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Поштовани,

У складу са чланом 17. Закона о Омбудсману за дјецу Републике Српске подносим Вам
Извјештај о раду институције Омбудсмана за дјецу за 2011.годину.
Извјештајем се наглашава потреба досљедне примјене УН Конвенције о правима
дјетета, њених основних принципа и захтјева, квалитетна сарадња свих субјеката
заштите те већа одговорност свих који брину о дјеци.

Омбудсман за дјецу
мр Нада Граховац
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I УВОД
1. УН Конвенција о правима дјетета
Међу бројним међународним документима којима међународна заједница показује
интерес за дјецу и њихову посебну заштиту, УН Конвенција о правима дјетета има
посебан значај.
Значај Конвенције везан је
-

прије свега за правни статус дјетета, јер Конвенција први пут уводи дијете као
субјекта међународног права и заштите, као лице које има право на своја
људска права;

-

по први пут на свеобухватан начин осигурава сва права за свако дијете,

-

универзална је јер захтијева да се свако право осигура за свако дијете у свим
ситуацијама у којима се дијете нађе на његовом путу одрастања.

Чињеница да Конвенција препознаје све категорије људских права, и грађанска и
политичка, економска, социјална и културна права чини је посебном међу бројним
међународним уговорима о људским правима уопште.
Конвенција о правима дјетета један је од ријетких међународних докумената који је
наишао на тако широку подршку и прихватање. Усвојена је на Генералној скупштини
Уједињених нација 20. новембра 1989. године и данас су је ратификовале скоро све
земље свијета.1
Конвенција је јединствен инструмент остваривања и заштите права дјетета, јер
различита права дјетета успоставља на начин да су сва права једнако важна за развој
и одрастање сваког дјетета, и да су права само потребе које свако дијете има на путу
свог одрастања, од рођења до пунољетства, а које одрасли требају обезбједити и
осигурати.
Конвенција успоставља универзалне принципе који захтијевају нови и квалитетнији
однос према дјеци, али уводи и неке нове правне стандарде.
Сва права садржана у Конвенцији заснивају се на четири основна принципа који
обавезују:
1. заштита дјетета од било којег облика дискриминације обавезује да свако право
гарантовано Конвенцијом буде обезбијеђено за свако дијете без дискриминације по
било којем основу,2
2. најбољи интерес дјетета мора да буде приоритет, што захтијева да у свим
активностима које се тичу дјеце, без обзира да ли их предузимају јавне или
приватне институције, судови, административни органи, или законодавна тијела,
најбољи интерес дјетета мора да буде на првом мјесту,3

1
2
3

УН Конвенцију о правима дјетета ратификовале су 193 државе, а САД и Сомалија су је потписале.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 2.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 3.
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3. право на опстанак и развој обавезује да се сваком дјетету обезбиједи право на
живот и развој,4
4. право на поштивање њихових ставова обавезује да се дјетету омогући право на
учешће - партиципацију у рјешавању свих питања која се њега тичу и право на
слободно изражавање властитог мишљења. 5
Најбољи интерес дјетета, поред тога што се успоставља као право дјетета6 посебно се
издваја и као један од четири основна принципа Конвенције, односно као услов за
остваривање сваког права гарантованог Конвенцијом.
Шта је најбољи интерес дјетета није могуће генерализовати, чак и ако говоримо о
појединачном праву или праву одређене категорије дјеце. Одговори су могући само
правилним разумијевањем Конвенције и адекватним ангажовањем стручњака
различитих профила што ће омогућити да се сваком појединачном случају приступи
са потребном пажњом.
Најбољи интерес дјетета у сваком поступку треба да буде доказан и образложен зато
што:
- свако дијете и у сваком поступку има право на дужну пажњу и поштовање, како
би се у сваком поступку осигурало најбоље могуће за то дијете,
- многе одлуке, донесене у најранијем узрасту дјетета дугорочно одређују његово
одрастање и остављају посљедице за цијели живот.
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.7
Право дјетета које се у пракси тешко разумије је право на изражавање властитог
мишљења и учествовање дјетета у сваком поступку који се на њега односи.
При томе није довољно само утврдити право на изражавање властитог мишљења, врло
је важно да се мишљењу дјетета посвети дужна пажња.
Ово право дјетета у пракси се врло често схвата на начин да исто угрожава ауторитет
одраслих, прије свега родитеља и наставника. Стручњаци упозоравају да право
дјетета на партиципацију управо подржава ауторитете који препознају различите
потребе дјеце и који од дјеце очекују активно учешће, учећи их, на тај начин
самосталности и одговорности.
Мишљење које дијете има право слободно изразити није одлука, нити се одлука
одраслих прилагођава мишљењу дјетета. Право које Конвенција успоставља, дјетету
треба омогућити у складу са његовим годинама, на начин да схвати и разумије
поступак који се води и своја права у том поступку, а да истовремено не носи терет
одговорности за одлуку која ће бити донесена. Одлуке које се односе на дијете морале
би се заснивати на мишљењу дјетета и оцјени стручњака.
Полазећи од члана 4. Конвенције о правима дјетета и обавезе државе на предузимање
свих законодавних, административних и других мјера за остваривање права признатих
4
5
6
7

УН Конвенција о правима дјетета, члан 6.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 12.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 3.
УН Комитет за права дјетета, Препоруке УН Комитета за права дјетета након подношења Иницијалног
извјештаја о имплементацији Конвенције о правима дјетета у БиХ 2005. тачка 29.
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Конвенцијом те члана 12-права дјетета на изражавање властитог мишљења,
2010.године ступила је на снагу и Конвенција Савјета Европе о остваривању права
дјетета која има за циљ промовисати права дјетета и осигурати лакше остваривање
тих права на начин да се дјеци омогући да сама, или посредством других особа или
институција буду обавјештена о поступцима који се воде и да им се у поступцима који
се њих тичу омогући учешће, прије свега у области породично правних односа.
За разлику од Декларације о правима дјетета из 1959. године која има моралну снагу,
Конвенција је правни акт, који обавезује државе које су је прихватиле на поступање у
складу са њеним захтјевима и основним принципима.
Прихватајући Конвенцију држава прихвата обавезу и одговорност да8:
1. предузме све одговарајуће законодавне, административне и друге мјере за
остваривање права признатих Конвенцијом,9
2. предузме такве мјере, до крајњих граница њима доступних средстава, ради
остваривања економских, културних и социјалних права,10
3. оствари међународну сарадњу и размјену одговарајућих информација тамо гдје је
то потребно за остваривање права,11
4. са основним принципима и правима Конвенције на одговарајући и адекватан начин
упозна како дјецу, тако и одрасле,12
5. Комитету за права дјетета подноси извјештаје о мјерама које је усвојила, а које
доприносе остваривању права, као и о напретку постигнутом у остваривању тих
права.13
Имплементација Конвенције је процес, којим државе чланице предузимају мјере како
би се обезбиједило остваривање свих права из Европске конвенције за свако дијете у
њиховој надлежности. То захтијева да се, прије свега, законодавство у потпуности
усклади са Конвенцијом како би се њени захтјеви и основни принципи могли директно
примјењивати. Управо у намјери да помогне државама чланицама у имплементацији
Конвенције Комитет за права дјетета, као надзорни механизам у имплементацији
Конвенције, утврдио је цијели низ мјера које државе требају предузети како би
обезбиједиле потпуну примјену Конвенције14.
УН Комитет за права дјетета је посебно тијело за надзор успостављен самом
Конвенцијом15, кога чине независни стручњаци, експерти, са задатком да прати:
-

усклађеност националног законодавства у области заштите дјетета са захтјевима
Конвенције и

-

стање у пракси у остваривању и заштити права дјетета држава чланица.

