити да о проблему говоре. Колико је
важно да дјеца не трпе насиље и да о проблему говоре, једнако је важно да
реакција надлежних институција и служби буде и брза и адекватна и истовремено
усмјерена прво на заштиту дјетета и његово адекватно збрињавање, али и
процесуирање и адекватно кажњавање починиоца.
Изостанак реакције надлежних институција или неадекватна реакција, било у
дијелу одговарајуће подршке дјетету или у процесуирању починиоца, код дјетета
могу изазвати додатно тешке посљедице. Истовремено код дјеце која о проблему
још увијек нису проговорила, неадекватна реакција надлежних служби само их
учвршћује у њиховом вјеровању да и даље о проблему требају шутјети.
Према подацима МУП-а249, у 2014. години евидентирано је 27 кривичних дјела и то
15 - полно насиље над дјететом, 3 - обљуба над немоћним лицем, 1 - силовање, 1 производња и приказивање дјечије порнографије, 2 - искориштавање дјеце и
малољетних лица за порнографију, 1 - трговина малољетним лицима, 4 - остала
кривична дјела против полног интегритета.
Починиоци сексуалног злостављања и искориштавања дјеце, према добијеним
пријавама најчешће су лица из најближег окружења којима дјеца без резерве
вјерују: отац, очух, комшија, а жртве су дјевојчице од 7-17 година.
Нема ниједног разлога због којег би иједно дијете трпјело насиље и
злостављање било кога, као што нема ни једног разлога који оправдава
непредузимање потребних мјера од стране надлежних служби у циљу
подршке дјетету и његовој заштити.

5. Дјеца чији су родитељи у затвору
УН Конвенција о правима дјетета обавезује државе чланице да предузму све
неопходне законодавне, административне, образовне и друге мјере, како би за
свако дијете осигурале остваривање свих права из Конвенције. И дјеца чији су
родитељи у затвору су само дјеца.250
Потреба препознавања категорије дјеце чији су родитељи у затвору прије свега је
у чињеници постојања бројних негативних утицаја на дијете, чије посљедице нису
249
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Министарство унутрашњих послова, Извод из евиденције за 2014.годину број: Д/П-052-62/15 од
5.02.2015. године
УН Конвенција о правима дјетета, члан 4.
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везане само за „одлазак” родитеља, већ и за све вријеме његовог издржавања
казне, али и по изласку родитеља из затвора.
Хапшење родитеља у присуству дјетета је једна од посебно стресних ситуација, као
и ситуација када родитељ одлази у затвор, а дијете нема другог родитеља. У тим
ситуацијама неопходна је сарадња полиције и центра за социјални рад, који у тим
ситуацијама морају процијенити стање дјетета и његове потребе и у складу са тим
предузети одговарајуће мјере породично правне заштите.
Реакције код дјеце, према оцјени стручњака, могу бити врло различите, прије свега
оне емоционалне природе, страх, збуњеност, осјећај напуштености, љутња, ниско
самопоуздање, усамљеност, депресија, несаница, поремећаји у исхрани, проблеми
у понашању и комуникацији, повлачење или претјерана агресивност, а зависе,
између осталог, и од узраста дјетета у вријеме одласка родитеља, односа у
породици прије и за вријеме боравка родитеља у затвору, о времену проведеном у
затвору, о врсти извршеног кривичног дјела.
И реакције родитеља су врло различите. Један број родитеља који издржавају
казну затвора, најчешће отац, у појединим ситуацијама и не жели контакт са
дјететом, осјећа се беспомоћно, не зна одговор за дијете зашто је ту, постиђен је
пред својим дјететом због онога што је учинио и у таквим ситуацијама сматра да је
боље контакте и не одржавати да би заштитио дијете од додатних траума и сусрета
у затворским просторијама. Један број лица на издржавању казне затвора због
своје родитељске неодговорности пријетња су дјетету и за сусрете у затворском
окружењу, док један број родитеља инсистира на контакту и дружењу са дјететом,
чак и у ситуацијама када је у затвору због насиља у породици, када су дјеца увијек
жртве - директне или индиректне.
Родитељ са којим дијете одраста, најчешће мајка, нема одговоре на питања која
дијете поставља, или одговоре не зна или једноставно не жели о томе разговарати
са дјететом: зашто је тамо, кад ће се вратити, и сл. Не зна да ли дјетету треба да
каже да је отац у затвору, које су то године дјетета да може да разумије, на који
начин да му то каже. Посебно питање је да ли и саме требају доприносити
контакту дјетета са родитељем у затвору, посебно у случајевима када исти казну
издржава због насиља у породици. За дијете су додатно трауматске ситуације када
информације о разлозима за одсутност родитеља добије из медија, од вршњака
или на улици.
Ако се свему овоме дода утицај средине у којој дјеца живе, ситуација се додатно
усложњава. Иако сама дјеца нису учинила ништа лоше, ничим нису допринијела
ономе што је родитељ урадио, и они су кажњени. Кажњени су јер су „изгубили”
родитеља, кажњени су због оног што је родитељ урадио, обиљежени су и одбачени
од својих вршњака. Називају их различитим именима којима их обиљежавају као
дјецу лопова, као дјецу коју треба избјегавати, искључити из игре и дружења.
Проблеми у настави, отежана комуникација са вршњацима, проблеми у исхрани,
здравствени проблеми, само су неке од посљедица које се код дјеце могу
манифестовати као реакција на догађаје, због тога је веома важно, да се, без
обзира на број евидентиране дјеце која одрастају без родитеља који је у затвору,
ова категорија дјеце препозна као посебно осјетљива категорија дјеце која су у
ризику. При томе је једнако важно да се уз ангажовање стручњака различитих
профила о бројним питањима ове категорије дјеце проговори, како би се, у датим
условима, пронашла адекватна рјешења за дијете у ублажавању посљедица за
ситуације у којима се дијете нашло не својом кривицом.
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Установе за издржавање казне затвора истичу да постоји један број осуђених лица
која дјецу не виђају никада или веома ријетко. Разлози су различити, од случаја до
случаја, али се најчешће доводе у везу са нарушеним односима између брачних
другова, удаљености пребивалишта породице и лошом материјалном ситуацијом
породице осуђеног лица.
У овој категорији свакако су и дјеца рођена у вријеме док мајка издржава казну
затвора. Међународни стандарди, у затворској популацији, труднице и мајке са
дјецом третирају као посебно осјетљиву категорију. Према постојећим
нормативним рјешењима у Републици Српској дијете може бити уз мајку до
навршене године дана живота.251
Према подацима установа укупан број дјеце чији родитељи издржавају казну
затвора је 425, највећи број дјеце је у узрасту до 10 година, и у нешто већем броју
ради се о дјечацима.
1. Број дјеце чији су родитељи у затвору или притвору према узрасту:
Старосна доб
0-5 година
5-10 година
10-18 година
Укупно

Број дјеце
98
134
135
365
+

60 за које није наведен
узраст = 425

2. Број дјеце чији су родитељи у затвору или притвору по полу:
Укупно дјеце
425

Мушких
188

Женских
177

Непознат пол
60

6. Дјеца у саобраћају
Дјеца у саобраћају су само дјеца и имају право на бригу и заштиту било да су сами
учесници у саобраћају или заједно са другим лицима. Заштита њихових права и
интереса, као и остваривање других права из Конвенције захтијева ангажовање
бројних субјеката заштите, њихову сталну сарадњу и координирану активност,
прије свега у дијелу правилне припреме дјеце за њихово учешће у саобраћају,
адекватним санкционисањем оних који својим неодговорним понашањем
угрожавају дјецу у саобраћају, али и адекватном сигнализацијом, прије свега у
близини објеката и установа у којима бораве дјеца: школе, вртићи, игралишта и сл.
Сваке године, према подацима МУП-а, један број малољетника буде искључен из
саобраћаја, јер су возили без возачке дозволе.
Сваке године, према подацима МУП-а, један број возача искључен је из саобраћаја
због вожње под утицајем алкохола. Посебно су забрињавајуће ситуације када су из
251

Закон о извршењу кривичних санкција, члан 100: Осуђеници за вријеме трудноће, порођаја и
материнства обезбјеђује се стручна љекарска помоћ. Уколико је дијете рођено у Установи, та
чињеница не наводи се у изводу из матичне књиге рођених.
Осуђеница након порођаја може задржати дијете до навршене једне године живота, послије чега
се у споразму са њом, дијете предаје породици или органу социјалног старања надлежном по
мјесту пребивалишта односно боравишта осуђенице.
Руководилац установе, по препоруци љекара, може осуђеници-мајци у случају лијечења
новорођенчета одобрити боравак у здравственој установи.
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саобраћаја, по различитим основама искључени и они који врше организовани
превоз ученика. Такве ситуације додатно упозоравају, да се у циљу заштите дјеце,
али и других учесника у саобраћају адекватне казне морају тражити и изван
постојеће новчане казне прописане Законом, јер исте нису адекватне почињеном
дјелу и свим могућим последицама, нити су у служби превенције.
Сваке године, статистика, на жалост, упозорава да на цестама, у саобраћајним
несрећама страдају и дјеца. Према подацима МУП-а у 2015. години у саобраћајним
незгодама смртно је страдало 5 дјеце, 43 дјеце је тешко повријеђено, а лакше
повреде у саобраћајним незгодама имало је 180 дјеце, и сва дјеца су узраста до 14
година.252
Министарство унутрашњих послова, Министарство саобраћаја и веза, Ауто-мото
савез и Агенција за безбједност саобраћаја, у циљу превенције и заштите дјеце у
саобраћају, сваке године, широм Републике Српске проводе акцију „Заштитимо
дјецу у саобраћају”, посебно на почетку школске године којом, поред појачаног
присуства полицијских патрола у близини школа, апелују и на возаче и њихову
одговорност у заштити дјеце и њихове безбједности.
Поред превентивних програма који су све присутнији, активности се морају
усмјерити ка повећању одговорности неодговорних учесника у саобраћају, посебно
возача под утицајем алкохола, али и активностима на адекватној сигнализацији у
близини објеката и установа намијењених дјеци.
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Министарство унутрашњих послова, Извод из евиденције МУП-а за 2015.годину од 5.02.2016.
године
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XII РАД ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ
1. Посебни извјештаји
Када оцијени да је то потребно ради предузимања мјера од значаја за заштиту
права и интереса дјеце, Омбудсман за дјецу је, у складу са Законом,253 овлаштен
поднијети и посебан извјештај.
Посебни извјештаји треба да допринесу системском рјешавању проблема како би
се заштитила дјеца чија су права угрожена или би могла бити угрожена по истом
основу који је предмет извјештаја.
Институција је у протеклом периоду Посебним извјештајима указала на потребу
успостављања јасног правног оквира који се под истим условима примјењује на сву
дјецу у образовном систему у случајевима утврђивања њихове одговорности и
изрицања васпитно-дисциплинских мјера, омогућавање дјеци са сметњама у
развоју на подршку асистента у настави, на начин и под условима утврђеним
законом, те положај дјеце у вишечланим породицама и неопходност доношења
новог Закона о дјечијој заштити. Институција сваке године ради и извјештај о
Твојим правима у твојој школи, којим се сумирају ставови дјеце о остваривању
права и њиховој заштити.
У извјештајном периоду, Омбудсман за дјецу урадио је посебне извјештаје:
1. Право на образовање дјеце са сметњама у развоју – подршка асистената у
настави
2. Дисциплинска одговорност ученика
3. Положај дјеце у породицама са четворо и више дјеце у Републици Српској
4. О твојим правима у твојој школи

2. Препоруке
У обављању послова из своје надлежности, Омбудсман за дјецу је овлаштен да
органима државне управе, органима, односно службама јединица локалне
самоуправе, као и другим правним и физичким лицима која обављају послове у
вези са дјететом, предлаже предузимање мјера за спречавање штетних поступања
која угрожавају њихова права и интересе, да упозори на неправилности, те да
захтијева да добије извјештаје о предузетим мјерама.254
Препоруке дате у извјештајном периоду односе се и на појединачне случајеве,
којима је надлежном органу наложено предузимање одређених мјера ради заштите
права дјетета у конкретним ситуацијама. Број препорука датих надлежним
институцијама - 43, већи је у односу на претходне године и исте укључују 111
препорука за поступање у конкретним ситуацијама. Разлог томе је чињеница да,
без обзира што су све препоруке јавно објављене, један број институција чини
пропусте у раду по истом основу. Препоруке ресорним министарствима указују на
потребу предузимања потребних мјера у одређеним областима, како би се
одговарајућим системским рјешењима отклониле ситуације које доводе до повреде
права и интереса дјеце.
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Закон о Омбудсману за дјецу, члан 17.
Закон о Омбудсману за дјецу, члан 9.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Препорука Центру за социјални рад Бања Лука - Збрињавање дјетета без
родитељског старања
Препорука Центру за социјални рад Бања Лука - Заштита права и интереса
дјеце у случају сумње на сексуално злостављање
Препорука Центру за социјални рад Приједор - Заштита права и интереса
дјеце под старатељством
Препорука Центру за социјални рад Козарска Дубица - Право дјетета на
заштиту од занемаривања у породици
Препорука Министарству здравља и социјалне заштите - Најбољи интерес
дјетета у поступку уређења виђања
Препорука Центру за социјални рад Козарска Дубица - Право дјетета на
заштиту од сексуалног злостављања
Препорука Просвјетној инспекцији - Поновни инспекцијски надзор
Препорука Центру за социјални рад Бијељина - Одржавање личних односа
дјеце и родитеља с којима не живе
Препорука Министарству просвјете и културе - Надзор над радом
предшколске установе
Препорука Министарству просвјете и културе - Видео-надзор у образовним
институцијама
Препорука Министарству здравља и социјалне заштите - Заштита дјеце од
употребе дрога
Препорука Министарству просвјете и културе - Педагошки стандарди и
нормативи за област предшколског васпитања и образовања
Препорука Министарству здравља и социјалне заштите - Остваривање права
дјеце, корисника социјалне заштите изван Републике Српске
Препорука Министарству здравља и социјалне заштите - Поступање центара
за социјални рад по налогу другостепеног органа
Препорука Центру за социјални рад Бања Лука - Заштита најбољег интереса
дјетета – доношење одлуке по налогу другостепеног органа
Препорука Општини Шековићи - Остваривање права дјетета на личне
односе и непосредни контакт са родитељем са којим не живи
Препорука Министарству здравља и социјалне заштите - Остваривање права
дјетета на контакте и дружења са родитељем са којим не живи – поступање
по налогу другостепеног органа
Препорука Министарству здравља и социјалне заштите - Надзор у
поступању надлежних служби у повјеравању малољетног дјетета
Препорука Министарству просвјете и културе - Усклађивање општих аката
васпитно-образовних установа са Уставом и законом
Препорука Центру за социјални рад Прњавор - Одлучивање о захтјеву за
одржавање личних односа са малољетним дјететом
Препорука Министарству породице, омладине и спорта - Утврђивање
најбољег интереса дјетета
Препорука Министарству правде - Заштита права и интереса дјеце у сукобу
са законом
Препорука Центру за социјални рад Градишка - Доношење одговарајућег
управног акта
Препорука Министарству здравља и социјалне заштите - Стручна помоћ и
подршка дјеци жртвама насиља и злостављања – иницијатива за
успостављање центра за заштиту дјеце
Препорука Министарству просвјете и културе - Дисциплинска одговорност
ученика
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Препорука Министарству просвјете и културе - Заштита права на
образовање дјеце у сукобу са законом
Препорука Министарству просвјете и културе - Право на образовање дјеце
без родитељског старања
Препорука Министарству породице, омладине и спорта - Годишњи извјештај
о насиљу над дјецом за 2014. годину
Препорука Центру за социјални рад Лакташи - Остваривање права на
образовање
Препорука Центру за социјални рад Мркоњић Град - Заштита права
малољетне дјеце
Препорука Центру за социјални рад Бања Лука - Непоступање по захтјеву у
законом предвиђеном року
Препорука Министарству просвјете и културе - Покретање иницијативе за
измјену Одлуке о донацији бесплатних уџбеника
Препорука Министарству породице, омладине и спорта - Предузимање
потребних мјера и активности у циљу подршке дјеци из вишечланих
породица
Препорука Министарству здравља и социјалне заштите - Предузимање
потребних мјера и активности за доношење новог закона о дјечијој заштити
Препорука Министарству просвјете и културе - Да питања образовања и
васпитања дјеце са сметњама у развоју нормативно уреди
Препорука Министарству здравља и социјалне заштите - Обезбиједити
једнак приступ центара за социјални рад у примјени Правилника о процјени
потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју
Препорука Основној школи „Свети Сава” Добој - Одлучивање о захтјеву
Препорука Центру за социјални рад Зворник - Збрињавање малољетног
дјетета
Препорука Центру за социјални рад Добој - Заштита права и интереса
малољетне дјеце
Препорука Центру за социјални рад Модрича - Збрињавање малољетне
дјеце