УН Комитет за права дјетета усвојио је тринаест општих коментара, који без обзира
што нису правно обвезујући, за државу и све њене институције, за дјецу и родитеље,

8

Босна и Херцеговина је Конвенцију преузела нотификацијом о сукцесији 23.11.1993. год.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 4.
10
УН Конвенција о правима дјетета, члан 4.
11
УН Конвенција о правима дјетета, члан 23.
12
УН Конвенција о правима дјетета, члан 42.
13
УН Конвенција о правима дјетета, члан 44.
14
General Comment No.5, 2003, General measures of implementation for the Convention on the Rights of the
Child-Articles 4.42 and 44b, CRC/GC/2003/5,2003.
15
УН Конвенција о правима дјетета, члан 43.
9
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представљају
додатни
„водич” за боље разумијевање Конвенције и њено
квалитетније провођење у пракси.
Комитет за права дјетета врши провјеру да ли су и у којој мјери постигнути напреци у
примјени Конвенције на начин да периодично разматра извјештаје држава чланица о
стању права дјетета. Поред извјештаја држава чланица, Комитет може позвати и
специјализоване агенције и невладине организације ради „комплетирања” слике о
стању права дјетета у одређеној земљи. На основу њихове анализе Комитет усваја
закључна разматрања и даје одговарајуће препоруке за државу.
Комитет је разматрао Иницијални извјештај Босне и Херцеговине о стању права
дјетета у мају 2005. године и у јуну исте године усвојио Закључна разматрања. С
обзиром да она садрже многе забринутости у вези са примјеном Конвенције, Комитет
је Босни и Херцеговини упутио и бројне препоруке16 а неке од њих су наведене и у
овом Извјештају.
Савјет министара Босне и Херцеговине на 105. сједници одржаној 18.11.2009. године
усвојио је Први периодични извјештај Босне и Херцеговине о провођењу Конвенције о
правима дјетета, који је 11.2.2010. године преименовао у Комбиновани други, трећи и
четврти периодични извјештај Босне и Херцеговине о провођењу Конвенције о
правима дјетета и доставио на разматрање Комитету за права дјетета.
Европски суд за људска права, али и друга међународна тијела развила су богату
праксу која се односи на дјецу и породицу, везано за повреду права гарантованих не
само Европском Конвенцијом о заштити људских права и основних слобода, већ и
других међународних докумената. На међународном плану, Конвенција о правима
дјетета потврдила је дефинитивно свој ауторитет у заштити права дјетета.
Према пракси Европског суда за људска права, најчешћи случајеви који доводе до
повреде права дјетета односе се на неприхватљиво дуг поступак за остваривање
права једног родитеља на контакте са дјететом са којим не живи. Тужбама се указује
на повреду члана 6. Европске Конвенције о заштити људских права и основних
слобода, који гарантује право на правично суђење и члана 8. који гарантује право на
поштивање приватног и породичног живота, те члана 13. којим се гарантује право на
дјелотворан правни лијек.
Европски суд за људска права у својим пресудама наводи да је повријеђено право на
правично суђење из члана 6. Конвенције јер суд није предузео све потребне мјере да
одлука о контактима дјетета и родитеља буде поштована, те да постоји повреда права
на поштовање приватног живота подноситеља представке јер он није могао редовно
да остварује контакте са својом дјецом.17
Суд даље наводи „да се адекватност неке мјере оцјењује по брзини којом се она
имплементира, јер проток времена може имати неприхватљиве посљедице у односима
између дјеце и родитеља који не живе са њима”18.
Ради унапређења заштите дјетета у одређеним областима, уз Конвенцију су 2000.
године усвојена и два факултативна протокола који су корак напријед у заштити
дјетета од учешћа у оружаним сукобима али и од других облика експлоатације и
насиља:
16
17
18

УН Комитет за права дјетета, Препоруке
Предмет пред Европским судом број 14011/07
Предмет пред Европским судом број 27966/06
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1. Факултативни протокол уз Конвенцију о правима дјетета о учешћу дјеце у оружаним
сукобима,19
2. Факултативни протокол уз Конвенцију о правима дјетета о продаји дјеце, дјечијој
проституцији и дјечијој порнографији20, Босна и Херцеговина је ратификовала
2002.године.
Непостојање система индивидуалних представки, односно непостојање правног
механизма на међународном плану који би омогућио ефикаснију заштиту дјетета и који
би државе уговорнице додатно обавезао на спровођење Конвенције, за посљедицу има
да су у бројним земљама права из Конвенције остала само декларативна. То је довело
до иницијативе за успостављање додатног механизма на међународном плану.
Кампања за доношење новог протокола трајала је готово пет година и Генерална
скупштина Уједињених нација коначно је 19.децембра 2011. године усвојила нови
Факултативни протокол уз Конвенцију о правима дјетета, који омогућава дјеци и
њиховим старатељима подношење жалби Комитету за права дјетета у ситуацији када
национални систем није обезбиједио одговарајућу заштиту права дјетета.
Нови Протокол афирмише положај дјетета као носиоца права и новим механизмом
заштите доприноси додатној заштити дјеце у свим областима. Очекује се да Протокол
у 2012.години ступи на снагу, пошто га ратификују државе-чланице УН Конвенције о
правима дјетета, чиме ће бити створени услови за његову примјену, а тиме и први пут
успостављен правни механизам заштите дјетета на међународном плану.
Устав Босне и Херцеговине у члану II утврђује да ће Босна и Херцеговина и оба њена
ентитета обезбиједити највиши ниво међународно признатих људских права и
основних слобода.21
Међународно призната људска права и основне слободе утврђени су Анексом I на
Устав БиХ22 као додатни споразуми о људским правима који ће се примјењивати у
Босни и Херцеговини. Петнаест међународних уговора којима су гарантована права и
слободе грађана практично допуњују члан II Устава, одређујући која су то људска
права и основне слободе међународно признати, а која БиХ и оба њена ентитета
морају обезбиједити имајући при томе у виду њихов највиши ниво.
Европска Конвенција о заштити људских права и основних слобода у Уставу има
посебан положај. Устав је издваја на начин да је иста не само дио правног система
Босне и Херцеговине и да се има директно примјењивати, већ и да има предност над
свим другим законима.23
УН Конвенција о правима дјетета, дио је Анекса I, и питање њене примјене у БиХ, још
увијек се на жалост, различито тумачи и од званичних државних органа.
Уставни суд БиХ бројним својим одлукама јасно се одредио о овом питању и указао да
уживање права и слобода предвиђених Анексом И није гарантовано самостално, већ
само у вези са чланом II/4 Устава БиХ - „Недискриминација”24. Такав приступ Уставни
суд је заступао све до доношења одлуке број У-9/09.

19

Факултативни протокол, „Службени лист СРЈ” - Међународни уговори, бр.7/02
Факултативни протокол, „Службени лист СРЈ” - Међународни уговори, бр.7/02
21
Устав БиХ члан II
22
Анекс И на Устав БиХ
23
Устав БиХ, члан II
24
Уставни суд БиХ одлука број Ап - 415/08, одбацује се као недопуштена апелација. Апелант наводи и
повреду права из члана 14. Међународног пакта. У вези са овим наводима Уставни суд подсјећа да се
20
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Ступањем на снагу одлуке Уставног суда БиХ У-9/0925, мијења се став Уставног суда у
вези са примјеном међународних докумената из Анекса И, на начин да Уставни суд
има надлежности да у апелационом поступку испитује наводна кршења права из
међународних споразума из Анекса I на Устав БиХ и када се у апелацији не позива на
дискриминацију, дакле да их испитује самостално. Без обзира што се у конкретном
случају радило о наводној повреди члана 25. Међународног пакта о грађанским и
политичким правима, с обзиром да је наведени међународни уговор дио Анекса I као и
Конвенција о правима дјетета, промјеном става Уставног суда створени су услови за
допуштеност апелације пред Уставним судом у вези са повредом права дјетета
гарантованих УН Конвенцијом о правима дјетета што доприноси квалитенијој примјени
Конвенције а тиме и заштити права и интереса дјетета у цјелини.
Устав Републике Српске утврђује да дијете има право на посебну заштиту26, те да се
слободе и права остварују непосредно на основу Устава, а законом се, за поједина
права, утврђују само услови за њихово остваривање.27
Темељ уставног уређења Републике Српске је поштовање људског достојанства и
заштита људских права и основних слобода у складу са међународним стандардима.28
Дакле, Устав Босне и Херцеговине и Устав Републике Српске посветили су изузетну
пажњу заштити људских права и основних слобода.
Међутим, Уставом гарантовани принципи у остваривању људских права, на жалост,
нису довољна гаранција да ће права и бити обезбијеђена. За остваривање људских
права и основних слобода поред нормативног одређења потребно је много више.
Посебно је важно обезбиједити квалитетне механизме у свим областима који ће
осигурати њихову примјену и, посебно, њихову заштиту како би се отклонио присутни
несклад нормативног и стварног.
Босна и Херцеговина је, прихватајући Конвенцију о правима дјетета, преузела и
обавезе које из Конвенције произилазе. Те обавезе односе се прије свега на
усклађивање постојећег законодавства са захтјевима Конвенције, али истовремено
захтијевају и свеобухватне планове и програме, који ће дефинисати мјере и
активности надлежних и приоритете у њиховом рјешавању, али и упознавање и дјеце
и одраслих са основним принципима и правима из Конвенције. Они који раде са
дјецом, они који свакодневно својим одлукама доприносе стварању окружења у којем
дијете одраста, они који воде поступке за остваривање права дјетета, морају
свакодневно у пракси примјењивати принципе и права из Конвенције.

његова апелациона надлежност односи на права гарантована Уставом Босне и Херцеговине и Европском
конвенцијом која се, према члану II/2 Устава Босне и Херцеговине директно примјењује у Босни и
Херцеговини. Такође, Уставни суд подсјећа да је, у Анексу И тачка 8. Устава Босне и ХерцеговинеДодатни споразуми о људским правима који се примјењују у Босни и Херцеговини, између осталог
наведен и Међународни пакт о грађанским и политичким правима, 1996. Међутим, Уставни суд је већ
раније указао да уживање права и слобода предвиђених овим чланом није гарантовано самостално већ
само у вези са чланом II-4 Устава Босне и Херцеговине-Недискриминација. С обзиром на наведено,
Уставни суд сматра да је апелација у дијелу у којем се апелант позива на повреду из члана 14.
Међународног пакта без позивања на дискриминацију у вези са тим правима, недопуштена јер је
ратионе материае инкопатибилна са Уставом Босне и Херцеговине.
25
Одлука Уставног суда БИХ, У-9/09, од 26 новембра 2010. године, „Службени гласник Републике Српске”,
број 21/11 од 3.3.2011. године
26
Устав Републике Српске, члан 36.
27
Устав Републике Српске, члан 49.
28
Устав Републике Српске, члан 5.
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2. Права припадају сваком дјетету сваки дан
УН Конвенција о правима дјетета, као универзални међународни документ посвећен
дјеци, израз је потребе, да се дјеци обезбиједи посебна заштита и брига, јер постојећи
систем заштите права и слобода грађана на међународном плану није био довољна
гаранција и у заштити права и интереса дјетета.
Донесена прије 22 године, Конвенција о правима дјетета није само списак различитих
права дјетета, она истовремено успоставља и обавезе одраслих, да та различита права
осигурају за свако дијете, како би обезбједили његов правилан развој и одрастање.
Концепт Конвенције заснован на правима и обавезама који су међусобно
комплементарни, треба да осигура потребну бригу као неопходан услов за правилан
раст и развој дјетета.
Права дјетета, како их Конвенција утврђује, само су потребе сваког дјетета које су
различите у различитим периодима његовог одрастања. Зато је важно да те потребе
дјетета у сваком периоду његовог одрастања буду препознате како би могле бити
осигуране и обезбијеђене
и на сваком мјесту, у породици, школи, локалној
заједници...
Утврђујући права дјетета, Конвенција истовремено утврђује да:
- родитељи имају примарну обавезу и одговорност бринути за здраво одрастање
своје дјеце,29
- држава има обавезу предузети све потребне законодавне, административне,
образовне, социјалне и друге мјере да би осигурала остваривање права за свако
дијете30, узимајући у обзир права и обавезе његових родитеља, законитих
старатеља или других појединаца који су правно одговорни за дијете,31 позивајући
при томе и све друге који могу допринијети унапређењу положаја дјетета у
друштву, чиме значајну улогу даје и невладиним организацијама.
Свако дијете само зато што је дијете, без обзира да ли живи у граду или малој
општини, да ли одраста у породици или изван ње, има право на сва права
гарантована Конвенцијом под истим условима, а друштво има обавезу и одговорност
то омогућити.
Свако дијете, само зато што је дијете мора се осјећати сигурним и заштићеним.
Друштво мора створити услове и обезбједити да свако дијете има здравствену
заштиту, основно образовање, дужну пажњу и поштовање, у којем неће бити
злостављања, занемаривања или било којег другог деградирања његове личности.
Обавеза је одраслих да дјетету обезбиједе такву заштиту и бригу која је неопходна за
његову добробит, имајући при томе у виду:
да је свако право из Конвенције основно и једнако важно и да се успостављена
права морају посматрати у међусобној повезаности,
да права није могуће рангирати по њиховом значају,
да права дјеци припадају само зато што су дјеца,
да се права дјеци не могу одузети зато што их нису заслужили.
29
30
31

УН Конвенција о правима дјетета, члан 18.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 4.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 3.
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Права која дјеца имају никако не значе да дјеца могу радити што хоће, да су
презаштићена, да су учењем о правима занемарили своје обавезе и сл.
Учити дјецу само њиховим правима значило би припремати их за свијет одраслих у
којем се само њихова права поштују. Свијет одраслих много је сложенији и захтијева
да дјецу од најранијег узраста припремамо за самосталан живот у њему. А то значи да
права нема без обавеза и одговорности, и да дјецу, прилагођено њиховом узрасту,
учећи их о њиховим правима истовремено
учимо и њиховим обавезама и
одговорностима и према себи самима и према другима.
Дјеца имају и своје обавезе и одговорност у складу са својим узрастом и својом
способношћу да обавезе и одговорности преузму. Да ли дјеца знају своје обавезе, да
ли знају за посљедице
неприхватљивог понашања нпр, да ли ће преузети
одговорност за своје поступање и за своје одлуке, зависи опет од нас одраслих, да ли
смо их, како и колико томе научили. А њихово одрастање управо захтијева да им се,
иствремено са обезбјеђењем права, стварају услови за преузимање одговорности.
Бројне ситуације у којима се дјеца нађу говоре о нашем односу према њима и потврда
су да нисмо препознали њихове потребе и у датим околностима предузели оно што
смо морали.
Без обзира да ли се ради о дјеци која имају проблем са алкохолом, дјеци која су у
сукобу са законом, дјеци која просјаче или ступају у брачне заједнице, они су само
дјеца, а ситуације у којима су се нашли, врло често су само посљедица услова њиховог
одрастања и непредузимања потребних мјера ради отклањања узрока који су до тога
довели.
Дјеца без родитељског старања, дјеца са сметњама у развоју, дјеца жртве насиља и
злостављања, су само дјеца и имају право на посебну заштиту у условима којима се
обезбјеђује њихово достојанство и подстиче и олакшава активно учешће у заједници.
Сви појединци и све институције, и сви нивои власти имају и обавезу и одговорност, у
свим активностима које се односе на дјецу и одлукама које се њих тичу, првенствено
имати у виду најбољи интерес дјетета.
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3. Закон о Омбудсману за дјецу
Законом о Омбудсману за дјецу јасно су утврђене надлежности Институције32, тако да
Омбудсман за дјецу:
-

-

-

прати усклађеност закона и других прописа у Републици Српској који се односе на
заштиту права дјетета с одредбама Устава Републике Српске, Конвенције
Уједињених нација о правима дјетета и других међународних докумената који се
односе на заштиту права и интереса дјетета,
прати извршавање обавеза Републике Српске које произилазе из Конвенције
Уједињених нација о правима дјетета и других међународних докумената који се
односе на заштиту права и интереса дјетета,
прати примјену свих прописа који се односе на заштиту права и интереса дјетета,
прати повреду права и интереса дјетета,
залаже се за заштиту права и интереса дјетета,
предлаже предузимање мјера за заштиту и промоцију права дјетета, као и за
спречавање штетних поступања која угрожавају права и интересе дјетета,
обавјештава јавност о стању права дјетета,
обавља и друге послове утврђене овим законом.

У складу са обавезама утврђеним Законом, Омбудсман за дјецу Народној скупштини
доставља извјештај о раду који има за циљ:
- да Народну скупштину, али и друге институције и организације упозна са
остваривањем права дјеце у Републици Српској и заштити тих права,
- да укаже на потребу додатног дјеловања у одређеним областима остваривања и
заштите права дјетета,
- да превентивно дјелује на поступање и рад институција које воде поступке и
одлучују о правима дјетета, те
- да укаже на активности и ангажовање институције у промоцији, остваривању и
заштити права дјетета.
Иако су овлашћења Институције Законом јасно дефинисана33 још увијек су велика
очекивања од Институције у смислу да може доносити или мијењати одлуке
надлежних органа. Досљедну примјену закона који се односе на заштиту права и
интереса дјеце морају обезбиједити органи и службе у оквиру својих овлашћења,
омбудсман нема мандат нити може умјесто њих доносити одлуке и водити поступке.
Али, може истима предложити предузимање мјера за спречавање штетних поступања
и упозорити на неправилности у поступању, што је препорукама надлежним органима
и чинила.
Поред овлашћења за покретање и вођење поступка по поднесеној жалби или по
службеној дужности, у којем се провјерава да ли је дошло до повреде права дјетета,
омбудсман за дјецу је овлашћен да покрене иницијативу за измјене и допуне закона,
других прописа и општих аката, али и да иницира доношење нових закона када сматра
да је то од значаја за остваривање и заштиту права дјетета и да даје мишљење на
приједлоге закона који су у процедури. Један број поднесених иницијатива је већ
реализован, а један број је у фази реализације.