3. Мишљења
Законом о Омбудсману за дјецу (члан 7.), Институција је овлашћена да у поступку
припреме прописа даје мишљење на приједлоге закона и других прописа, ако се
њима уређују питања која су од значаја за заштиту права дјетета. У складу са
законом утврђеним овлаштењима Институција је доставила:
1.
2.
3.
4.

Мишљење на Нацрт закона о предшколском васпитању и образовању,
Министарство просвјете и културе
Мишљење на приједлог Закона о предшколском васпитању и образовању,
Министарство просвјете и културе
Мишљење на Нацрт кодекса о аудиовизуелним медијским услугама и
медијским услугама радија, Регулаторна агенција за комуникације БиХ
Информација о проведеним препорукама међународних тијела за људска
права, Министарство за економске односе и регионалну сарадњу
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XIII САРАДЊА СА ДЈЕЦОМ
Упознавање дјеце са начином остваривања и могућностима заштите њихових права
једна је од надлежности Институције утврђена Законом о Омбудсману за дјецу.255
Стога Омбудсман за дјецу континуирано сарађује са дјецом и подстиче их на
изношење њихових мишљења и неријетко управо током сарадње с дјецом долази
до информација на основу којих иницира активности усмјерене на побољшање
положаја дјетета, те предлаже мјере за повећање утицаја дјетета у друштву.
Овакав приступ дјеци свих узраста, истовремено је и одговор на једну од
Препорука УН Комитета за права дјетета из 2012. године којом се препоручује
држави да ради на „подизању свијести о Конвенцији на начин прилагођен дјеци,

посебно кроз већу употребу штампе, радија, телевизије, интернета и других
медија, као и активно учешће дјеце у јавним теренским активностима.”256

У извјештајном периоду сарадња с дјецом, одвијала се не само у активностима
које је проводила сама Институција, него и укључивањем и подстицањем других
институција и организација, а посебно дјеце, да раде на едукацији дјеце о њиховим
правима. У 2015.години остварена је значајна сарадња институција у едукацији
дјеце и промоцији њихових права, а дјеца су, кроз радионице, округле столове и
различите манифестације
показала велику заинтересованост за питања из
надлежности Институције, али и других институција које су у њима учествовале. То
даје нову димензију односа дјеце према различитим институцијама које су
овлаштене радити са дјецом по различитим основама, а истовремено је и
показатељ рада Институције на терену и њене директне сарадње с дјецом у којој
они препознају могућност да активно учествују у отварању тема које су за њих
важне, али и у изналажењу рјешења за питања која су за њих важна. То је
показатељ и рада Институције на увезивању свих који раде с дјецом и за дјецу, а
све с циљем да дјеца препознају оне институције система које по својој
надлежности доприносе унапређењу система дјечије заштите у цјелини.
1. Радионице за дјецу

Редовне радионице Омбудсмана за дјецу
„О твојим правима у твојој школи” назив је циклуса радионица који Омбудсман за
дјецу реализује већ 6 година заредом за ученике основних и средњих школа
Републике Српске, које проводи по унапријед утврђеном плану, те се на тај начин
покушава доћи до сваке школе и сваког дјетета, а с циљем едукације о њиховим
правима. Теме радионица биле су различите а циљ им је био упознавање дјеце с
правима, обавезама и одговорностима, УН Конвенцијом и њеним принципима,
врстама насиља и његовом превенцијом, родном равноправошћу, правом на
заштиту здравља, партиципацијом, предностима и ризицима интернета а све су
биле прилагођене дјеци, њиховом узрасту и њиховим потребама.

255
256

Закон о Омбудсману за дјецу, члан 6.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 22.
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Рб.

Година

1.

2010.

2.

2011.

3.

2012.

4.
2013.
5.
2014.
6.
2015.
УКУПНО

Тема редовних радионица
„О твојим правима у твојој
школи”
УН Конвенција и права
дјетета
Право на образовање и право
на игру и слободно вријеме
Право дјеце на заштиту
здравља
Да ли знамо шта је насиље?
Да ли знамо шта је насиље?
Да ли знамо шта је насиље?

Основне Средње
школе
школе

Укупно

2

25

27

20

2

22

13

15

28

17
18
16
86

12
9
10
73

29
27
26
159

Током 6 година Омбудсман за дјецу реализовао је укупно 159 редовних сусрета с
дјецом - радионица, у готово свим општинама у Републици Српској. Радионицама
је, према процјени, присуствовало преко 3000 ученика, с обзиром да је у просјеку
на радионицама било између 20 и 30 ученика, и то само у редовним радионицама.
Сваке године Омбудсман за дјецу организовао је и додатне радионице по позиву
заинтересованих школа, институција, невладиних организација или група дјеце
које су реализовали представници Институције, али и млади савјетници
Омбудсмана за дјецу чиме је знатно увећан број реализованих радионица и број
школа у којима су се активности реализовале.
Од потписивања Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце, који обавезује на провођење едукације и превенције насиља,
Институција је радионице „О твојим правима у твојој школи” 2013, 2014. и 2015.
године посветила теми –„Да ли знамо шта је насиље?”.
Рб.
1.
2.
3.
УКУПНО

Година
2013.
2014.
2015.

Тема редовних радионица
Основне Средње
„О твојим правима у твојој школе
школе
школи”
Да ли знамо шта је насиље?
17
12
Да ли знамо шта је насиље?
18
9
Да ли знамо шта је насиље?
16
10
51
31

Укупно
29
27
26
82

Школске 2013/2014. године на иницијативу Институције у Наставни план и програм
за основне школе, тема превенције насиља уведена је као обавезна тема која се
обрађује на часовима одјељењске заједнице у свим разредима.
Радионице из циклуса „О твојим правима у твојој школи” 2015. године под називом
„Да ли знамо шта је насиље” имале су за циљ упознавање дјеце са врстама насиља
и његовом препознавању, посљедицама на развој дјетета, и начинима заштите у
овој области, а реализоване су од септембра до 20.новембра – Међународног дана
права дјетета.
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Радионице су реализоване у 26 школа, од чега 16 основних и 10 средњих, у 22
општине, тако да су едукацијом обухваћена дјеца из свих дијелова Републике
Српске.
1.

ОШ „Вук Стефановић Караџић”

Козарска Дубица

2.

ОШ „П. П. Његош”

Берковићи

3.

ОШ „Вук Караџић”

Добој

4.

ОШ „Вук Караџић”

Власеница

5.

Пољопривредна и медицинска школа

Бијељина

6.

ОШ „Вук Караџић”

Омарска, Приједор

7.

ОШ „Алекса Шантић”

Источна Илиџа

8.

ОШ „Шамац”

Шамац

9.

ОШ „Младен Стојановић”

Јошавка

10.

СШ „Светозар Ћоровић”

Љубиње

11.

ОШ „Сутјеска”

Модрича

12.

Гимназија

Бања Лука

13.

СШЦ „Рудо”

Рудо

14.

Мјешовита школа „Никола Тесла”

Теслић

15.

ОШ „Свети Сава”

Бања Лука

16.

СШЦ „Алекса Шантић”

Невесиње

17.

Средња школа „Никола Тесла”

Брод

18.

ОШ „Бранислав Нушић”

Бања Лука

19.

ОШ „Свети Сава”

Источно Ново Сарајево

20.

ОШ „Вук Караџић”

Бијељина

21.

СШ „Челинац”

Челинац

22.

ОШ „Свети Сава”

Рогатица

23.

СШЦ „Вук Караџић”

Лопаре

24.

ОШ „П. П. Његош”

Бања Лука

25.

СШЦ „Фоча”

Фоча

26.

ОШ „Десанка Максимовић”

Станари

Посјете школама унапријед су договорене, а како се поред радионица с дјецом,
током посјета школама, обавља разговор са директором или стручном службом
школе (педагог/психолог/социјални радник), то је у 2015.години посебна пажња
посвећена примјени Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце јер исти обавезује школу на предузимање мјера превенције,
на дефинисану реакцију и интервенцију те праћење појаве и вођење одговарајуће
евиденције.
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Разговори са управама школа
Превенција, интервенција и едукација257 обавеза су школе, те се из разговора

са управама школа могло закључити да у односу на претходне године, школе имају
јаснији став о томе да насиље над дјететом које је ученик школе, ма гдје да се
одвија и ма ко био његов починилац, обавезује школу да по сазнању предузме
Протоколом предвиђене кораке. Ипак, током разговора педагози/директори/
социјални радници, углавном, су тврдили да у њиховој школи нема насиља или да
су имали случајеве „прошле године”, „прије пар година”, да су „све ријешили”, да
је „дијете завршило школу”, или да су прослиједили информације центру за
социјални рад, али да немају повратних информација...
Само мали број школа је у разговору отворено рекао да су имали проблем насиља
над дјецом или међу дјецом.
На питање да ли воде уредне евиденције о случајевима насиља над дјецом, сви
наводе да се то редовно обавља и да се извјештаји о томе достављају у
предвиђеном року.
Рад на превенцији и едукацији у школама је примијетан, педагози и психолози
износили су податке о радионицама које су реализовали у одјељењским
заједницама или су проводили истраживања након којих су циљано одабирали
теме везано за насиље које су обрађивали у појединим одјељењима или цијелој
школи.
Едукација родитеља на коју Протокол обавезује, још увијек није адекватно
препозната и углавном је ова врста едукације рађена у школама које су кроз
пројекте са невладиним сектором планирале ову активност. Мали је број основних
школа које су, тему насиља и примјену Протокола о поступању у случају насиља,
злостављања или занемаривања актуелизовали на савјетима родитеља.
Едукација наставног особља о насиљу, проводи се чешће у основним школама, али
и тада не системски него најчешће на иницијативу и кроз пројекте невладиног
сектора.

Ставови дјеце о насиљу
Радионице које су обављене након разговора са управом школа потврђују да се у
школама ради на едукацији дјеце о врстама насиља, препознавању жртава, могућој
превенцији и развијању свијести о потреби пријављивања насиља. Дјеца су током
радионица потврдила да су о насиљу разговарали углавном на часовима
одјељењске заједнице, али и да су у једном броју школа, кроз сарадњу са НВО или
полицијом реализоване и додатне радионице о овој теми, зато дјеца нису имала
проблем да дефинишу све врсте насиља, да опишу њихове манифестације а
интересантно је да су ове године, за разлику од претходне двије године, дјеца и у
основним и у средњим школама означила вербално насиље као најприсутнији
облик насиља.
Вербално насиље према мишљењу дјеце је најчешће јер се дешава и у стварном
животу а и путем интернета, гдје се број насилних порука увећава сваким
дијељењем и лајковањем таквог садржаја. Иако свјесни да и вербално насиље
оставља посљедице на њихов развој и одрастање, дјеца то често виде као дио
културе појединца, да је то „његова ствар,” те да је то уобичајено и прихватљиво
понашање.
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И основци и средњошколци препознају и дефинишу психичко насиље као намјеру
да се жртва омаловажава, понижава и исмијава, а нешто мањи број ученика
препознаје пријетње које треба да изазову страх код жртве као облик психичког
насиља. Психичко насиље по ријечима дјеце често прелази у физичко насиље и
обратно.
Насиље путем интернета дјеца су лако и тачно дефинисала, и многи су рекли да су
имали „провале” у профил, да њихови вршњаци а посебно дјевојчице постављају
фотографије непримјереног садржаја, да не контролишу особе које прихватају за
пријатеље и слично. Примијетно је да све већи број дјеце има мобилне телефоне
са могућношћу коришћења интернета, као и да дјеца користе телефон током
наставе, што само потврђује и да законом утврђена повреда радне дисциплине
није довољна сама по себи и неће ријешити проблем.
На једном броју радионица питање како помоћи другу који је жртва насиља,
мишљења дјеце била су врло различита, од тога да се у те ствари не треба
мијешати до размишљања да друга треба саслушати, разговарати с њим, утјешити
га, што упућује на потребу да активности треба усмјерити на важности
пријављивања насиља и помоћ дјетету жртви.
Нажалост, стиче се утисак да свијест о потреби пријављавања насиља, неријетко
има само декларативни карактер.
Дјеца у великом броју кажу да не би пријавила насиље због тога што се плаше да
би тиме испровоцирали починиоца насиља, а нису сигурни да би им неко могао
обезбиједити стварну заштиту. Због страха, несигурности и неповјерења, дјеца
углавном ћуте или нерадо говоре о насиљу које доживе, а и када се одлуче да
проговоре о насиљу онда то повјере неком у кога имају повјерења или траже
савјете како да ријеше ситуацију на начин да остану анонимни.
Мало је школа које отворено говоре о присутности насиља над дјецом и међу
дјецом, о томе да је сваки облик насиља недопустив, да насиље није ствар
појединца, да жртва мора добити помоћ и подршку у школи одмах, да дјеца са
неприхватљивим понашањем треба да буду препозната и да се са њима мора
додатно радити како би се отклонили узроци таквог њиховог понашања. Школе
углавном наводе да нема насиља, како га је некад било, како се све некако
ријеши, како центри за социјални рад и родитељи не сарађују.