32
33

Закон о Омбудсману за дјецу, „Службени гласник Републике Српске”, број 103/08, члан 5.
Одлуком о пријему Институције у пуноправно чланство ENOCа-Асоцијација омбудсман институција за
дјецу Европе између осталог се констатује да је Закон о омбудсману за дјецу у складу са суштинском
улогом институције предвиђеним Паришким принципима и ENOC стандардима.
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Рад на појединачним предметима тражи велико ангажовање и дуго траје. Сваки
предмет је случај за себе, јер свако дијете има право да се у сваком поступку постигне
најбољи интерес баш за њега. Зато ангажовање на сваком појединачном предмету
треба да покаже да ли је и како одређена ситуација системски препозната и
дефинисана и како се у пракси реализује, како би се поступајући у појединачном
предмету превентивно дјеловало у свим будућим истим ситуацијама. Ако системска
рјешења у појединим областима нису адекватна, ако су недоречена или неразумљива,
ако остављају простор за различито тумачење и њихову примјену у пракси, све то
захтијева реакцију у смислу досљедне примјене закона у најбојем интересу дјетета.
Институција Омбудсмана за дјецу у првом свом мандату има посебно одговоран
задатак, прије свега Институцију приближити дјеци и свима онима који брину о дјеци,
али и власти, и изградњом Институције допринијети квалитетнијем разумијевању
права дјеце и адекватном односу према дјеци свих оних који воде поступке или су на
било који други начин одговорни за остваривање и заштиту права дјетета.
Поступајући у складу са овлашћењима утврђеним Законом, Институција се у 2011.
години бавила готово свим областима дјечијег одрастања. Оно што је заједничко у
остваривању и заштити готово сваког права дјетета је пуно учесника који, сваки у
оквиру својих овлашћења има обавезу препознати повреде права дјетета и реаговати
у складу са својим овлашћењима и најбољим интересом дјетета. Ако само један од
учесника - родитељ, школа, центар за социјални рад, медији, правосуђе...не реагује
правовремено и адекватно, посљедице по дијете могу бити и тешке и дугорочне, а да
не говоримо о ситуацији у којој истовремено више учесника не поступи у складу са
најбољим интересом дјетета.
Дакле, поред квалитетних закона, који ће препознати међународне стандарде и
принципе и који ће у пракси бити адекватно примијењени, поред квалитетних кадрова,
који поред стручне спреме, која се подразумијева, морају имати и додатну
осјетљивост, стрпљење, знање и разумијевање за рад са дјецом и сталну едукацију,
неопходан је мултидисциплинаран приступ, стална и стварна сарадња стручњака
различитих профила у тражењу најбољих рјешења, да би се за свако дијете и у свакој
ситуацији постигло најбоље што је могуће. Пребацивање одговорности са једне на
другу институцију и очекивање да она друга реагује је врло честа ситуација у пракси,
која не доприноси заштити дјетета, већ напротив, додатно усложњава цијелу
ситуацију.
Институција је организована тако да има сједиште у Бањалуци и канцеларије у Добоју
и Фочи, са укупно 19 запослених радника и то ВСС – 12 радника, ВС - 1 радника, ССС –
6 радника, и то 6 мушкараца и 13 жена свих националности.
Институција је у изнајмљеном простору, који не обезбјеђује простор у којем би се
свакодневно могле проводити и активности са дјецом, тако да се те активности
одвијају у договору са школом, центром за социјални рад или невладиним
организацијама.
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II ПРАВА ГАРАНТОВАНА КОНВЕНЦИЈОМ
Конвенција о правима дјетета, једним документом успоставља бројна и врло различита
права која се односе на сва лица до стицања пунољетства.
Конвенција утврђује:
-

право на живот, право на недискриминацију, право на сазнање властитог
поријекла, право на пријаву рођења, право на име, право на стицање
држављанства, право на очување идентитета, право на живот у породици и
родитељску бригу, право на усвојење, право на слободно изражавање властитог
мишљења и право да се његово мишљење узме у обзир у свим поступцима који га
се непосредно тичу, право на приватност, право на слободу информација, право на
слободу мисли, савјести и вјероисповијести, право на слободно културно и
умјетничко изражавање, право на одмор, слободно вријеме, игру и рекреацију,
право на слободно удруживање и мирно окупљање, право на част и углед, право
на образовање, право на здравствену заштиту, право на примјерен животни
стандард, право на социјалну заштиту, право на заштиту од насиља, злостављања
и занемаривања, право на заштиту од незаконитог одвођења, право на заштиту од
сексуалног злостављања искоришћавања, право на заштиту од отмице, продаје и
трговине, право на заштиту од осталих облика искоришћавања, право на заштиту
од економског искоришћавања, право на заштиту од мучења, нехуманог и
понижавајућег поступка и казне, право на правну и другу помоћ у случају лишења
слободе, право на достојанство у кривичном поступку.

У пракси је данас врло често присутна класификација права из Конвенције по
различитим основама-као права на развој, права на учешће и права на заштиту, или
као превентивна, партиципативна и заштитна права.
Без обзира по којем основу се врши класификација, иста се чини из практичних
разлога, ради лакшег праћења провођења Конвенције, односно остваривање права
дјетета у различитим областима.
И УН Комитет о правима дјетета, у намјери да државама чланицама олакша
подношење извјештаја о напрецима у примјени Конвенције и извршавању обавеза које
су по том основу преузеле, истима је понудио посебну класификацију. Комитет поред
грађанских права, права на породичну средину и алтернативну бригу, права на
образовање, здравствену и социјалну заштиту, права на слободно вријеме и културне
активности те права дјетета која се налазе у посебним ситуацијама, посебно наводи и
дефиницију дјетета и основне принципе из Конвенције.
Права гарантована Конвенцијом, овим Извјештајем дају се у неколико категорија:
-

лична права дјетета,
право на здравствену заштиту,
право на образовање,
право на слободно вријеме, рекреацију и културне активности,
економско - социјална права,
правосудно - заштитна права дјетета.
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1. Статистика о дјеци
Ради праћења остваривања права дјеце и њихове заштите, те предлагања
одговарајућих мјера побољшања положаја дјеце у одређеним областима, неопходни су
одговарајући показатељи- евиденција
по различитим основама. Одговарајуће
политике у различитим секторима, али и буџети и њихово планирање на свим нивоима
захтјевају комплетан увид у стање на локалном нивоу и њихово обједињавање и
ажурирање за цијелу Републику Српску.
Завод за статистику Републике Српске, у задњих неклико година, у многим областима
је посебан значај дао управо показатељима који се односе на систем дјечије заштите.
Разматрајући Иницијални извјештај Босне и Херцеговине о стању права дјетета, УН
Комитет је изразио многе забринутости у вези са примјеном Конвенције, те је Босни и
Херцеговини упутио препоруке које се односе и на прикупљање података о дјеци.
Комитет препоручује Држави уговорници да развије координисани систем за
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. Држава
уговорница би такође требала да изради показатеље за ефикасно праћење и
евалуацију напретка у имплементацији Конвенције, као и за процјену утицаја политика
које се тичу дјеце.34
УН Комитет посебно наглашава важност посједовања свеобухватних и актуелних
квантитативних и квалитативних података о свим аспектима раног дјетињства и дјеци
која припадају ризичним групама.35
Институција Омбудсмана за дјецу радећи истраживање о присутности просјачења
дјеце у Републици Српској, између осталог се обратила и једном броју основних судова
у Републици ради добијања података из њихове евиденције о прекршају малољетника
по том основу.
Наведени судови су заиста уложили напор да Институцији доставе тражене податке,
али између осталог наводе да Суд не води посебну евиденцију о прекршајима за
малољетна лица, тако да не располажу подацима да ли је било захтјева за покретање
прекршајног поступка из члана 26. Закона о јавном реду и миру.
Имајући у виду да дјеца (сва лица до 18 година живота), по различитим основама
долазе у сукоб са законом, неопходно је да информациони систем правосудног
система препозна дјецу и у прекршајном и кривичном поступку, и додатно, основ по
којем су против њих вођени поступци пред надлежним судовима.
Овим приступом било би омогућено:

34
35

-

праћење појаве малољетничког преступништва,

-

препознавање и праћење дјеце у ризику по различитим основама - прекршаји у
саобраћају, просјачење, учествовање у тучи и бројне друге ситуације
дефинисане Законом као друштвено неприхватљиво понашање малољетника,
те

Препоруке УН Комитета за права дјетета, Прикупљање података, тачка 18. и 19.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар бр.7/2005, Имплементација права дјетета у раном
дјетињству
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-

дефинисање политика у различитим областима ради унапређења положаја и
заштите дјеце, а

-

судови би у сваком тренутку имали
„пјешке” што

показатеље

које не морају тражити

би им свакако олакшало рад.
Имајући у виду важност наведених података, Омбудсман за дјецу се обратио ВСТС
очекујући да ће препознати потребу и створити могућност да евиденције којима
судови располажу препознају дјецу којима је потребна посебна заштита, а дјеца у
сукобу са законом свакако спадају у посебно осјетљиву категорију.
При томе, ово је само један од показатеља који указује на неопходност успостављања
евиденција о дјеци у различитим областима, како би се одређене појаве које се тичу
дјеце могле пратити и како би се за исте могла тражити адекватна рјешења за њихово
превазилажење.
За вођење одговарајућих евиденција о дјеци неопходна је јединствена методологија и
јединствени стандарди, како би се избјегле ситуације да су подаци о истој појави из
различитих извора различити, а који су опет посљедица различитих овлашћења и
надлежности о одређеном питању.
При томе, успостављање и вођење евиденције о дјеци 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, ко врши
надзор, који су подаци и како заштићени и сл.
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III ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА – ЖАЛБАМА
У току 2011. године, Институција је поступала у укупно 451 предмету којима се указује
на повреде права дјеце а који се односе готово на све области дјечијег одрастања.
Рад на сваком појединачном предмету захтијева провјеру навода из пријаве код органа
на који се пријава односи, провјеру постојеће законске регулативе у тој области и
процедуру поступања надлежног органа, те праћење да ли су надлежни поступили на
начин и у року како су у одговору институцији навели.
У истом периоду Институцију је телефоном или доласком у канцеларију контактирало
преко 1350 грађана тражећи правни савјет за ситуацију коју имају или информације о
томе коме и како се обратити ради остваривања права дјетета.
Број ново примљених пријава - 376 у односу на претходну годну када је број
примљених пријава био - 201 готово је дупло већи као и број грађана који су
контактирали Институцију у извјештајном периоду. Ако се при том има у виду да је
број пријава за шест мјесеци 2009. године био 81, онда је јасно да је за врло кратко
вријеме препозната улога и значај Институције у заштити права и интереса дјеце.
У извјештајном периоду Омбудсмана за дјецу је контактирао и велики број институција
које су тражиле помоћ и мишљење Институције за рјешавање случаја које имају.
Институцију су контактирали и студенти за став Институције о различитим питањима
која су теме њихових семинарских, магистарских и докторских радова.
Обраћања Институцији ове врсте не воде се као предмети нити се статистиком
исказују, али се питања евидентирају из простог разлога да би имали увид у којој
области и у којем дијелу треба дјеловати како би грађани имали информације за
ситуације које имају.
Грађани најчешће у тим обраћањима траже објашњење везано за надлежности неких
од институција које брину о дјеци, питају којим законом су дефинисане конкретне
ситуације, питају за рокове у којима се предмети требају завршити код неког од
надлежних органа.
Институцију је контактирао и један број грађана из Федерације БиХ, и без обзира што
Институција нема овлашћење за поступање у тим ситуацијама, а то се странкама
одмах и саопшти, странке су упућене у начин рјешавања спорне ситуације.
Појединачне пријаве, по свом садржају, најчешће су такве природе да дуготрајно
међусобно дописивање и описивање ситуација сигурно не би дало очекиване
резултате, прво у правилном и потпуном схватања суштине проблема и друго,
поступак би трајао много дуже. Због тога је Институција била у једном броју центара
за социјални рад, у некима и више пута, ради тражења рјешења не само за конкретан
предмет, већ за додатна системска рјешења, која би у интересу дјетета скратила
трајање поступка и учинила одговорним оне који својим дјеловањем угрожавају права
дјетета.
Примљеним жалбама се не указује само на повреду права у конкретном случају.
Врло често се ради о ситуацијама гдје није могуће процијенити ни број подносилаца,
нити број лица чија су права по том основу повријеђена из простог разлога што се
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жалбом наводи нпр: „...пишемо вам испред одјељења VIа разреда, или „моје
другарице и ја”, или пријаве „испред удружења и невладиних организација” и сл.
У једном броју предмета, обраћање Институцији требало је да допринесе остваривању
одређених права одраслих, јер повреде на које указују не односе се на права дјетета
како их Конвенција гарантује. Без обзира што се њиховим неостваривањем доводи у
питање остваривање и заштита права дјетета - отказ на послу, проблеми са плаћањем
дуга јавним комуналним предузећима и сл. Институција се у таквим случајевима
оглашавала ненадлежном, а подносиоца упућивала на надлежну адресу.

Сви предмети
Пријаве-жалбе
Рад по службеној дужности
Пренесено из 2010.
Пренесено из 2009.
Укупно:

376
45
28
2
451

20

1. Статистички показатељи

1.1. Подносилац пријаве

Као и у претходном периоду, подносилац пријаве најчешће је један од родитеља и
најчешће указује на повреду личних права дјетета. У извјештајном периоду, пријаву
Институцији поднијело је 190 родитеља, у 2010. години тај број је био 135, иако је
процентуално посматрано њихово обраћање институцији било готово исто.
Међутим, број дјеце која су поднијела пријаве Институцији због повреде њихових
права знатно је већи у односу на претходни период. У извјештајном периоду 10%
пријава упутила су дјеца, за разлику од претходне године када је то било у проценту
од 6%.
Дјеца жалбама указују на
различите облике насиља.

повреде њиховог права у образовном систему или на

Родбина дјетата жалбом указује на немогућност контакта са дјететом или због насиља
над дјететом.
Медији најчешће указују на случајеве насиља над дјецом.
У једном броју анонимних пријава Институција је поступала јер су садржавале
довољно елемената који су упућивали на потребу провјере изнесених навода, док у
једном броју анонимних пијава није поступала, јер у пријавама није било довољно
показатеља на основу којих би се вршиле провјере.
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1.2. Пријавом се указује на сљедеће повреде права дјетета

Од укупног броја предмета на којима је Институција радила у извјештајном периоду,
смањен је број пријава које се односе на повреду личних права дјетета са 49% у
претходној години на 43,6% у извјештајном периоду, али су и даље највише
заступљене.
Највеће повећање пријава односи се на образовна права са 5% у претходној години на
17,4% у извјештајном периоду, и то повећање је потпуно разумљиво ако се има у виду
да је број дјеце која су подносиоци пријаве знатно повећан.
Правосудно заштитна права, иако су у претходном периоду заступљена са 2% додатно
су умањена на 0,8%, док су пријаве везане за здравствена права остале на нивоу из
претходне године.
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1.3. Пријаве према институцијама

Имајући у виду да се пријаве - жалбе најчешће односе на повреду личних права
дјетета, што је у надлежности центара за социјални рад, од ових институција се и у
извјештајном периоду у највећем броју случајева, 144, тражио одговор о поступању у
вези са повредом на коју се пријавом указује.
С обзиром да је број пријава које се односе на образовна права у извјештајном
периоду порастао, то је број обраћања васпитно - образовним установама знатно већи.
Пријавама које се односе на школе указује се најчешће на питање дисциплине и
вођење поступака по том основу, вршњачког насиља, оцјењивања и сл.
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1.4. Начин пријема пријаве - жалбе

Највећи број пријава - жалби Институцији грађани су лично предали, доласком у
Институцију, 130, нешто мањи је број оних који су то урадили поштом, а све већи број
је оних који жалбу достављају електронском поштом.

1.5. Број дјеце
Број дјеце чија су права повријеђена тешко је исказати и по основу примљених
пријава. У свим случајевима којима се указује на недостатке у постојећим системским
рјешењима, није могуће одредити који број дјеце је повријеђен по том основу. У свим
случајевима у којима је Институција радила истраживање, у извјештајном периоду то
се односи на просјачење дјеце или напуштање школе показује се и број дјеце чија су
права по том основу повријеђена, њихов узраст и полна структура дјеце за те
ситуације. Ти подаци нису дио ових статистичких показатеља, јер се приказују
одвојено. Статистички показатељи односе се само на појединачне жалбе из којих се
јасно види број дјеце, њихов узраст и пол.
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1.6. Којег узраста су дјеца?