Радионице по позиву
Захваљујући сталном напору Институције да увеже све институције и организације
које раде с дјецом и за дјецу да заједнички дјелују у бројним областима везано за
права дјетета, Институција је и у извјештајном периоду примила захтјеве који се
односе на едукацију дјеце о њиховим правима.
По позиву, Институција је сарађивала са Музејем Републике Српске чија је
Педагошка служба веома посвећена раду с дјецом. Двије институције заједно су
организовале едукативно-креативну радионицу за предшколце „Срећна дјеца,
срећни људи” која је одржана поводом Дјечије недјеље. Радионица је реализована
кроз сет кратких скечева у којима су дјеца показала шта желе бити када одрасту.
Истим поводом, Институција је у сарадњи с Музејем реализовала и радионицу
„Право на игру” у Дјечијем дому „Рада Врањешевић”. Свака институција је са свог
аспекта ово право приближила дјеци што је изазвало опште задовољство, не само
дјеце него и запослених.
Како су у бањалучкој Гимназији активни млади савјетници, они су преносећи своја
искуства о сарадњи са Институцијом иницирали одржавање двије радионице о
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вјештинама вршњачке едукације, а позив је упутила Мултимедијална секција
Гимназије која има вршњачке едукаторе у настави информатике.
„С обзиром на дугогодишњу одличну сарадњу коју наша организација има са
вашом, овом приликом вам се обраћамо да нам помогнете у организацији и
реализацији тренинга за развој животних вјештина,”258 стоји у позиву Wорлд
Висион за подручје Бањалуке за реализацију тренинг семинара о двије теме „Развој
животних вјештина” и „Здрави животни стилови”. Учесници тренинг семинара били
су чланови Савјета ученика и Дјечијих омладинских одбора ученици ОШ „Свети
Сава” Котор Варош, ОШ „П.П. Његош”,Масловаре, ОШ „Доситеј Обрадовић”,
Кнежево, ОШ „Војислав Илић”, Крупа на Врбасу.
Савјети родитеља у једном броју школа препознају и важност и улогу савјета
родитеља у остваривању права дјеце уопште, посебно у образовном систему. ОШ
„Свети Сава” из Зворника позвала је представнике Институције да са родитељима
разговарају о бројним актуелним питањима из области дјечијих права, а са
члановима Савјета ученика одржи радионицу „Право на партиципацију” с циљем
јачања њихове свијести о потреби активнијег учешћа у животу школе.

Вршњачка едукација
Вршњачка едукација омогућава да дјеца и млади информације о темама које су за
њих важне управо добију од њихових вршњака који су за то обучени. Вршњачки
едукатор мора да прође посебну обуку, тренинг, како би могао одговорити
захтјевима који се од њега очекују. Полазећи од чињенице да вршњаци у великој
мјери утичу једни на друге и да група вршњака може значајно да утиче на то које
ће понашање, вриједности или ставове усвојити одређена особа, Омбудсман за
дјецу континуирано организује тренинг семинаре за младе савјетнике који стичу
знања о правима дјетета и вјештине потребне за одржавање радионица, који се
онда активно укључују у едукацију својих вршњака у школама.
Највећи број радионица по моделу вршњачке едукације реализован је 2013.године
када су млади савјетници у 16 школа у 6 општина (Добој, Модрича, Прњавор, Фоча,
Градишка и Бања Лука) реализовали 43 радионице на теме „Да ли знамо шта је
насиље” и „Родна равноправност” у којима је учествовало око 1000 основаца и
средњошколаца широм Републике.
Млади савјетници омбудсмана за дјецу постали су већ препознатљиви у школама,
локалним заједницама и невладиним организацијама као добри и активни
вршњачки едукатори. „Ваша Институција је препозната као једна од ријетких која

у своме раду доста пажње и труда посвећује управо оваквим активностима тј.
вршњачкој едукацији и у своме саставу имате младе вршњачке едукаторе који би,
сигурни смо, уз ваше присуство и организацију успјели заједно са нама да успјешно
одржимо ове тренинге.” (из позива организације Wорлд Висион) Тако су уз активно
учешће младих савјетника реализована 2 тренинг семинара у којима је учествовало
преко 70 основаца, из општина Котор Варош, Крупа на Врбасу, Масловаре и
Кнежево, а теме су биле „Развој животних вјештина” и „Здрави животни стилови”.

Фондација „Лара” из Бијељине већ годинама сарађује с Институцијом и у
извјештајном периоду је уз подршку Ин фондације организовала цјелодневну
радионицу за ученике шестих разреда из шест основних школа бијељинске регије о
теми „Насиље над дјецом” коју су реализовали млади савјетници из Добоја.
Током тренинга дјеца су се обраћала младим савјетницима с питањима, тражила
савјет, позивала их да се сарадња настави. Била је то стварна вршњачка
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интеракција из које су и ученици-учесници семинара и млади савјетници изашли
богатији не само знањем о теми, него и о раду у групи, начину комуникације и
могућностима да се и сами провјере као едукатори.
Млади савјетници реализовали су веома успјешно и на задовољство њихових
другара и радионице у основним школама: у Добоју, ОШ „Доситеј Обрадовић”
радионицу о теми „Дјечија права кроз призму УН Конвенције о правима дјетета,” а
у Фочи у ОШ „Свети Сава” и ОШ „Веселин Маслеша” радионице „Вршњачко
насиље.”
Млади савјетници дали су свој допринос у едукацији вршњака током Сајма за дјецу
и породицу на којем су промовисали Мрежу младих савјетника и рад Институције
дијелећи промотивне материјале, одговарајући на питања заинтересованих
посјетилаца, а посебан допринос су дали у реализацији 2 радионице „Да ли знамо
шта је насиље?” које су реализоване у Креативном кутку Сајма за дјецу и породицу
за ученике ОШ „Георги Стојков Раковски” и „Милош Дујић” из Челинца. Те
радионице биле су потпуно ново искуство јер су извођене јавно, посматрали су их
пролазници, спонтано се прикључивала и друга дјеца, и тиме је вјештина и знање
било на великом тесту.
Млади савјетници су на све ове изазове одговорили знањем, енергијом и
сналажљивошћу на опште задовољство свих учесника.
2. Програм социјализације дјеце
У свим својим извјештајима
Институција је указивала на значај Пројекта
„Социјализација дјеце Републике Српске” који се одвија у кампу у Кумбору, Црна
Гора, од 2002. године, а чија реализација је одговор, прије свега, на задовољавање
потреба дјеце чији је развој осујећен неповољним социјалним, економским,
породичним или здравственим приликама и помоћ породици у остваривању њене
улоге у социјализацији и заштити дјеце.
Омбудсман за дјецу већ седму годину посјећује дјецу у Кумбору и том приликом
реализује радионице о правима дјетета. У 2015. години Омбудсман за дјецу је био у
посјети десетој смјени, у којој је у периоду од 13.08 - 22.08. боравило 135 дјеце из
општина Србац, Приједор, Фоча, Осмаци, Добој и Требиње. Разговор с дјецом је
организован
по групама, према узрасту дјеце и у вријеме њиховог
послијеподневног одмора. Разговарало се о њиховим правима уопште, а посебно о
онима која се тичу школе, али и боравка у кампу. Дјеца су врло отворено говорила
о различитим ситуацијама са којима се сусрећу и готово сва њихова питања и
коментари везани су за њихово образовање, школску дисциплину, однос са
наставницима, сигурно коришћење интернета, насиље у школи, опремљености
њихових школа, о томе да у школи врло мало уче о својим правима.
Овакав вид сарадње с дјецом за Институцију је посебно важан, јер су на једном
мјесту окупљена дјеца из различитих средина, различитих школа, различитог
узраста, различитог социјалног статуса, дјеца с сметњама у развоју и талентована
дјеца.
Дјеца, родитељи, запослено особље, волонтери и локалне заједнице из којих дјеца
долазе немају примједби ни на један сегмент боравка у Кумбору што додатно
обавезује све надлежне да, без обзира на тешку економску ситуацију реализација
пројекта не буде доведена у питање, те да се уложе и додатни напори на његовом
унапређењу у смислу повећања капацитета и укључивања већег броја дјеце.