Из запримљених пријава произилази да су дјеца до 10 година живота највише
изложена ситуацијама које доводе до повреде њихових права. Управо та категорија
дјеце је потпуно зависна од родитеља и нису у стању да се заштите. Ако се узраст
дјетета доведе у везу са подацима о разводима брака и времену кад се он дешава, те
какве све посљедице по дијете оставља и до каквих поступака доводи, онда је јасно да
се ради управо о том узрасту дјеце.

1.7. Којег су пола дјеца?

Када је у питању пол дјеце, онда из пријава произилази да је већи број дјечака био у
ситуацији да су му права повријеђена по неком од основа гарантованих Конвенцијом.
И у претходној години показатељи су на то указивали, с тим да је тај проценат био и
већи, 48%.
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1.8. Лична права дјетета

Према Конвенцији, лична права дјетета укључују право на живот, право на сазнање
властитог поријекла, право на пријаву рођења, право на име, право на стицање
држављанства, право на очување идентитета, право на живот у породици и
родитељску бригу, право на приватност, право на част и углед, право на заштиту од
насиља, злостављања и занемаривања, право на заштиту од незаконитог одвођења.
На жалост, највећи број пријава односи се на заштиту од насиља, злостављања и
занемаривања. Остала повријеђена права су: право на пребивалиште, право на
боравиште, предаја дјетета, остваривање родитељског права, право дјеце на живот уз
родитеље, право на старатељство, утврђивање очинства, заштита приватности.
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1.9. Укупан број предмета – ријешене пријаве-жалбе
Институција је у извјештајном периоду поступала у укупно 451 предмету, од којих се
376 предмета односи на појединачне жалбе од којих је ријешено 337.

Од укупног броја ријешених жалби (337) 49 поднесених пријава о повреди права
дјетета су биле неосноване, а Институција се у 12 предмета огласила ненадлежном за
поступање.
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2. Лична права дјетета

2.1. Право дјетета на живот у породици и родитељско старање
Једно од основних права сваког дјетета гарантовано свим међународним документима
и домаћим прописима је право дјетета на живот у породици. Породица је основна и
незамјенљива средина у којој дијете одраста уз љубав, бригу и пажњу родитеља.
Утврђујући право дјетета да живи са својим родитељима, Конвенција утврђује
заједничку одговорност родитеља за подизање дјетета, за бригу о дјетету, васпитање
и образовање и раст и развој дјетета.
Конвенција, утврђујући права дјетета, истовремено утврђује и обавезу државе на
предузимање свих потребних мјера ради обезбјеђења сваког права за свако дијете.
Државе чланице ће уложити све напоре како би се уважавало начело да оба родитеља
имају заједничку одговорност у подизању и развоју дјетета. Родитељи или, у
зависности од случаја, законити старатељи имају главну одговорност за подизање и
развој дјетета. Интереси дјетета су њихова основна брига.36
Према Породичном закону Републике Српске, родитељи имају дужност и право да
штите своју малољетну дјецу и да се брину о њиховом животу и здрављу.37 Родитељи
се не могу одрећи родитељског права, али им оно, у случајевима утврђеним законом,
може бити и одузето.
Право дјетета да живи са својим родитељима може бити ускраћено само у изузетним
ситуацијама када то интереси дјетета захтијевају и када се то у одговарајућем
поступку докаже.
Данас су, нажалост, врло честе животне ситуације у којима дијете не може остварити
своје право да живи заједно са оба родитеља, било да дође до развода брака или је
дијете рођено у ванбрачној заједници.
Према показатељима статистике38 у 2009. години склопљено је 6131, а разведено 455
бракова, у 2010. склопљено 5767, а разведено 517 бракова.
Од 455 разведених бракова у 2009. години, у 30 случајева брак је трајао мање од 1
годину, у 84 случаја трајао је између једне и двије године, а у 53 случаја брак је трајао
3 до 4 године, а 288 бракова више од 5 година. При томе, у 122 разведена брака има
по 1 дијете, 70 разведених бракова има по 2 дјеце и њих 15 разведених по 3 и више
дјеце.
Од 517 разведених бракова у 2010. години, у 17 случајева брак је трајао мање од
годину дана, у 64 случаја трајао је између једне и двије године, а у 78 случајева брак
је трајао 3 до 4 године, а 358 бракова више од 5 година. При томе, у 149 разведених
бракова има по 1 дијете, 78 разведених бракова има по 2 дјеце и њих 13 разведених
по 3 и више дјеце. У 271 разведеном браку није било дјеце.

36
37
38

УН Конвенција о правима дјетета, члан 18.
Породични закон, „Службени гласник Републике Српске”, број 54/02 и 41/08, члан 81.
Републички завод за статистику РС, Статистички годишњак 2010
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Ако се при том има у виду да само мали проценат њих то уради споразумно, што
укључује споразум о уређењу виђања и контакте са дјететом, али и договор о свим
питањима дјечијег одрастања, онда је јасно да су сви остали тражили интервенцију
надлежних служби, од којих се очекује да регулишу тако осјетљиво питање и
интервенишу у личним односима родитеља и њихове дјеце. Ако се овај поступак не
проведе квалитетно и професионално и ако он траје годинама, посљедице по дијете су
изузетно тешке. У неколико случајева налази љекара потврђују да су здравствени
проблеми дјеце управо посљедица стреса кроз који пролазе дјеца разводом њихових
родитеља.
Родитељи заборављају да разводом брака не престају бити родитељи, заборављају да
је одлука о разводу брака њихова одлука коју дјеца не желе и на коју не могу утицати,
међутим посљедице развода брака, поготово оних конфликтних, сносе управо дјеца.
Прво, у самом поступку и процедури развода која је за све учеснике стресна, за дјецу
посебно, али и онда када су сви надлежни завршили свој дио посла, они се носе са
посљедицама које се директно одражавају на њихов развој и одрастање.
При томе, родитељи своје родитељско право доживљавају као своје право, а не као
обавезу и одговорност коју имају према дјеци.
До повреде права дјетета на живот у породици и родитељско старање не доводе само
конфликтни разводи. На жалост, честе су ситуације да је у породици потпуно изостало
родитељско старање и та дјеца су практично препуштена сама себи. Занемаривање
дјетета је небрига о дјетету за остваривањем његових основних потреба, здравствене
заштите, образовања и посљедице таквог односа према дјетету, могу бити врло тешке
и дуготрајне. А, надлежне институције тај проблем не препознају на вријеме, на начин
да благовремено и адекватно реагују, како би се у свим ситуацијама недостатак
породичне бриге за дијете надомјестио друштвеном и како би дјеца знала да због
родитеља, који из било којих разлога нису у стању бринути о њима, њихово одрастање
неће бити угрожено.
Недостатак породичне бриге за дијете, без обзира шта су разлози томе - болест
родитеља, алкохол, насилничко понашање, сиромаштво, друштво мора на вријеме
препознати, и надомјестити друштвеном бригом, прије свега адекватним мјерама
породично правне заштите - мјерама надзора и појачаног надзора у породици, а онда
и другим мјерама у складу са законом.
Издвајање дјетета из породице је репресивна мјера која се примјењује као крајња
мјера са циљем заштите сигурности дјетета и његовог најбољег интереса.

2.2. Право дјетета на личне односе и непосредне контакте и са
другим родитељем и блиским сродницима
Број жалби запримљених у Институцији у извјештајном периоду везано за
остваривање права дјетета на контакте и дружења са родитељем са којим не живи и
блиским сродницима, указује не само на присутност повреде права дјетета по овом
основу већ и на бројне стресне ситуације којима је дијете у тим поступцима изложено.
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Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите само у 2010. години
центрима је поднесено 512 захтјева за уређење одржавања личних односа са дјецом.39
Свако дијете, од најранијег узраста треба љубав и подршку оба родитеља и свако има
право на заштиту од међусобних сукоба родитеља.

„Обавјештавам вас да се до данас ништа није промијенило и да је сваки мој покушај да
успоставим контакт са својим дјететом онемогућен. Молим вас да помогнете мени и
мом млдб.сину, којим се у овом случају нељудски манипулише и тиме врши велика
злоупотреба родитељског права.”
(Из писма једног родитеља омбудсману за дјецу)
Дјетету се мора омогућити остваривање права на оба родитеља, а одговорност због
неоствареног права мора сносити и родитељ који то онемогућава или спречава и
надлежни орган који није предузео све потребне мјере ради остваривања овог права
дјетета. Наравно, да у поступку у коме се утврди да контакти могу бити штетни по
дијете, односно да нису у најбољем интересу дјетета, надлежни орган својом одлуком
ускраћује такав контакт водећи се прије свега најбољим интересом дјетета, који су у
поступку доказали и образложили.
Жалбе примљене у Институцији најчешће подносе очеви који се жале да уопште не
виђају дијете или је то виђање нередовно или у краћем временском периоду него је то
утврђено, или су стално присутни нови захтјеви као услов за контакт са дјететом.
Манипулација дјецом у овим поступцима готово је редовна појава. Што су дјеца
млађег узраста то им се причом о оцу који их је напустио, који их не воли, који сада
има друго дијете и сл. лакше постиже циљ, а то је спречавање било каквог контакта
дјетета са родитељем са којим не живи. Родитељ, најчешће мајка са којом дијете
живи, врло често у поступцима за уређење виђања стално тражи додатно вријеме за
припрему дјетета за контакте, при томе, вријеме за припрему за резлтат има да су све
даље од могућег контакта. Родитељ са којим дијете живи врло ријетко отворено
признаје да контакте спречава, али се као разлози наводе неплаћање алиментације
или њено нередовно плаћање или одлазак родитеља у школу или вртић у који дијете
иде.
У једном броју предмета, родитељ прихвата да омогући контакт дјетета са другим
родитељем, али под условима које он диктира, а не према рјешењу надлежног органа.
Оваквим приступом само се ствара привид несметаног контакта, који се у ствари на
овај начин спречавају. Контакти са родитељем са којим дијете не живи у присуству
другог родитеља, дијете излаже поново њиховим међусобним свађама, вријеђањима,
оптуживањима због развода, тако да сукоби родитеља који се настављају послије
развода брака, само додатно штете дјетету.
Многи родитељи који не успијевају остварити контакт са дјететом одустају, јер им се
чини да је сваки покушај унапријед осуђен на неуспјех и да својим инсистирањем на
контактима додатно узнемиравају дијете.
Ситуације у којима поступак уређења виђања траје неколико година доводи до тога
да дијете тад и не жели било какав контакт са другим родитељем.
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Законодавац је центрима дао не само могућност, већ и обавезу да у најбољем
интересу дјетета предузимају све потребне мјере да дијете заштите, без обзира на
став једног или другог родитеља о томе. У пракси се то тешко остварује.
Иако Породични закон предвиђа санкције за родитеља који не поштује одлуку
надлежног органа донесену у поступку заштите права дјетета, у пракси, готово да
нема адекватне реакције нити санкције за неодговорног родитеља. При томе, учешће
дјетета у поступку на начин да изрази свој став и изнесе своје мишљење готово да
изостаје, тако да су у свим овим поступцима права дјетета повријеђена по више
основа.
Један родитељ у писму наводи: „Дјеца су сада створила одбојност и према центру

бојећи се понављања за њих неугодних тренутака. Надам се да ће ова молба доћи
некоме ко има знања и разумијевања да се овакви случајеви рјешавају на хуманији и
цивилизованији начин, те да овој дјеци која су свакако оштећена за нормалан живот у
породици, стручним приступом олакшамо животни пут, без боли и трауме.”
Европски суд за људска права бројним својим одлукама указује „ да се адекватност
неке мјере оцјењује по брзини којом се она имплементира, јер проток времена може
имати неприхватљиве посљедице у односима између дјеце и родитеља који не живе са
њима”.40
Поред права дјетета на сусрете и дружења са родитељем са којим не живи,
Конвенцијом се дјетету гарантује право на очување породичних односа, тако да се:
Државе чланице обавезују да поштују право дјетета на очување свог идентитета,
укључујући држављанство, име и породичне везе, како је то признато законом, без
незаконитог мијешања.41
Пријаву на повреду права дјетета по овом основу подносе бака и дјед јер им се
онемогућава контакт са унуком. Родитељ код којег дијете живи, послије развода
брака, спречава родитеље свог бившег брачног друга да имају контакт са дјететом. У
неким случајевима то им се отворено каже, а у другим им се поручује да покрену
поступак. Посебно су тешке оне ситуације када бака и дјед, послије смрти свога
дјетета, имају додатну потребу видјети унуче и дружити се са њим, а то им се
онемогућава.
Онемогућавање дјетету остваривање овог права присутно је не само у ситуацијама
послије развода брака, такве ситуације присутне су и за вријеме трајања брака, када
се дјетету под различитим изговорима онемогућава сваки контакт не само са бабом и
дједом, већ и свим другим сродницима. При томе нису изостале ни ситуације да се
контакт спречава или са сродницима једног брачног друга или, чак, са сродницима и
једног и другог брачног друга.
Најчешће, проблем је присутан ако нема сагласности једног или оба родитеља дјетета
на контакте са блиским сродницима. Центар за социјални рад, рјешавајући по захтјеву,
уколико нема спремности и сагласности родитеља захтјев одбија јер то питање није
уређено Породичним законом. Посљедице оваквих одлука сноси само дијете којем је
онемогућена љубав и пажња не само бабе и деде већ и других сродника.

40
41

Предмет пред Европским судом број 27966/06
УН Конвенција о правима дјетета, члан 8.
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Једна бака у писму Институцији наводи: „Мајка дјетета од 4 године, којој је дијете

повјерено на бригу и васпитање послије развода брака са њеним сином, не дозвољава
контактирање са оцем ни са дедом и бабом по оцу.”

Породични закон не уређује ово питање на начин да дијете има то право, као што не
уређује да то право имају сродници дјетета, тако да не одређује ни круг сродника са
којима дијете може остварити контакт.
Конвенција не утврђује која су то лица – сродници са којима дијете има право на
контакте и дружења остављајући да се то питање уреди домаћим законима.
Међутим, према пресудама Европског суда за људска права, круг лица са којима дијете
има право на породичне везе се стално шири, полази се од чињенице да је ово право
дјетета изузетно важно за његов правилан и здрав развој и одрастање и да је држава
одговорна јер није предузела све потребне мјере да се то право омогући,42и у свим тим
предметима подносиоци апелације су на име накнаде обезбиједили значајна
финансијска средства.
Иако се Европска Конвенција о заштити људских права и основних слобода директно
примјењује у Босни и Херцеговини, а Европски суд за људска права, бројним својим
одлукама утврдио обавезу државе на заштиту дјетета по том основу, право дјетета на
породичне везе још увијек није на одговарајући начин обезбијеђено.

2.3. Извршење одлука
Извршење одлука надлежних органа, када о томе нема сагласности странака у
поступку, увијек је, само по себи, тешко и мучно за све учеснике. Посебно су тешка
она извршења која се односе на предају дјетета. Дјеца ничим нису допринијела да
буду дио извршног поступка, они често и не разумију о каквим се поступцима ради,
под утицајем једног од родитеља да се понашају на одређени начин додатно су
збуњени, а све то дугорочно оставља посљедице на њихово одрастање.
Извршење правоснажних одлука надлежних органа нико не би смио доводити у
питање. Међутим, у поступцима у којима је предмет извршења дијете, основно питање
је да ли су извршене потребне припреме свих учесника у поступку, посебно дјетета,
како би се оно у том поступку заштитило.
Да би се умањиле посљедице које извршење одлука има за дијете, извршење одлука у
поступцима за предају дјетета никако се не може сматрати сама предаја дјетета у
одређеном термину. Извршење захтијева одговарајућу припрему, али и рад са
дјететом након самог извршења. Дужност је дакле надлежних институција дијете
припремити на промјену, која ће извршењем настати, али је исто тако дужност, и то
прије поступка принудног извршења, користити постојеће мјере рада са родитељем,
па и мјере санкционисања оног родитеља који онемогућава или спречава провођење
донесених одлука, како би се избјегле ситуације да се уз асистенцију полиције, дијете
узима од једног и предаје другом родитељу или да се извршење заказује неколико
пута и сваки пут констатује да нису извршене потребне припреме.
Центри за социјални рад истичу да је проблем извршења њихових одлука нарочито
присутан у поступцима уређења виђања дјетета и родитеља са којим дијете не живи.
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Ти поступци пред центром јако дуго трају да би се донијело рјешење о уређењу
виђања. Међутим, кад се рјешење донесе проблем тек настаје, јер се донесено
рјешење не извршава. У неким ситуацијама до извршења рјешења не долази
годинама.Извршење у поступцима у којима дијете не прихвата одлуку, у којима плаче
и вришти за посљедицу има одлагање или обуставу извршења, што додатно
усложњава цијелу ситуацију. „Одлаже се административно извршење рјешења центра
за социјални рад, које је извршно 3.8.2009.године, све док стручни радници центра за
социјални рад и мајка дјетета не изврше припрему дјетета за сусрет са оцем”.43
„Одлаже се административно извршење рјешења центра за социјални рад које је
извршно 30.9.2010.године у предмету одржавања личних односа оца и његове
млдб.кћерке.”44
Остављајући закључком, које доносе надлежни општински органи, неограничено и
неодређено вријеме центру за социјални рад да изврши потребне припреме за
одржавање виђања, без права на жалбу на исто, отвара бројна питања. Прво, зашто
потребне припреме нису претходиле извршењу, а онда, ако је у поступку који је
претходио извршењу донесено рјешење које је у најбољем интересу дјетета, ако је
такво рјешење постало правоснажно и оно се не извршава, шта је онда најбољи
интерес дјетета - оно што је утврђено правоснажним рјешењем или се сад у новом
поступку извршења утврђује поново најбољи интерес дјетета који није у складу са већ
донесеним рјешењем; ко у том поступку уопште утврђује шта је најбољи интерес
дјетета и ко сноси посљедице за трауме којима је дијете додатно изложено.
Проток времена са којим се рачуна и који се оставља за додатне припреме, не рјешава
проблем, напротив, он додатно удаљава странке у поступку „и може имати
неприхватљиве посљедице у односима између дјеце и родитеља који не живе са
њима.”45
С обзиром да немају овлашћења проводити извршења рјешења која су сами донијели,
центри као могуће рјешење виде у утврђивању надлежности суда у овим поступцима.
Међутим, овлашћења центра никако се не могу избјећи, прије свега у предузимању
потребних мјера и активности у поступку који предходи самом извршењу, а то су
адекватне припреме како би се принудно извршење избјегло или свело на најмању
могућу мјеру.