139

Министарство здравља и социјалне заштите и Јавни фонд дјечије заштите улажу
огроман напор, да сваком годином, услови за боравак дјеце у кампу буду бољи и
садржајни.
3. Дјечија недјеља
Програм реализације „Дјечије недјеље” доноси министар здравља и социјалне
заштите, а сваке године у програму учествује све већи број институција и
организација. Циљ „Дјечије недјеље, већ традиционално је, подстицање и
организовање различитих културно-образовних, рекреативних и других садржаја
посвећених дјеци.
„Дјечија недјеља˝ 2015. године обиљежена је бројним активностима, у периоду од
05. до 10. октобра са заједничким слоганом „Срећна дјеца-срећни људи.˝
Омбудсман за дјецу је у „Дјечијој недјељи” реализовао низ активности на подручју
цијеле Републике с циљем промоције права дјетета и скретањем пажње јавности
на теме које се тичу дјечијег одрастања.
Већ традиционално Институција је „Дјечију недјељу” започела дружењем с
предшколцима, али ове године то дружење имало је нов квалитет с обзиром да је
реализовано у сарадњи са Музејем Републике Српске и Центром за предшколско
образовање, реализацијом едукативно-креативне радионице „Срећна дјеца-срећни
људи˝. Полазници радионице били су предшколци из бањалучких вртића „Буба
мара”, „Дора” и „Пинокио” који су кроз глуму и кратке скечеве приказали 10
занимања која су им била интересантна.
Истовремено је у Музеју била постављена изложба ликовних радова ученика из
бањалучких основних школа „Доситеј Обрадовић”, „Иво Андрић” и „Бранко
Радичевић” под називом „Из породичног албума” у којој су ученици приказали како
виде савремену и традиционалну породицу, њене темељне вриједности и изазове
савременог доба.
У сарадњи с педагошком службом Музеја одржана и радионица коју већ
традиционално у „Дјечијој недјељи” Институција реализује у Дому „Рада
Врањешевић”. Ове године радионица „Имам право на игру” подстакла је дјецу да
размишљају о праву на игру, али и о прошлости игре и играчака.
С дјецом смо у „Дјечијој недјељи” били и у Добоју у ОШ „Вук Стефановић Караџић”
гдје је одржана ликовна радионица „Моје право на игру” с посебним акцентом на
кориштење инклузивног игралишта. У истој школи одржана је радионица израде
плаката „Имам право на образовање” чији је циљ био подстицање вршњака Рома
да се укључе у образовни процес. У Фочи је већ традиционално дружење са
предшколцима у вртићу „Чика Јова Змај”, а у СШЦ „Фоча” с младим савјетницима
организовано је тематско дружење „Породица, наша снага” са Савјетом ученика.
Током „Дјечије недјеље” реализоване су и радионице „О твојим правима у твојој
школи” с темом „Да ли знамо шта је насиље” у ОШ „Вук Караџић” у Омарској, ОШ
„Алекса Шантић” у Источној Илиџи и ОШ „Шамац” у Шамцу.
У „Дјечијој недјељи”, Омбудсман за дјецу посјетила је дјецу у Васпитно-поправном
дому у Бањалуци и с њима разговарала о бројним питањима њиховог одрастања а
посебно о проблемима који прате њихово образовање у датим условима.
У „Дјечијој недјељи”, у Добоју је Институција у сарадњи са Удружењем грађана
„Будућност 4+” организовала Округли сто „Положај дјеце и родитеља у
породицама са четворо и више дјеце”. Циљ округлог стола био је указати на
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проблеме и потребе вишечланих породица те предложити мјере за побољшање
услова и квалитета живота дјеце и родитеља у овим породицама.
Централна манифестација „Дјечије недјеље” била је прилика да се говори о
правима дјетета а посебно о породичним вриједностима и потреби њиховог
очувања. Ове године су у програм учествовали малишани из Центра за
предшколоско васпитање „Принцеза Катарина Карађорђевић” из Лакташа, а
Министарство породице, омладине и спорта додијелило је награде за најбоље
литерарне радове који промовишу породицу и њене вриједности. Централна
манифестација била је прилика на којој су министри породице омладине и спорта,
просвјете и културе, здравља и социјалне заштиту заједно с предсједницом Владе
исказали спремност да заједнички дјелују не само у промоцији него и у
остваривању и заштити права дјетета.
Током „Дјечије недјеље” Институција је промовисала Општи коментар број 14 о
праву дјетета да се првенствено води рачуна о његовим најбољим интересима који
је публикован уз подршку ИН фондације.
4. Међународни дан права дјетета
20. новембра 1989. године Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је
Конвенцију о правима дјетета. Тај дан проглашен је Међународним даном права
дјетета и обиљежава се широм свијета.
У Републици Српској бројне институције и организације, а сваке године их је све
више, обиљежавају овај дан, а на иницијативу Омбудсмана за дјецу већ шест
година Централна манифестација поводом Међународног дана права дјетета
реализује се у школи која према подацима Министарства просвјете и културе и
Републичког педагошког завода има најбоље резултате у учењу и владању. Циљ
избора школе домаћина је додатно мотивисање школа у унапређењу васпитно образовног рада и постизања што бољих резултата.
У 2015.години, домаћин манифестације била је Основна школа „Јован Цвијић” из
Бањалуке, а манифестацији су присуствовали представници бројних институција,
родитељи и наравно дјеца. На улазу су госте дочекала насмијана лица дјеце
обучене у традиционалне народне ношње с јабуком за сваког госта што је био знак
добродошлице за сваког од позваних. Манифестацију је отворио министар
просвјете и културе др Дане Малешевић који је говорио о значају права дјетета и
обавезама одраслих да им та права обезбиједе. Цијела манифестација имала
поруку која је јасно говорила да дјеца познају бројна своја права и да их у овој
школи уживају.
На крају манифестације су додијељене награде за најбоље литерарне радове на
конкурсу „Школа коју желим” а који сваке године расписују Министарство просвјете
и културе и Републички педагошки завод у сарадњи са Омбудсманом за дјецу.
Награде су, већ традиционално, обезбиједили Јавни фонд за дјечију заштиту,
Министарство просвјете и културе и Министарство породице, омладине и спорта.
Омбудсман за дјецу је, поводом Међународног дана права дјетета у Добоју
организовао Округли сто „Право на образовање дјеце са потешкоћама у развоју”.
У поводу 19. новембра Међународног дана превенције злостављања и
занемаривања дјеце и 20. новембра Међународног дана права дјетета у Фочи је у
организацији Министарства здравља и социјалне заштите, ЈЗУ Универзитетске
болнице Фоча и Омбудсмана за дјецу одржан Округли сто „Посљедице насиља,
злостављања и занемаривања на развој и одрастање дјетета - право дјетета на
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подршку и помоћ” на којем је подржана иницијатива за успостављање Центра за
подршку дјеци жртвама насиља.
Млади савјетници у Добоју су овај дан обиљежили радионицом о правима дјетета
коју су организовали за своје вршњаке из ОШ „Доситеј Обрадовић,” а радионице о
Твојим правима у твојој школи које су реализоване у Станарима у „ОШ „Десанка
Максимовић”, у Бањалуци у ОШ „П. П. Његош” и у Фочи у СШЦ „Фоча”, имале су и
едукативни и промотивни карактер јер су у свим школама дјеца већ знала да је то
дан њихових права.
5. Међународни дан људских права
УН Конвенција о правима дјетета уводећи дијете као субјекта међународног права
и заштите, захтијева и један нови однос према дјеци и посебно инсистира на
четири основна принципа, право на живот, опстанак и развој, право на најбољи
интерес, право на изражавање мишљења и учешће у сваком поступку који се њега
тиче и право на заштиту од било којег облика дискриминације. Стога је и
Међународни дан људских права сваке године прилика да се још једном укаже да
су и права дјетета људска права. У поводу 10. децембра, Међународног дана
људских права, Омбудсман за дјецу указала је на повреду права дјетета на
издржавање, посебно у случајевима развода брака и прекида ванбрачне заједнице.
Право дјетета на издржавање, право је дјетета и не зависи од односа међу
родитељима нити од статуса брачне заједнице, али на жалост законом
успостављени механизам још увијек није одговорио на потребе дјетета.
Поводом обиљежавања Међународног дана људских права омбудсман за дјецу је
присуствовала изложби и панел дискусији „Избјеглица или мигрант – правилан
назив је битан” коју је организовао Бањалучки центар за људска права у сарадњи
са Мисијом OEBS-а у БиХ и Правним факултетом Универзитета у Бањалуци.
6. Међународни дан безбједног интернета
Сваке године другог мјесеца, другог дана, друге седмице обиљежава се
Међународни дан безбједног интернета, сваке године с новом темом, с циљем да
се дјеци и одраслима скрене пажња на значај нових технологија у одрастању дјеце.
Већ пету годину за редом Омбудсман за дјецу и Агенција за информационо
друштво заједно организују
обиљежавање Међународног дана безбједног
интернета, а 2015. године тема је била „Створимо бољи интернет заједно”.
Централна манифестација одржана је у ОШ „Борисав Станковић” у Бањалуци, а
ученицима и наставницима ове школе придружили су се њихови вршњаци из
других бањалучких основних и средњих школа уз бројне госте, представнике
институција и организација. На Централној манифестацији учесници су послали
поруку да је стварање бољег интернета одговорност свих и да на томе треба
радити сваког дана у години.
На позив Институције, Републички педагошки завод послао је позив свим основним
и средњим школама да: „на часовима информатике, васпитно-образовног рада с
одјељењском заједницом, језика, математике,…или кроз акције Савјета ученика са
ученицима обиљежите међународни Дан безбједног интернета, на начин да могу
припремити пригодна предавања, презентације, уприличити разговоре са
ученицима или дебате о безбједном кориштењу интернета, опасностима којима
дјеца могу бити изложена путем интернета, Фејсбука или неке друге друштвене
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мреже. Како би се у акцију укључили и родитељи могу се припремити радионице за
ученике и родитеље…”259
Ученици бањалучке Гимназије који већ годинама учествују и на централној
манифестацији, у 2015. години су по први пут у својој школи организовали
обиљежавање Дана безбједног интернета, који је на пригодан начин обиљежен у
бројним школама у Републици.
7. Омбудсман на манифестацијама дјечијег знања и стваралаштва
Манифестације дјечијег знања и стваралаштва увијек окупе посебно талентовану
дјецу, чије активности Омбудсман за дјецу прати с посебном пажњом. Развијање и
мотивисање креативности код дјеце, подстицање развоја њихових талената у
области умјетности, културе, спорта, истраживања и проналазаштва, морао би бити
приоритет сваког друштва.
Мотивисати дјецу и наградити их заједно с наставницима који су им често, поред
родитеља једина подршка, значи додатно их
подстицати у ангажовању,
усмјеравати их и помагати.
Већ традиционално, од 2008.године, Влада Републике Српске организује пријем за
ученике основних и средњих школа који су остварили најбоље резултате на
такмичењима, Малим олимпијским играма Републике Српске и такмичењима
музичких школа. На манифестацији се 2015.године окупило 383 основаца и
средњошколаца чији су постигнути резултати препознати и награђени.
Већ традиционално, Републички педагошки завод организује и манифестацију у
оквиру које ученици основних и средњих школа, својим стваралаштвом, ликовним
и литерарним радовима, дарују својој Републици најљепше честитке за рођендан.
Завршна свечаност се сваке године одржава у другом граду/општини. Ове године
домаћин завршне манифестације било је Источно Ново Сарајево. Ученици Основне
школе „Свети Сава” из Источног Новог Сарајева су припремили пригодан културноумјетнички програм, током којег су за најбоље ликовне и литерарне радове
додијељене награде.
Међународни фестивал дјечије поезије „Дјечије царство” је манифестација која је
својом величином, бројношћу учесника и квалитетом стекла углед, како међу
дјецом и школама, тако и међу писцима и културним радницима, не само у
Републици Српској и БиХ, него и у цијелом региону. Већ девет година овај
фестивал поезије у Бањалуку доводи дјецу пјеснике из Федерације Босне и
Херцеговине, Србије, Црне Горе, Хрватске, Словеније и Македоније, а фестивал
традиционално отвара представник Омбудсмана за дјецу. Интересантна је и плесна
манифестација за предшколце „Растимо заједно” која је по други пут одржана у
Фочи, а дио је регионалне манифестације „Растимо уз плес” у којој учествују 44
вртића из регије.
Током извјештајне године повећане су и активности - округли столови, радионице,
изложбе ликовних и других радова, представе, манифестације, којима се остварује
социјализација дјеце с потешкоћама у развоју и њихова партиципација у друштву,
чији су организатори били углавном невладине организације.
Једна од манифестација, која даје прилику да дјеца која заједно похађају школу
покажу како је инклузија могућа, је Манифестација „Дани инклузивног
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Из дописа Републичког педагошког завода који је упућен основним и средњим школама број:
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образовања” која је и ове године организована у добојској ОШ „Вук Стефановић
Караџић”.
У Добоју је обиљежен и Дан особа са аутизмом у организацији Удружења за помоћ
и подршку дјеци с посебним потребама и УГ „Мала Кућа”, а у Бањалуци у
организацији Удружења за помоћ лицима с аутизмом „Дјеца свјетлости” и УГ „Твоја
ријеч”.
Дјечији едукативни центар „Свјетлице” из Бањалуке поводом обиљежавања
Међународног дана особа с Даун синдромом ове године је припремио
манифестацију под називом „Прозор у наш свијет” коју је подржао и предсједник
Народне скупштине, а удружење „Down sy i mi” и организовало је шетњу под
маскама.
У Бањалуци је отворен Сервис центар „Дајте нам шансу - Свјетлице”, за дјецу са
потешкоћама у развоју и њихове породице, који је највећим дијелом финансиран
од стране USAID. Простор за Сервис центар обезбиједио је Град Бања Лука, а
подршку је пружила и компанија м:тел.
8. Омбудсман за дјецу у гостима
Омбудсман за дјецу сваке године прима све више позива да буде гост у васпитнообразовним али и другим установама које, обиљежавајући значајне датуме пружају
могућност дјеци да покажу своја знања и таленте у различитим областима, њихово
ангажовање у ваннаставним активностима, сарадњу са другим институцијама,
посебно са локалном заједницом и невладиним организацијама.
У Фочи се већ традиционално представница институције дружи с малишанима из
вртића „Чика Јова Змај” и СШЦ „Фоча” поводом Дјечије недјеље и Међународног
дана права дјетета. У Добоју је сарадња представника Омбудсмана за дјецу са
ученицима из основних и средњих школа готово свакодневна, а ове године посебно
је било дружење на изложби ученичких радова „1 000 тулипана за Холандију” која
је организована у знак захвалности Холандији за помоћ у поплавама, а поводом
Дана града.
Већ годинама представници Институције посјећују: бањалучку Гимназију на
Савиндан, а ове године и ОШ „Борисав Станковић” и СШЦ „Гаудеамус”, Дјечији дом
„Рада Врањешевић” и Завод за физикалну медицину и рехабилитацију „Мирослав
Зотовић” на Никољдан.
„Здраво да сте” већ неколико година на обали Врбаса за сву дјецу која љето
проводе у граду реализује активност под називом „Креативни август,” а циљ је
понудити дјеци квалитетне садржаје за провођење слободног времена. Вриједни
млади људи који воде радионице сваком дјетету посвећују једнаку пажњу, па један
број дјеце већ низ година развија своја интересовања и таленте кроз ове
креативне радионице.
Сусрети с дјецом за представнике Институције увијек су, не само извор
информација о томе како дјеца различитог узраста разумију и остварују своја
права, већ увијек и потврда да ништа не може замијенити овај начин комуникације
са дјецом.
9. Мрежа младих савјетника омбудсмана за дјецу
Имајући у виду један од основних принципа Конвенције о правима дјетета – право
дјетета на изражавање мишљења и учешће у свим активностима које се њега тичу,
Омбудсман за дјецу је 2011. године основао Мрежу младих савјетника која окупља
средњошколце из цијеле Републике с циљем:
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остваривања партиципације дјеце/младих у свим питањима која их се тичу,
њиховог слободног изражавања мишљења,
омогућавања приступу информацијама,
упознавања младих с УН Конвенцијом о правима дјетета.
Радећи на остварењу ових циљева, чланови мреже се баве питањима везаним за
сва права која им гарантује Конвенција и тиме доприносе квалитетнијем и
потпунијем сагледавању стања права дјетета у Републици Српској.
Кроз чланство у Мрежи младих савјетника дјеца/млади стичу могућност
укључивања у Европску мрежу младих савјетника омбудсмана за дјецу и узимање
учешћа у активностима изван Републике Српске.
Млади савјетници су средњошколци из 20 средњих школа из 17 општина у
Републици, који пролазе едукацију о правима дјетета и тако стичу знања и
вјештине потребне за вршњачке едукаторе, међусобно размјењују знања и
искуства о одређеним питањима.

Едукација
Едукација младих савјетника специфична је по томе што за циљ има упознати
младе савјетнике с њиховим правима и основним принципима Конвенције и
истовремено их обучити вјештинама преношења стечених знања. На овај начин се
подиже свијест дјеце о њиховим правима, подстиче самопоуздање и активан
допринос у рјешавању свих питања која их се тичу и у породици, школи, локалној
заједници.
Омбудсман за дјецу је и у 2015.години наставио сарадњу са Гендер центром Владе
Републике Српске и реализовао тренинг семинар за младе савјетнике „Моје право
на образовање” у оквиру Програма „Припреме за цертификацију вршњачких
едукатора о правима дјетета за младе савјетнике омбудсмана за дјецу Републике
Српске” из средстава ФИГАП-а.
Тренинг семинар „Моје право на образовање” одржан је од 24. до 26. априла
на Хајдучким водама за 19 младих савјетника/савјетница омбудсмана за дјецу из
8 средњих школа из Добоја, Прњавора, Фоче, Дервенте, Модриче и Бањалуке.
Право на образовање је разматрано кроз 5 тематских области: циљеви
образовања, дискриминација, однос ученик-професор, оцјењивање и ко је ко у
школи. Утисци дјеце најбоље говоре о семинару: „Задовољна сам са свим
радионицама. Допало ми се то што сте нам допустили да представимо своје школе
и укажемо на проблеме. Сматрам да смо на основу рада у групама лакше разумјели
ову тему.”
Током посљедњих година Мрежа младих савјетника омбудсмана за дјецу је постала
препознатљива по свом активном учешћу у раду Институције, а како су прошли
обуку о правима дјетета и родној равноправности и добри су саговорници о многим
темама, то су њихов рад препознале и друге институције и невладине
организације.
Млади савјетници били су 2014.године и промотери кампање „Не говору мржње на
интернету” коју је проводио Комитет Републике Српске за борбу против говора
мржње на интернету.
19. Сусрети младих, у Требињу, које је организовало Министарство породице,
омладине и спорта и Омладински савјет били су прилика да се 5 младих савјетника
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дружи са својим вршњацима из цијеле Републике и представи и своје активности и
прошири своја знања у разним областима кроз радионице које су похађали.

ENOC/ENYA
ЕNYА-Европска мрежа младих савјетника, основана је на иницијативу ЕNOC-а,
Европска мрежа омбудсмана за дјецу, с циљем да се дјеци и младима омогући да
на европском нивоу изнесу мишљење о актуелним питањима која их се тичу.
Укључивање дјеце из Републике Српске у активности које се одвијају у оквиру
Европске мреже младих савјетника омогућава им да сарађују са својим вршњацима
и размјењују искуства у познавању, заштити, остваривању и промоцији права
дјетета на европском нивоу. Млади савјетници омбудсмана за дјецу укључени су у
ЕNYА активности од 2010. године када су учествовали на првом састанку младих
савјетника у Стразбуру, затим на другом и трећем састанку током 2011.године у
Белфасту, Сјеверна Ирска и Варшави, Пољска, 2012.године на ЕNYА форуму о
темама Малољетничка деликвенција и Дјеца у институционалној бризи.
У 2013. години тема Европске мреже младих савјетника била је „Дјеца у покрету,˝
у 2014. години „Дјеца погођена мјерама штедње˝ а у 2015.години „Млади, говорите
против насиља”. Млади савјетници били су позвани да се пријаве за учешће у
снимању кратких филмова на ове три теме, али Институција није била у
могућности да обезбиједи дјеци подршку у оваквој врсти ангажмана.
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XIV САРАДЊА СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Невладин сектор, као један од стубова цивилног друштва, има изузетно важну на
подизању свијести грађана о људским правима уопште и посебно правима дјетета,
њиховом остваривању и њиховој заштити.
У остваривању својих циљева невладин сектор користи разне методе, између
осталог, и прикупљање података на терену у различитим областима остваривања
права дјеце, посебно, везано за различите облике насиља међу дјецом и над
дјецом, раде на изради извјештаја о стању људских права у различитим областима,
на едукацији и дјеце и одраслих који раде са дјецом и за дјецу, лобирају за
доношење одређених закона, односно, за измјене и допуне закона ради
квалитетнијег остваривања права дјеце у различитим областима.
Радећи на терену, невладине организације долазе до сазнања о различитим
проблемима и потребама не само у појединачним случајевима већ и одређених
категорија дјеце. Међу бројним невладиним организацијама све је већи број оних
који су своје активности усмјерили на заштиту права и интереса дјеце, посебно
везано за различите облике насиља, злостављања и занемаривања дјеце и
остваривање права дјеце са сметњама у развоју.
И у извјештајном периоду Институција је од невладиних организација запримила
један број пријава о појединачним случајевима повреде права дјеце, а партнерство
са невладиним организацијама, које је успостављено од самог почетка рада
Институције, остварено је покретањем иницијативе за измјене и допуне постојећих
законских рјешења, доношењу програма и протокола и њиховој примјени,
едукацији дјеце, истраживањима које је радила институција.
Са једним бројем невладиних организација сарадња је стална и континуирана, по
различитим основама, али се сваком годином проширује и на нове невладине
организације.
Неке од реализованих активности у сарадњи са невладиним организацијама у
2015.години:
1. UNICEF
UNICEF у Републици Српској проводи активности везано за унапређење права
дјетета по разним основама те у тим активностима остварује сарадњу са бројним
институцијама и невладиним организацијама. Препознавши значај Институције у
унапређењу бриге за дјецу у различитим ресорима, шеф канцеларије UNICEF-а у
БиХ са сарадницима, иницирали су састанак са омбудсманом за дјецу током којег се
разговарало прије свега о усклађености законодавства, о неопходној координацији
надлежних служби и институција, мултидисциплинарном приступу у заштити права
и интереса дјеце, о мјерама и политикама у различитим ресорима у вези са
различитим облицима насиља над дјецом, али и учешћу дјеце у рјешавању питања
која их се тичу, о улози Мреже младих савјетника и о планираним активностима
Институције.
Институција је током извјештајног периода узела учешће, било у директној
сарадњи или путем сарадње с невладиним организацијама, у пројектима које
проводи UNICEF у бројним темама: о дјеци у ризику и дјеци у контакту са законом
(Правда за свако дијете), о раном расту и развоју дјеце, о очувању менталног
здравља заједнице након природних катастрофа, о најбољем интересу дјетета и сл.
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У поводу 20. новембра Међународног дана права дјетета, UNICEF већ
традиционално додјељује награду новинарима за њихов допринос промоцији и
заштити права дјетета.
2. UNDP – Развојни програм Уједињених нација
Канцеларија Омбудсман за дјецу, у Добоју, током 2014.године остварила је
сарадњу са представником Развојног програма Уједињених нација-UNDP с циљем
да се пружи подршка активностима на санацији објеката школа и вртића након
катастрофалних поплава на подручју Добоја.
Сарадња је настављена и у извјештајном периоду учешћем институције у
активностима које је UNDP проводио самостално или у сарадњи са другим
невладиним организацијама, а најчешће у сарадњи са UNICEF - ом, UNESCO-ом,
World Vision-oм БиХ.
3. WORLD VISION
WORLD VISION је хуманитарна организација која у БиХ дјелује од 1994. године а
посвећен је раду с дјецом, породицама и заједницама. Сарадња са овом
невладином организацијом у извјештајном периоду је интензивирана на подручју
све три канцеларије Омбудсмана за дјецу (Бања Лука, Добој, Фоча) и то на
питањима заштите дјеце од насиља (примјена Протокола о поступању у случају
насиља, злостављања или занемаривања дјеце), побољшања услова образовања и
учешћа дјеце.
Представници Институције дали су свој допринос кроз едукацију стручног особља
који су чланови тзв. коалиција/одбора за заштиту дјеце, кроз едукацију дјеце
чланова омладинских и дјечијих одбора, учешће у промоцији на Сајму за дјецу и
породицу, те кроз сталну комуникацију везано за унапређење положаја дјеце и
активним учешћем у одборима за заштиту дјеце који су формирани на подручјима
које покрива World Vision у Републици Српској. Кроз ову сарадњу остварена је и
непосредна комуникација с бројним школама, центрима за социјални рад,
представницима здравствених установа, локалне заједнице и полиције, а с циљем
да заједничким дјеловањем невладин сектор и владине институције допринесу што
бољем остваривању и заштити права дјетета.
4. Ин фондација
Омбудсман за дјецу сарађује са Ин фондацијом већ низ година по разним
питањима везано за остваривање и заштиту права дјетета, а у извјештајном
периоду настављена је сарадња у којој је, на позив Ин фондације, Институција
пратила активности „Заједнице за промјене˝.
Ин фондација се посебно бави темама везано за насиље међу дјецом те је у
сарадњи са Друштвом психолога организовала семинар на тему „Методе и
механизми подршке у директном раду са потенцијалним жртвама и починиоцима
међувршњачког насиља”у којем су учествовали и представници Институције.
Након истраживања и дугогодишњег рада на терену везано за превенцију насиља
међу и над дјецом, Ин фондација је крајем извјештајне године покренула
Иницијативу за увођење теме превенције насиља над и међу дјецом као дијела
курикулума за педагошке студијске програме – предшколски одгој, учитеље
разредне и предметне наставе, педагоге и социјалне раднике. Институција се
придружила покренутој иницијативи, а о њеној оправданости потврђују и прве
позитивне реакције високошколских установа.
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Имајући у виду проблеме у пракси у процјени и утврђивању најбољег интереса
дјетета, те препоруке УН Комитета за права дјетета, Омбудсман за дјецу је, у
сарадњи са Ин фондацијом, одштампао Општи коментар број 14 о праву дјетета да
се првенствено води рачуна о његовим најбољим интересима, који није правно
обвезујући, али за државу и све њене институције, те друге организације и
појединце који раде са дјецом може да представља „водич” за боље разумијевање
Конвенције и њено квалитетније провођење у пракси.
5. Perpetuum Mobile- Институт за развој младих и заједнице
Perpetuum Mobile окупља младе људе који кроз континуирану едукацију о бројним
темама стичу нова, вриједна знања и вјештине. Током извјештајног периода
Институција учествовала у активностима везаним за подстицање одговорног
очинства учешћем на округлом столу „Супер тата” који је организован у сарадњи
са Гендер центром Владе Републике Српске и конференцији са међународним
учешћем „Очинство и равноправно ангажовање очева у родитељству на Балкану:
пракса, политике и истраживања” коју је организовао Care International.
6. Удружење грађана „Будућност 4+”, Добој
Удружење грађана „Будућност 4+” из Добоја једно је од многих у Републици које
својим ангажовањем жели скренути пажњу јавности на проблеме с којима се
суочавају ове породице у областима социјалне, здравствене заштите и образовања
дјеце како би им се омогућиле конкретне мјере подршке.
У оквиру обиљежавања Дјечије недеље, Омбудсман за дјецу је, у сарадњи са
Удружењем грађана „Будућност 4+” организовао округли сто на тему „Положај
дјеце и родитеља у породицима са четверо и више дјеце” с циљем дефинисања
проблема и потреба вишечланих породица на подручју Добоја, те предлози мјера
за побољшање услова и квалитета живота у овим породицама.
7. Удружење приватних предшколских установа
Сарадња са Удружењем приватних предшколских установа, које дјелује на
територији Града Бања Лука започела је 2014.године на њихову иницијативу, а
настављена је и у извјештајном периоду у припреми новог Закона о предшколском
васпитању и образовању,
с циљем обезбјеђивања једнаког приступа дјеце
предшколском образовању.
Сарадња је остварена и у културним и спортским манифестацијама које је
Удружење организовало, а у којима су учествовала дјеца из приватних бањалучких
вртића.
8. Друштво психолога Републике Српске
Институција, од почетка свога рада редовно указује на потребу и важност учешћа
стручњака различитих профила у рјешавањима бројних питања везано за
остваривање и заштиту права дјетета. У извјештајном периоду остварена је
сарадња са Друштвом психолога Републике Српске
у пројекту
„Јачање
институционалних капацитета за унапређење психосоцијалне подршке дјеци и
малољетницима у кривичном поступку, са циљем унапређења професионалних
способности у заштити менталног здравља дјеце и малољетника у кривичном
поступку” који је уз подршку UNICEF-а БиХ спроводило Друштво психолога
Републике Српске, а у којем је активно учешће имао и омбудсман за дјецу.
9. Омладински комуникативни центар
У свим сусретима које су представници Институције остварили са средњошколцима,
они су с посебним уважавањем истицали улогу Омладинског комуникативног
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центра у формирању савјета ученика у школама и касније у формирању Мреже
савјета ученика средњих школа Републике Српске. Омбудсман за дјецу је остварио
сарадњу са ОКЦ и неки од првих младих савјетника били су управо дјеца коју су у
ОКЦ препознали као активне, способне и заинтересоване младе људе.
Велики број дјеце која су сарађивала са Институцијом изграђивао се и као активан
члан савјета ученика у својим школама и активан члан Мреже савјета ученика
средњих школа. Чланови Мреже младих савјетника омбудсмана за дјецу сваке
године, као чланови мРесурса, учествују на годишњој конференцији мРесурса и
размјењују идеје, ставове и искуства са средњошколцима из цијеле Републике. На
завршној свечаности на питања дјеце одговара и омбудсман за дјецу, Нада
Граховац, која управо на тим конференцијама указује на значај партиципације
дјеце у школи и локалној заједници што је, између осталог, и циљ дјеловања ОКЦ.
10. Остваривање права дјеце с потешкоћама у развоју:
Удружење за помоћ дјеци са посебним потребама, Добој
Фондација за дјецу и младе са посебним потребама Добој
Удружење грађана дјеце с посебним потребама „Мала кућа”, Добој
Удружење дјеце и омладине са сметњама у развоју „Трачак наде”,
Фоча
Удружење грађана за едукацију „Твоја ријеч˝, Бања Лука
Дјечији едукативни центар „Свјетлице˝, Бања Лука
Удружење „Down sy i mi”
Удружење „Дјеца свјетлости˝, Бања Лука
Бројна су удружења покренула активности у циљу заштите и остваривања једнаких
права за сву дјецу како би сензибилисала друштво за потребе дјеце са сметњама у
развоју. Институција је са овим удружењима учествовала у радионицама за дјецу,
јавним трибинама, округлим столовима и манифестацијама којима се скренула
пажња јавности на проблеме с којима се сусрећу дјеца обољела од аутизма, дјеца с
Дауновим синдромом, дјеца обољела од ријетких болести, дјеца са инвалидитетом
и другим потешкоћама.
11. Заштита дјеце и жена од свих облика насиља:
„Удружене жене˝, Бања Лука
Удружење грађана „Будућност”, Модрича
Организација жена „Лара”, Бијељина
Удружење за помоћ дјеци и женама жртвама породичног насиља
„Женски центар”, Требиње
Удружење „Нова Генерација”, Бања Лука
Заштита жена и дјеце од различитих облика насиља и злостављања у фокусу су
дјеловања ових невладиних организација, које су на основу свог дугогодишњег
искуства, прије свега у раду са жртвама насиља, указале и на потребу доношења
Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце у
чијој изради су активно учествовале и и дале свој допринос представнице
удружења.
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Након потписивања Протокола у 2012. години активности су усмјерене на његову
промоцију, штампање и дистрибуцију, а касније и на едукацији дјеце о
препознавању насиља, едукацију свих субјеката заштите о његовој примјени како
би се обезбиједила заштита дјеце од различитих облика насиља, злостављања и
занемаривања. У 2015. години у Бијељини је организована радионица са
ученицима, као дио активности у имплементацији пројекта „Помозимо дјеци да
живе без насиља”, који реализује Фондација „Лара” из Бијељине уз финансијску
подршку Ин фондације из Бања Луке и Stichting Kinderpostzegels из Холандије.
Институција Омбудсмана за дјецу уз подршку и разумијевање „Ларе” из Бијељине,
у њиховим просторијама, једном мјесечно, има уредовне дане у Бијељини.
Сарадњу са наведеним организацијама, Институција је остварила и у једном броју
појединачних предмета. Ради се углавном о случајевима насиља над дјецом, када
су дјеца изузета из породице и привремено смјештена у сигурну кућу.
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XV

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА

Омбудсман за дјецу сарадњу са надлежним институцијама, организацијама и
службама које у оквиру својих овлаштења доносе одлуке које се односе на дјецу,
цијени, прије свега, кроз њихов однос према захтјевима Институције – да ли
достављају одговоре на захтјев Институције, да ли одговоре достављају у датим
роковима, стављање на увид потребне документације, да ли и које мјере
предузимају према препорукама Омбудсмана и слично. Однос надлежних
институција и служби према питањима и проблемима на које грађани указују, а
који, према пријавама Институцији, доводе до повреде права и интереса дјетета
може се видјети управо из приступа захтјевима Институције. Та сарадња и
заједничко дјеловање је кључно да би Омбудсман могао одговорити законом
утврђеним захтјевима - заштита права и интереса сваког дјетета.
Обављајући активности у складу са овлаштењима утврђеним Законом о
Омбудсману за дјецу, Институција се свакодневно обраћа надлежним
институцијама, а све су чешће ситуације у којима се организације и институције
прије предузимања потребних мјера обраћају Институцији за одређено мишљење
и сугестије како да поступе у конкретним случајевима, али и у доношењу прописа
из области остваривања и заштите права дјетета. Иако, према Закону о
Омбудсману за дјецу, Институција нема овлаштење за давање мишљења у
конкретним ситуацијама,260 ни један захтјев по овом основу није остао без
одговора.
Институција је као и претходних година остварила посебно добру сарадњу са
Министарством унутрашњих послова по различитим питањима заштите права
дјеце. У јавности је препознат превентивни рад МУП-а са дјецом и онима који раде
са дјецом, о различитим питањима и изазовима са којима дјеца одрастају, а
полазећи од чињенице да су превентивне активности најбоља заштита дјеце, и да
ангажовање у овој области треба да умањи потребу ангажовања полиције онда
када је проблем већ настао. Широм Републике Српске, у основним и средњим
школама одржавали су радионице о темама вршњачког насиља, насиља над
дјецом, насиља путем интернета, о употреби пиротехничких средстава, учешћа
дјеце у саобраћају и веома су добро прихваћени код дјеце.
Сарадња са Министарством породице, омладине и спорта, у извјештајном периоду,
била је углавном усмјерена на заштиту дјеце од различитих облика насиља,
злостављања и занемаривања, а кроз активности везане за адекватну примјену
Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце од
стране свих субјеката заштите. Сарадња је остварена и у дијелу препознавања
оних служби и институција које нису адекватно одговориле својој обавези
подношења извјештаја о насиљу над дјецом дефинисаној Протоколом. Сарадња је
остварена са свим одјељењима овог Министарства било да се радило о рјешавању
по захтјевима грађана, било везано за промоцију и заштиту права и интереса
дјетета поводом обиљежавања Међународног дана дјеце жртава насиља, Дјечије
недјеље, Међународног дана права дјетета, те Међународног дана безбједног
интернета и учешће у Конференцији Мреже савјета ученика.
Како је Институција учествовала у раду Комитета Републике Српске за борбу
против говора мржње на интернету, остварена је сарадња са осталим члановима
Комитета -представницима институција, медија и појединцима који су промовисали
260
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кампању „Реци не, говору мржње на интернету”, а млади савјетници омбудсмана за
дјецу преузели су улогу промотера у својим школама.
И током извјештајног периода највећи број пријава односио се на повреде права
дјетета у поступцима који се воде пред центрима за социјални рад, па је сарадња
Омбудсмана за дјецу и Министарства здравља и социјалне заштите и у
извјештајном периоду остварена по више основа. Министарство здравља и
социјалне заштите је као другостепени орган у свим случајевима по којима је
Институција поступала, у законом задатим роковима доносило другостепено
рјешење. И не само као другостепени орган, ресор социјалне заштите, у свим
случајевима, на захтјев Институције имао је образложен став и у остављеном року
одговор достављао Институцији. У једном броју предмета који су захтијевали хитно
реаговање, одлучивали су по жалби и знатно прије од законом задатог рока (како
би се избјегле или умањиле теже посљедице за дијете у остваривању права дјетета
у поступцима развода брака, уређења виђања), а у једном броју случајева извршен
је и надзор у поступању центра за социјални рад. Поводом Међународног дана
превенције насиља и злостављања дјеце Министарство здравља и социјалне
заштите, ЈЗУ Универзитетска болница Фоча и Омбудсман за дјецу реализовали су у
Фочи округли сто „Посљедице насиља, злостављања и занемаривања на развој и
одрастање дјетета - право дјетета на подршку и помоћ” гдје је стручна јавност
указала на потребу оснивања центра за пружање подршке дјеци, а Институција је
након тога у складу са својим овлаштењима надлежном министарству упутила
иницијативу за његову реализацију.
Министарству просвјете и културе Институција се у извјештајном периоду,
обраћала по различитим основама, како везано за пријаве којима се указује на
повреде права дјетета у образовном систему, тако и везано за едукацију дјеце,
наставног особља и стручних сарадника. Највећи број предмета по којима је
Институција поступала по службеној дужности односи се на ресор образовања и
потребу доношења једног броја нормативних аката, како би се одређена питања у
интересу и дјеце и запослених у образовању уредила у складу са законом на
јединствен начин, те на потребу измјена и допуна правилника, чија примјена у
пракси није дала очекиване резултате. Министарство је Институцији у 2013.години
доставило План активности са роковима за реализацију истог, а који на жалост ни
у извјештајном периоду није реализован. У извјештајном периоду, због доношења
новог стратешког документа и нових закона у основном и средњем образовању,
пролонгиране су активности у доношењу подзаконских аката, а тиме и
остваривање права дјеце у образовању по различитим основама.
Институција је у извјештајном периоду интензивирала сарадњу са Министарством
за економске односе и регионалну сарадњу, прије свега везано за координацију
различитих служби и институција у остваривању права дјеце, како унутар истог
ресора тако и између различитих ресора и улози министарства у остваривању
потребне координације, али и у дијелу постигнутог напретка у примјени
Конвенције о правима дјетета и извршавању обавеза које је држава чланица
преузела прихватањем Конвенције.
Сарадња са Републичким педагошким заводом је готово свакодневна, како у
поступању у појединачним предметима, тако и у дијелу надзора, али и предлагању
мјера за унапређење заштите дјеце по различитим основама: дисциплинска
одговорност ученика, дјеца са потешкоћама у развоју, програми превенције у
Наставном плану и програму, избор ученика генерације, тежина ђачких торби и др.
Сваке године Републички педагошки завод поводом обиљежавања Међународног
дана дјетета у сарадњи с Институцијом, реализује литерарни или ликовни конкурс
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који прослиједи школама, а стручна комисија Завода изврши избор најуспјешнијих
радова. У извјештајном периоду РПЗ се ангажовао и на промоцији Међународног
дана безбједног интернета.
Сарадњу са Јавним фондом дјечије заштите Институција је остварила од самог
почетка свога рада, а према искуству Омбудсмана за дјецу Фонд има уредну
евиденцију о питањима остваривања права дјеце по различитим основама из
његове надлежности, а годишње показатеље анализирају по различитим основама
и потпуно су отворени за сарадњу. Сарадња се, између осталог, већ годинама
реализује и кроз пројекат социјализације дјеце у Кумбору, који се годинама
успјешно одвија на задовољство и дјеце и њихових родитеља. У извјештајном
периоду Омбудсман за дјецу и Фонд дјечије заштите, у оквиру својих овлаштења
радили су и на анализи Закона о дјечијој заштити, те заједнички оцјенили, да
остваривање права дјетета по основу Закона о дјечијој заштити захтијева
свеобухватну анализу различитих ресора, како би се на основу анализе постојећих
законских рјешења и оцјене стварних ефеката њихове примјене, осигурала
најбоља законска рјешења у заштити права и интереса дјеце.
У заштити права и интереса дјеце, у складу са законом утврђеним овлаштењима,
инспекција има изузетно важну улогу. Институција се и у извјештајном периоду у
једном броју предмета обраћала надлежним инспекцијским службама, најчешће
Просвјетној инспекцији. Посебним извјештајем који је Институција доставила
инспекторату 2013. указано је на бројне пропусте у поступању Просвјетне
инспекције у појединачним предметима и наложено предузимање мјера ради
ефикаснијег дјеловања у заштити права и интереса дјеце. У извјештајном периоду
дошло је до промјене у приступу Просвјетне инспекције у вршењу надзора, али још
увијек не на начин на који их закон обавезује, а на шта се и овим извјештајем
указује.
Гендер центар је, већ низ година био подршка Институцији у реализацији
активности Мреже младих савјетника, које се финансирају из средстава ФИГАП
Програма, али и другим активностима Институције на едукацији дјеце о њиховим
правима. Запослени у Гендер центру, на организованим радионицама о правима
дјетета, манифестацији поводом обиљежавања Дана дјевојчица у ИКТ, дали су свој
допринос разумијевању родне равноправности међу дјецом и младима. Један број
пријава, којима се указује на повреде права дјетета, Институција је примила из
Гендер центра, а најчешће се односе на остваривање права дјеце у поступцима
развода брака, остваривање права дјетета на контакте и дружења са родитељем са
којим не живи, те везано за насиље у породици, у којима су дјеца увијек жртве,
директне или индиректне.
Омбудсман за дјецу у сарадњи са Агенцијом за информационо друштво Републике
Српске, и у извјештајном периоду, организовао је обиљежавање Међународног
дана безбједног интернета, како би се указало на све предности и ризике којима
дјеца могу бити изложена на интернету, те потребу одржавања овог питања стално
актуелним и указивања на обавезе и одговорности других субјеката заштите у
заштити дјеце и њихових интереса.
Институција од самог успостављања инсистира да о бројним питањима дјечијег
одрастања струка треба да да свој допринос. Стога је и у извјештајном периоду
наставила сарадњу са Филозофским факултетом и Факултетом политичких наука у
Бањалуци, Правним факултетом, прије свега организовањем расправа о одређеним
питањима којима су они увијек дали свој стручни допринос. Својим стручним и
аргументованим приступом, стручњаци доприносе бољем разумијевању права
дјетета, а у коначном адекватнијој заштити дјеце у различитим областима. О свим
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питањима везано за заштиту дјеце од различитих облика насиља, злостављања и
занемаривања, стручњаци су дали свој допринос и били подршка Институцији у
изради Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања,
Препорука - Програм превенције насиља над дјецом је саставни дио школског
програма, Иницијатива за измјене и допуне Кривичног закона.
Током 2015. године Институција је остварила сарадњу и са Агенцијом за
безбједност саобраћаја Републике Српске с циљем заштите дјеце у саобраћају, а с
посебним нагласком на потребу сталне координисане сарадње бројних субјеката. У
организацији Министарства саобраћаја и веза и Агенције за безбједност саобраћаја
Републике Српске, под покровитељством Савјета за безбједност саобраћаја
Републике Српске, одржана је IV Међународна конференција под називом
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници” чиме се посебно дало на значају
заштити права и интереса дјеце у овој области.
Сваке године Институција, по различитим основама, оствари сарадњу са
запосленима у здравственим установама. Бројна питања остваривања права дјеце
и посебно њихова заштита захтијевају посебна стручна знања, за која су запослени
у здравственим установама били подршка Институцији. Боравак дјеце у
здравственим установама, сумња на сексуално насиље и злостављање дјетета,
дјеца са сметњама у развоју, здравствени проблеми дјетета чији су родитељи
разведени, вакцинација дјеце, дјеца жртве насиља, само су нека од питања, која су
захтијевала и стручна знања и професионално искуство, да би се њиховим
правилним разумијевањем осигурао најбољи интерес дјетета у конкретним
ситуацијама. Веома професионалан однос у поступању како у појединачним
предметима, тако и у остваривању права дјеце имала је ЈУ Универзитетска болница
у Фочи, Завод „Др Мирослав Зотовић”, Завод за заштиту менталног здравља у
Бањалуци, Клиника за дјечије болести Универзитетске болнице Клинички центар
Бањалука, одјели педијатрије Опште болнице у Градишци и Опште болнице у
Приједору. Један број пријава Институцији су упутили запослени у здравственим
установама указујући на повреде права дјетета у конкретним ситуацијама, али и на
потребу системских мјера ради заштите дјеце и њихових интереса.
И у извјештајном периоду сарадња је настављена и са Центром бесплатне правне
помоћи. На иницијативу Омбудсмана за дјецу, измјенама и допунама Породичног
закона утврђено је право дјетета на бесплатну правну помоћ у свим случајевима
издржавања. Како се ради о питањима која захтијевају покретање и вођење
одговарајућих поступака, а која су у надлежности Центра, врло је важно да ова
законска могућност буде препозната код оних којима је таква помоћ потребна, и да
исти добију потребну стручну помоћ да би дјеца остварила право на издржавање.
Институција је и ове године сарађивала са једним бројем предшколских установа,
основних и средњих школа које су биле обухваћене планираним активностима
Институције везано за едукацију дјеце о њиховим правима и промоцију дјечијег
знања и стваралаштва. Сарадња са школама остварена је о питањима која је
Омбудсман за дјецу покренуо по службеној дужности, како би на основу стручних
знања и дугогодишњег професионалог искуства које запослени у школи имају,
дошли до најбољих нормативних рјешења у датим условима. Сарадња са школама
за Институцију је посебно важна јер доприноси бољем разумијевању Конвенције о
правима дјетета и обавезама које по том основу имају различити ресори, бољој
комуникацији Институције са дјецом и школама, препознавању добрих пракси које
школе имају – рјешавању случајева вршњачког насиља, дисциплинска одговорност
ученика, рад са дјецом са сметњама у развоју, учешће савјета ученика и савјета
родитеља у раду школе, ваннаставне активности у школи и сл.
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Сарадња је настављена са Музејем Републике Српске, који је ове године био
иницијатор заједничког дјеловања у промоцији права дјетета на чему његова
Педагошка служба ради већ десет година и сваке је године све видљивија.
Фонд здравственог осигурања, Омладински савјет, један број центара за социјални
рад и у извјештајном периоду је остварио сарадњу са Институцијом чиме се
континуирано повећава број организација и институција које препознају улогу и
значај Омбудсмана за дјецу и потребу заједничког рада у циљу унапређења
положаја и заштите дјеце у различитим областима.
Сваке године повећава се број институција које се и прије предузимања потребних
мјера у конкретним ситуацијама обраћају Институцији за мишљење и сугестије
како да поступе у конкретним случајевима.
Иако још увијек постоје разлике у суштинском приступу и разумијевању концепта
заштите права и интереса дјеце, неспорно је да је однос надлежних институција и
служби према институцији Омбудсмана за дјецу све бољи и квалитетнији.

156

XVI ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
Законом о Омбудсману за дјецу261 утврђено је да Омбудсман за дјецу обавјештава
јавност о стању права дјетета.
Обавјештавање јавности има за циљ не само да:
допринесе рјешавању појединачних случајева, већ прије свега да укаже на
системске недоречености у препознавању основних захтјева и принципа
Конвенције у остваривању права дјетета и његовој заштити,
да укаже на пропусте у раду институција и служби,
али и да позове и дјецу и родитеље и све оне који раде са дјецом, али и трећа
лица да благовремено препознају и пријаве сваки случај повреде права
дјетета,
обавјештавање јавности у функцији је превенције, спречавања будућих
сличних појава, али и едукације, не само дјеце, већ и оних који брину о дјеци,
о начину и могућностима остваривања и посебно заштите права дјетета.
Због изузетно важне улоге јавности у функционисању Институције, како у дијелу
промоције права дјетета тако и у дијелу обавјештавања јавности о повреди права
дјетета у конкретним ситуацијама, Институција је користила различите начине да
би своје дјеловање учинила доступним јавности, прије свега, сарадњом са
медијима и отвореношћу Институције према свим медијима и свим питањима
дјечијег одрастања.
Својим ангажовањем, које је све израженије у области заштите права дјетета,
медији доприносе подизању свијести о важности препознавања права дјетета и
неопходности адекватног реаговања у датим ситуацијама. Указујући на повреде
права дјетета у различитим областима, указују истовремено и на слабости оних
дијелова у систему који нису одговорили на потребе дјеце, али и постављају
питања о одређеним темама које нису биле предмет интересовања надлежних
институција као што је нпр. видео надзор у васпитно-образовним установама,
услови и начин његовог успостављања или да ли ученици и наставници могу бити
„пријатељи” на Фацебоок-у.
Према евиденцији, у 2015.години Институција је запримила 186 захтјева новинара,
у 2014. години број захтјева новинара којима се тражи став Институције о
различитим питањима дјечијег одрастања, остао је на нивоу из 2013.године - 167.
Свако медијско извјештавање о дјеци 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. Један
број грађана, као и у претходној години, али и један број установа и институција
контактирао је Институцију да изрази своју подршку и теми и начину на који се о
њој говори или да једноставно изрази свој став и своје искуство у заштити права
дјетета.
И у извјештајном периоду, Институција је остварила сарадњу са готово свим
медијима и писаним и електронским од локалног до државног нивоа. Али, за
значајан број медијског извјештавања, управо су извјештаји Институције,
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препоруке и публикације објављене на сајту, били извор за медијско извјештавање
о остваривању права дјеце у различитим областима.
Истовремено је извјештавање медија о повреди права дјетета био основ за
поступање Институције и тражење одговора од одговорне стране о мјерама које су
предузели или морају предузети у заштити права и интереса дјетета, као што је
збрињавање дјеце без родитељског старања на подручју општине КалиновикТрново.
У извјештајном периоду, Институција је примила један број пријава из медија
којима се указује на повреду права дјеце. Пријаве су се углавном односиле на
различите облике насиља, злостављања и занемаривања дјеце, али и
непримјереним условима у којима дјеца одрастају.
С обзиром да објашњења и коментари појединачних случајева угрожавања права
дјетета траже специфична стручна знања из различитих области, педагошка,
психолошка, социолошка и сл, то је Институција упућивала и на друге субјекте чије
знање и искуство треба да допринесе квалитетнијем информисању јавности о
одређеном проблему. Али не само у тим ситуацијама, Институција редовно позива
на активно учешће струке и стручњака различитих профила и њиховом већем
ангажовању у јавности.
Поред наведеног, у контакту са надлежним установама и службама, прије свега са
школама и центрима за социјални рад Омбудсман за дјецу истима указује на
потребу отворености за сарадњу са медијима.
Институција је, поред сарадње са медијима, користила и друге начине како би
своје дјеловање учинила доступним јавности.
Један од начина је и сарадња Институције са невладиним организацијама које
имају дугогодишње искуство у заштити права дјеце.
За информисање јавности Институција је користила и личне контакте са
различитим циљним групама (савјети ученика, посјете школама, вртићима,
родитељски састанци, савјети родитеља, сарадња са Владиним институцијама, ...),
што је за Институцију посебно важно.
Штампање Годишњег извјештаја, његово објављивање на интернет страници
Институције и достављање на бројне адресе, има за циљ да најшира јавност буде
упозната не само са активностима Институције у вези са остваривањем и заштитом
права дјетета у различитим областима, већ са оним питањима и проблемима
којима се најчешће указује да доводе до повреде права дјетета.
Објављивање посебних извјештаја Омбудсмана за дјецу, али и свих препорука,
мишљења и иницијатива Институције, објављивање различитих активности и
сарадње са дјецом, али и са другим институцијама и организацијама, има за циљ
да најшира јавност буде упозната са активностима Институције.
Интернет страница институције Омбудсмана за дјецу препознатљива је по свом
садржају и није само информативног карактера, већ је и у функцији едукације
њених корисника. Садржаји на интернет страници www.djeca.rs.ba свакодневно
се ажурирају и намијењени су прије свега дјеци и свима који брину о дјеци, али и
медијима и најширој јавности. Због тога се на страници објављују и правни
прописи, закони и њихове измјене и допуне, правилници, стратешки документи,
али и радови стручњака из различитих области. На страници су и одговори на
често постављена питања Институцији. Стално повећање броја посјетилаца,
Институцију обавезује и на додатне садржаје, али и предузимање додатних мјера
како би она одговорила на потребе корисника.
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Институција ће и у наредном периоду наставити сарадњу са медијима али и
подстицати субјекте заштите да свој рад са дјецом учине транспарентнијим, да
своје активности, програме, мјере и општа акта учине доступним онима којима су
намијењени, да ради унапређења система дјечије заштите остваре потребну
сарадњу са медијима.
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XVII

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

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

Загреб
Загреба
Амстердам
Осијек

28 – 29.05.2015.
Годишња конференција омбудсмана за дјецу Југоисточне Европе под
називом „Права дјетета - између интереса родитеља и дужности
државе”
29.05.2015.
Омбудсман за дјецу у посјети Поликлиници за заштиту дјеце града
22 – 24.09.2015.
Годишња конференција ЕNOC-а, тема „Насиље над дјецом”
28.10.2015.
Тематски састанак омбудсмана за дјецу Југоисточне Европе на тему
„Трећи опциони протокол-улога омбудсмана за дјецу”

На позив организатора Институција је присуствовала:
Добој
Бања Лука
Бања Лука
Бијељина
Сарајево
Бања Лука

19.01.2015.
„Позови друга” - радионица о инклузивном образовању – ОШ „Свети
Сава”
26.01.2015.
„Старији брат, старија сестра” – Дом омладине, Удружење „Нова
генерација” у партнерству са ЈУ Дјечији дом „Рада Врањешевић”
27.01.2015.
Светосавске свечаности, додјела награда најбољим ученицима
основних и средњих школа – Град Бања Лука
21.02.2015.
Радионица „Насиље над дјецом”, „Лара” из Бијељине уз финансијску
подршку ИН фондације из Бања Луке и Stichting из Холандије
05.03.2015.
Конференција „Дјеца прије свега”: Механизми заштите у ситуацијама
елементарних непогода”, World Vision B&H, UNICEF и Save the Children
16.03.2015.
Округли сто: „Унапређење система казни и казнене политике у
Републици Српској када су у питању кривична дјела против полног
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Бања Лука

Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука

Сарајево
Бања Лука
Бања Лука

Добој

Добој
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Сарајево
Бања Лука
Фоча

интегритета са акцентом на кривична дјела полног насиља над
дјецом” - Министарство правде
21.03.2015.
Обиљежавање Међународног дана особа с Даун синдромом,
манифестација „Прозор у наш свијет” - Дјечији едукативни центар
„Свјетлице”
30.03 – 02.04.2015.
Обиљежавање Међународног дана особа с аутизмом
15.04.2015.
„Основци свом граду” манифестација поводом Дана Града – Музички
павиљон „Стакленац”
17.04.2015.
Међународни фестивал дјечије поезије „Дјечије царство”- Микрофин
21.04.2015.
Међународни дан дјевојчица у ИКТ-у (Girls Day in ICT!) - Гендер
центар - Центар за једнакост и равноправност полова Владе
Републике Српске
22.04.2015.
Прва конференција Платформе дијалога „Дијалог – пут ка
будућности”
24.04.2015.
Трећа БаЛМУН конференција – Бански двор, Гимназија Бања Лука
30.04.2015.
Прва предшколска бициклијада „Срндаћ Куп” у организацији
Удружења приватних предшколских установа и Спортским центром
Цаприоло
08.05.2015.
Изложба ученичких радова, поводом обиљежавања 600 година од
првог писаног помена града Добоја - у организацији Народне
библиотеке
15.05.2015.
Обиљежавање „Међународног дана породице” и „Свјетског дана
Мукополисахаридозе” Град Добој
15.05.2015.
Јавна расправа о Нацрту Закона о предшколском васпитању и
образовању – у организацији Министарства просвјете и културе
16 -17.05.2015.
Сајам за дјецу и породицу, Дворана Борик – Медиа плус
22.05.2015.
Округли сто „Супер тата” - у организацији Перпетуум мобиле и
Гендер центра Владе Републике Српске
26.05.2015.
Конференција „Правда за свако дијете” - UNICEF
27.05.2015.
Округли сто на тему сексуалног насиља над дјецом „Насиље се тиче
свих нас” - Удружење грађана еТрафика
01.06.2015.
Дјечија манифестација „Растимо заједно”- у организацији ЈУ Дјечијег
вртића „Чика Јова Змај” Фоча
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Добој

Добој

Бања Лука

Бања Лука

Влашић
Бијељина

Сарајево
Бања Лука

Кумбор
Требиње

Бања Лука
Добој

Добој

03.06.2015.
Изложба ученичких радова „1000 тулипана за Холандију” - Удружење
за помоћ дјеци са посебним потребама Добој и Основна школа „Вук
Стефановић Караџић”
05.06.2015.
Стручни семинар „Сарадња стручног тима с родитељима дјеце са
посебним потребама и потешкоћама у развоју у циљу оптималног
развоја дјетета”„Фондација за дјецу и младе са посебним
потребама Добој”, „Удружење за помоћ дјеци са посебним потребама
Добој” и „Мала кућа Добој”
10 – 11.06.2015.
IV Симпозијум о болестима зависности са међународним учешћем
„Мултисекторски одговор на болести зависности са међународним
учешћем” -Изазови у третману зависности у савременом друштву Удружење грађана „Викторија” у сарадњи са Комисијом за сузбијање
злоупотребе опојних дрога Владе Републике Српске
15.06.2015.
Симпозијум „Очување менталног здравља у заједници након
природних катастрофа” Министарство здравља и социјалне заштите
Републике Српске, Републички педагошки завод и Друштво психолога
Републике Српске
17 – 18.06.2015.
Семинар „Примјена Протокола о поступању у случају насиља
злостављања или занемаривања дјеце” – World Vision
22 - 23.06.2015.
Конференција „Остваривање и заштита људских права и слобода
кроз законодавни оквир, тренутно стање и планови институција БиХ у
области људских права” - Заједничке комисије за људска права
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
26.06.2015.
Конференција „Рани раст и развој дјеце у Босни и Херцеговини” Министарство цивилних послова БИХ и UNICEF БИХ
01.07.2015.
Презентација „Одговор здравственог сектора на родно засновано
насиље” Министарство здравља и социјалне заштите Републике
Српске
13 -15.08.2015.
Пројекат „Социјализација дјеце Републике Српске” Јавни Фонд
дјечије заштите
26 – 30.08.2015.
Манифестација „19. Сусрети младих Републике Српске” - Омладински
савјет Републике Српске уз подршку Министарства породице,
омладине и спорта
31.08.2015.
Завршна приредба манифестације „Креативни август” – Здраво да сте
09.09.2015.
Радионица „Конвенција о правима дјетета и законски акти везани за
права дјетета” – Удружење за помоћ дјеци са посебним потребама уз
подршку организације World Vision-а
15.09.2015.
Радионица „Уредан говорно језички развој од рођења до поласка у
школу”-World Vision и Удружење за дјецу са посебним потребама
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Илиџа
Добој

Бања Лука
Теслић

Бања Лука
Бања Лука

Сарајево

Бања Лука

Бања Лука
Бања Лука
Фоча
Бања Лука,
Сарајево,
Бијељина,
Добој
Добој
Бања Лука

14-16.09.2015.
Иницијални састанак Одбора за добробит дјеце - World Vision
16.09.2015.
Предавање „Акт о забрани дискриминације особа са инвалидитетом у
Сједињеним Америчким Државама” - „Америчког кутка” и Амбасада
САД-а у Босни и Херцеговини
18.09.2015.
Отворење Сервис центра „Дајте нам шансу – Свјетлице”
17-20.09.2015.
Семинар „Јачање институционалних капацитета за унапређење
психосоцијалне подршке дјеци и малољетницима у кривичном
поступку, са циљем унапређења професионалних способности у
заштити менталног здравља дјеце и малољетника у кривичном
поступку”- Друштво психолога Републике Српске, уз подршку UNICEFа БиХ
8.10.2015.
Обиљежавање Дјечије недјеље у подручној ОШ „Мирослав Антић”
Перван
29-30.10.2015.
ИВ Међународна конференција под називом „Безбједност саобраћаја
у локалној заједници” Министарство саобраћаја и веза и Агенције за
безбједност саобраћаја Републике Српске, под покровитељством
Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске
11-13.11.2015.
Конференција „Очинство и равноправно ангажовање очева у
родитељству на Балкану: пракса, политике и истраживања”- CARE
International
11-13.11.2015.
IX Конференција Мреже савјета ученика Републике Српске (мРЕСУРС)
– Омладинског комуникативног центра, Министарства породице,
омладине и спорта Републике Српске
20.11.2015.
Бања Лука, ОШ „Јован Цвијић” - Централна манифестација поводом
Међународног дана права дјетета
20.11.2015.
„Свјетски дан дјетета” Музеј Републике Српске
27.11.2015.
„Јачање капацитета Центра за рани раст и развој”, ЈУ вртић „Чика
Јова Змај”
децембар 2015.
Радионице са фокусом на поступање са дјецом у сукобу са законом и
у контакту са законом- UNICEF
4.12.2015.
Манифестација „Дани инклузивног образовања”, ОШ „В. Стефановић
Караџић”
9.12.2015.
Интерактивна представа „Гусари и принцезе” предшколске установе
10.12.2015.
Међународни дан људских права „Избјеглица или мигрант – правилан
назив је битан” – Бањалучки центар за људска права
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Бања Лука
Зеница

10.12.2015.
Конференција „Фемицид као облик родно заснованог насиља” –
Гендер центар Владе Републике Српске
17-18.12.2015.
Правда за свако дијете, радионица „Дјеца у ризику и дјеца у контакту
са законом: Изазов интердисциплинарног приступа” - UNICEF

Институција је организовала:
Бања Лука

Борја
Бања Лука

Љубачево
Борја
Бања Лука

Фоча
Фоча
Добој

Добој
Добој
Добој

10.02.2015.
Обиљежавање Међународног дана безбједног интернета „Створимо
бољи интернет заједно” – у сарадњи са Агенцијом за информационо
друштво у ОШ „Борисав Станковић”
24 – 26 април. 2015.
Тренинг семинар младих савјетника/савјетница „Моје право на
образовање” - у сарадњи са Гендер центром
03.06.2015.
Обиљежавање Међународног дана дјеце жртава насиља, округли сто
„Право дјетета на заштиту од насиља”- у сарадњи са Министарством
породице, омладине и спорта
02.07.2015.
Тренинг семинар „Развој животних вјештина”- у сарадњи са World
Vision
06.07.2015.
Тренинг семинар „Развој животних вјештина” - у сарадњи са World
Vision
05.10.2015.
Едукативно-креативна радионица „Срећна дјеца - срећни људи” и
изложба ликовних радова „Из породичног албума˝ у Музеју
Републике Српске – Омбудсман за дјецу у сарадњи са Музејом
05.10.2015.
Дружење младих савјетника омбудсмана за дјецу са малишанима ЈУ
Дјечији вртић „Чика Јова Змај”
06.10.2015.
„Породица наша снага” - тематско дружење са Савјетом ученика СШЦ
„Фоча”
06.10.2015.
Посјета дјеци предшколског узраста која нису обухваћена
институционалним васпитањем у инклузивном дјечијем кутку у
Добоју.
07.10.2015.
Округли сто „Положај дјеце и родитеља у породицама са четверо и
више дјеце” у сарадњи са Удружењем грађана „Будућност 4+”
08.10.2015.
Ликовна радионица „Моје право на игру” с освртом на коришћење
инклузивног игралишта ОШ „Вук Стефановић Караџић˝
09.10.2015.
Радионица израде плаката „Имам право на образовање” (вршњачка
едукација с циљем подстицања ромске дјеце да се укључе у
образовни систем) ОШ „Вук Караџић”
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Бања Лука

09.10.2015.
Радионица „Имам право на игру” - у сарадњи са Музејем Републике
Српске уз учешће младих савјетника омбудсмана за дјецу, Дјечији
дом „Рада Врањешевић”
Котор Варош 23.09.2015.
Тренинг семинар „Здрави животни стилови” у сарадњи са World Vision
Бања Лука 22.10.2015.
Округли сто „Циљеви образовања и дисциплинска одговорност
ученика”
Добој
17.11. 2015.
Округли сто „Право на образовање дјеце са потешкоћама у развоју –
подршка асистената”
Фоча
19.11.2015.
Округли сто „Посљедице насиља, злостављања и занемаривања на
развој и одрастање дјетета - право на подршку и помоћ”
Публикације
У 2015. години Институција је штампала:
1.
2.
3.
4.

Конвенција о правима дјетета на језику прилагођеном дјеци
Дјеца на интернету
Мрежа младих савјетника – летак
Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања
дјеце
5. Општи коментар УН Комитета за права дјетета бр. 14. (2013)
- о праву дјетета да се првенствено води рачуна о његовим најбољим
интересима (чл. 3, став 1.)
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412200
4122-11
4122-12
4122-21
4122-22
4122-23
4122-24
4122-31
4122-32
4122-33
4122-34
4122-39
412300
4123-11
4123-12
4123-13
4123-19
4123-29
4123-31
4123-32
4123-33
412500
4125-18
4125-31
4125-32
4125-33

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
НАЗИВ КОНТА
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених
Расходи за бруто плате
Расходи за основну плату
Расходи за плату за вријеме боловања која се не рефундирају
Расходи за накнаде плата за породиљска одсуства која се
рефундирају
Расходи за накнаде плата за вријеме боловања која се
рефундирају
Расходи за увећање основне плате по основу минулог рада
Расходи за порезе на плату
Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање
Расходи за доприносе здравствено осигурање
Расходи за доприносе за осигурање од незапослености
Расходи за доприносе за дјечију заштиту
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених
Расходи за накнаде за превоз на посао и с посла
Расходи за новчане помоћи приликом рођења дјетета
Расходи по основу закупа
Расходи за закуп пословних објеката и простора
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих и транспортних услуга
Расходи по основу утрошка електричне енергије
Расходи за централно гријање
Расходи за услуге водовода и канализације
Расходи за услуге одвоза смећа
Расходи за услуге дератизације
Расходи за услуге одржавања чистоће
Расходи за услуге коришћења услуга фиксног телефона
Расходи за услуге коришћења услуга мобилног телефона
Расходи за услуге коришћења интернета
Расходи за поштанске услуге
Расходи за остале комуникационе услуге-изнајмљена линија
Расходи за режијски материјал
Расходи за компјутерски материјал
Расходи за образце и папир
Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте
Расходи за остали канцеларијски материјал
Расходи за остали материјал за одржавање чистоће
Расходи за дневну штампу
Расходи за службена гласила
Расходи за стручне часописе
Расходи за текуће одржавање
Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и
одржавање зграда
Расходи за текуће одржавање превозних средстава
Расходи за текуће одржавање канцеларијске опреме
Расходи за текуће одржавање комуникационе опреме
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ФОНД 01
651.953,37
648.253,41
340.616,45
6.203,63
13.403,89
0,00
35.232,80
38.873,02
126.413,54
66.485,95
11.300,37
9.723,76
3.699,96
2.867,96
832,00
38.215,80
38.215,80
24.390,46
2.859,20
7.716,94
710,83
709,08
25,00
1.838,34
3.485,57
1.922,91
1.572,05
1.446,70
2.103,84
2.919,94
306,34
339,89
86,72
170,89
821,68
398,42
501,00
295,00
2.425,41
0,00
760,74
965,62
478,30

5
6
VI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VII
1
2
3
4
5
6
VIII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2
3

4125-34
4125-91
412600
4126-11

Расходи за текуће одржавање гријне, расхладне и заш. опреме
Расходи за остало текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу дневница за службена путовања у земљи
Расходи по основу смјештаја и хране за службена путовања у
4126-12
земљи
4126-13
Расходи по основу јавног превоза за службена путовања у земљи
Расходи по основу превоза личним возилима на службеним
4126-14
путовањима у земљи
4126-19
Остали расходи по основу службених путовања у земљи
Расходи по основу дневница за службена путовања у
4126-21
иностранству
Расходи по основу смјештаја и хране за службена путовања у
4126-22
иностранству
Расходи по основу јавног превоза за службена путовања у
4126-23
иностранству
4126-29
Остали расходи по основу службених путовања у иностранству
4126-31
Расходи по основу утрошка бензина
412700
Расходи за стручне услуге
4127-21
Расходи за осигурање возила
4127-25
Расходи за осигурање запослених
4127-31
Расходи за услуге штампања, графичке обраде, копирања и сл.
Расходи
за
услуге
објављивања
тендера,
огласа
и
4127-32
информативних текстова
4127-39
Расходи за остале услуге информисања
4127-73
Расходи за услуге одржавања лиценци
412900
Остали непоменути расходи
Расходи по основу котизација за семинаре, савјетовања и симп.
4129-22
за запослене
4129-37
Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу
4129-41
Расходи по основу репрезентације у земљи
4129-43
Расходи по основу организације пријема, манифестација и сл.
4129-44
Расходи за поклоне-новогодишњи пакетићи
Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију
4129-72
инвалида
4129-73
Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила
Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет
4129-79
послодавца
4129-92
Расходи по основу чланарина
4129-99
Остали непоменути расходи
511000 Издаци за нефинансијску имовину
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара, амбалаже
516100 и сл.
ОДОБРЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2015.ГОДИНУ
ДОДАТНО ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ЗА 2015.ГОДИНУ
УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ЗА 2015.ГОДИНУ
УКУПНО РЕАЛИЗОВАВАНО У 2015.ГОДИНИ
ОСТАЛО ОД УКУПНО ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА
СРЕДСТВА ДОБИЈЕНА ОД ДОНАТОРА У 2015. ГОДИНИ
Трансфери за текуће грантове у земљи (ФИГАП програм)
Текући грантови од правних лица у земљи
УКУПНО СРЕДСТАВА ОД ДОНАЦИЈА-ГРАНТОВИ
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0,00
220,75
8.992,93
1.140,00
719,10
0,00
0,00
76,69
1.084,71
2.128,71
522,75
298,83
3.022,14
2.873,75
820,34
468,88
918,45
0,00
0,00
666,08
12.313,36
883,00
0,00
463,48
728,08
294,28
1.289,60
545,06
5.434,20
2.151,41
524,25
997,63
357,79
639,84
743.200,00
2.380,00
745.580,00
745.082,65
497,35
1968,79
1300,00
3268,79

XIX ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ
У складу са Законом утврђеним овлаштењем да прати усклађеност закона и других
прописа у Републици Српској са Уставом Републике Српске, те захтјевима и
принципима УН Конвенције о правима дјетета и других међународних докумената
који се односе на заштиту права и интереса дјетета, Омбудсман за дјецу ће, у 2016.
години:
Институција ће као и у претходном периоду пратити активности у припреми
закона и других прописа којима се уређују питања од значаја за заштиту права
дјетета, те у складу са законом утврђеним овлашћењима активно учествовати у
доношењу истих, посебно у дијелу најављених измјена Кривичног закона, те
новог Закона о основном васпитању и образовању.
Институција ће наставити активности на праћењу примјене Протокола о
поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце, и додатно
инсистирати на обавезама надлежних министарстава дефинисаних Протоколом,
између осталог, вођење одговарајућих евиденција и израда годишњег
извјештаја.
Институција ће наставити активности на праћењу примјене Протокола о
поступању у случају вршњачког насиља у образовном систему и додатно
инсистирати на обавези ресорног министарства на изради годишњег извјештаја
о присутности вршњачког насиља у образовном систему.
Институција ће, инсистирати на покренутој иницијативу и да програми
превенције заштите здравља ученика (алкохол, дуван, репродуктивно здравље,
тежина школске торбе, здрава исхрана и здрави стилови живота) буду дио
образовног система и обавезног школског програма.
Институција ће посебно указати на категорију талентоване и надарене дјеце
којима није обезбијеђена потребна подршка и помоћ нити у дијелу њиховог
препознавања како је то законом уређено.
Институција ће посебно указати на потпуно невидљиву категорију дјеце-дјеца
чији су родитељи у затвору, који су и сами кажњени, по разним основама, иако
ничим нису допринијели ситуацији у којој су се нашли.
Право дјеце на игру и слободно вријеме и посебно игралишта намијењена дјеци,
само је једно од права дјеце које није препознато на одговарајући начин.
Институција ће, ради отклањања поступања која доводе до повреде права дјеце,
а везано за проблем васпитно-дисциплинске одговорности ученика у образовном
систему, у постојећем нормативном оквиру и улози инспекције, инсистирати да
се питање дисциплинске одговорности ученика у образовном систему уреди на
јединствен начин.
Институција ће, наравно, континуирано радити по жалбама грађана којима се
указује на повреду права и интереса дјеце, очекујући да се сваком годином, у
укупном броју жалби препозна интерес дјеце као подносиоца жалбе.
Институција ће, као и у претходним годинама, ради унапређења положаја дјеце
у одређеним областима, поступати и на властиту иницијативу.
Омбудсман за дјецу ће наставити сарадњу са дјецом, тако што ће, према
утврђеном плану, али и по позиву, организовати радионице у школама како би
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дјецу упознала са њиховим правима и могућностима заштите тих права, али и
њиховим обавезама и одговорностима.
Институција ће наставити сарадњу са савјетима ученика основних школа, те
Мрежом савјета ученика средњих школа, актуелизујући теме и проблеме о
питањима за које сами сматрају да их треба додатно дефинисати, или о којима
требају више знати, како би заједничким радом
допринијели њиховом
квалитетнијем остваривању.
Мрежи младих савјетника и дјеци и младима који су заинтересовани да раде на
оним питањима и проблемима са којима се свакодневно сусрећу, Институција ће
омогућити ангажовање у својим активностима како би могли изнијети своје
мишљење и дати свој допринос у рјешавању бројних тема и проблема које ће и
сами и заједно са Институцијом покретати.
Као и у претходном периоду, Институција ће у оквиру Пројекта социјализација
дјеце предузети додатне мјере како би њено присуство са дјецом у овом кампу
било остварено по могућности у више смјена са циљем едукације дјеце о
њиховим правима и подстицања на изношење властитог мишљења, али и
добијања информација о томе колико се њихова права остварују у њиховим
школама, у породици и локалној заједници.
И у наредној години Институција ће посветити дужну пажњу обиљежавању
Дјечије недјеље и Дана права дјетета, Дана безбједног интернета, и свих других
значајних датума, прије свега, због промоције дјечијих права и активније улоге
свих, и институција и појединаца, у заштити дјеце и њихових интереса.
Институција ће, у циљу обавјештавања јавности о стању права дјетета и
активностима Институције, и у наредном периоду наставити сарадњу са
медијима, али и подстицати субјекте заштите да такву сарадњу остваре, те да
свој рад са дјецом учине транспарентнијим, да своје активности, програме и
мјере и општа акта учине доступним онима којима су намијењени.
Сарадња са невладиним организацијама наставиће се о свим питањима у којима
се заједничким ангажовањем може остварити бољи резултат, посебно, везано за
примјену Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце.
Као пуноправна чланица ЕNOC-а и CRONSEE, Институција ће наставити сарадњу
са институцијама омбудсмана земаља окружења и активно доприносити
унапређењу рада ових асоцијација.
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