2.4. Предаја дјетета
Жалбама упућеним Омбудсману за дјецу указује се и на проблем предаје дјетета, у
ситуацији када је дијете затечено код ближих сродника, најчешће у ситуацији када
умре родитељ којем је дијете пресудом о разводу брака повјерено на бригу и
васпитање, а дијете наставља да живи у његовој породици.
Отац дјета у писму Институцији наводи: „Молим Вас, очекујем од Вас активно учешће у

предаји дјетета оцу као законском заступнику и једином родитељу. Ја не могу узети
нормално своје дијете код себе, јер постоје стални притисци на њу, кад је зовем
телефоном, они прислушкују наш разговор и послије дају своје негативне коментаре.”
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Законодавац је, у намјери да заштити дијете, дао могућност органу старатељства да,
када околности то налажу, може хитно и адекватно реаговати.
Могућност коју је утврдио законодавац значи обавезу центра на поступање у заштити
најбољег интереса дјетета.
Имајући у виду напријед наведено, Омбудсман за дјецу је Министарству здравља и
социјалне заштите, као другостепеном органу и органу који врши надзор над стручним
радом центара за социјални рад, упутио препоруку којом се налаже да се у поступцима
центара обезбиједи да одмах по сазнању да се дијете налази код трећих лица, којима
оно у складу са законом није повјерено на бригу и васпитање, предузму потребне
мјере којима ће се регулисати питање чувања, васпитања и бриге о дјетету до
доношења коначне одлуке надлежног органа о томе, водећи рачуна прије свега о
интересима дјетета у конкретном случају.
Своје поступање, односно не доношење одговарајућег акта, центри за социјални рад у
овим ситуацијама правдају чињеницом да је суд надлежан за предају дјетета у
наведеним ситуацијама46. Неспорно је да је суд надлежан за предају дјетета, али је
исто тако неспорно да се, све до доношење одлуке суда о томе, дијете налази код
трећих лица, без адекватног рјешења и без надзора надлежних. У таквим ситуацијама
чак се води поступак уређења виђања родитеља са лицем које ничим није овлашћено
за бригу о дјетету.
Орган старатељства, по Закону, штити интересе дјетета, што га обавезује на
предузимање потребних мјера ради заштите дјетета и његових интереса укључујући и
старатељство као једну од мјера. Потребне мјере, између осталог, захтијевају да орган
старатељства одмах по сазнању да је дијете без родитељског надзора, без обзира на
разлоге који су до тога довели и без обзира да ли се и какав судски или неки други
поступак води, предузме мјере којима ће брига о дјетету, до доношења коначне
одлуке надлежног органа о томе бити повјерена одређеном лицу које испуњава услове
за то.

2.5. Издавање путне исправе за дијете
Повреде права дјетета присутне су и у поступцима издавања путне исправе за дијете у
којима сагласност за издавање путне исправе најчешће тражи родитељ са којим дијете
живи послије развода брака, а други родитељ одбија да да сагласност, користећи се
свим средствима само да спријечи одлазак дјетета на пут.
С обзиром да се велики број жалби у току 2010.године односио управо на поступање
центара за социјални рад везано за давање мишљења о оправданости издавања путне
исправе за дијете,47 Омбудсман за дјецу је, у циљу спречавања ситуација које доводе
до повреде права дјетета у поступку издавања путне исправе, прије свега у случају
кад о томе нема сагласности оба родитеља о остваривању овог права дјетета,
доставио Препоруку свим центрима за социјални рад којом се указује на важност
поступка који се води пред центром за социјални рад, а који има за циљ утврдити шта
је интерес дјетета у том поступку.
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Према одговору једног броја центара за социјални рад, Препоруком је појашњено и
олакшано поступање центара у таквим ситуацијама, што би у коначном требало
смањити пријаве због повреде права дјетета по том основу.
Институција је центрима за социјални рад доставила и пресуду Окружног суда у Бањој
Луци48 који је поништио донесено рјешење којим је одбијен захтјев за издавање путне
исправе за дијете. Пресудом се између осталог констатује да се мишљење центра
своди на парафразирање разлога које је отац навео као свој аргумент за забрану
издавања путне исправе, да исто није дато у правцу да ли је у интересу дјетета да
путује, односно, да ли је у интересу да се дјетету изда путна исправа, те да као такво
није могло бити основ за одлучивање у предметној ствари.
Премда је у извјештајном периоду смањем број обраћања Институцији по основу самог
издавања путне исправе, и даље је присутан проблем сагласности једног од родитеља
на путовање када дијете већ има путну исправу.
Тако се у писму мајке

наводи: „Отац никада није живио са дјететом, право на

контактирање је затражио тек онда кад сам се ја обратила Центру за добијање
сагласности за путовање, а дјетету су 4 године. Центар је неколико пута слао позиве
да се отац изјасни по питању сагласности што је он избјегавао...Иза недавања
сагласности за пут дјетета са мајком стоје његове скривене намјере да ми напакости и
лично се освети, а ово му је једини начин гдје осјећа да има контролу и може да
манипулише.”
По истом основу Омбудсману за дјецу су се обраћале и институције, тако у допису
центра за социјални рад стоји: „Отац дјетета није желио потписати сагласност за

издавање путне исправе тако да дјевојчица прошле године није учествовала у
пројекту, љетовање дјеце у Кумбору. Дјевојчица сада има путну исправу, али отац не
жели да потпише сагласност за одлазак дјетета на море. Отац не контактира са
дјецом, постоје проблеми око издржавања и плаћања алиментације, а према нашој
стручној процјени искључиви мотив оваквог понашања је емоционална и друга уцјена
бивше супруге, а на штету малољетног дјетета.”
Имајући у виду да поступањем родитеља који одбија да да сагласност за путовање
дјетета - екскурзија или љетовање, посљедице сноси само дијете, врло је важна улога
центра за социјални рад, јер тамо гдје нема сагласности родитеља или су они
противни интересу дјетета, центар је орган старатељства који штити права и интересе
дјетета.
Од центра се очекује да у сваком конкретном случају, имајући у виду комплетну
породичну ситуацију и могуће евентуалне посљедице, имајући у виду потребе дјеце и
њихово право на здраво и безбједно одрастање, одлуче у сваком појединачном случају
о оправданости захтјева за издавање путне исправе.
Исто тако, законом је уређено поступање центра за социјални рад у свим ситуацијама
када постоји несагласност родитеља о било којем праву дјетета. Управо поступањем
центра за социјални рад, треба да се спријечи да посљедице неслагања родитеља и
њихове инате трпи само дијете.
При томе је кључно, да се став центра не може заснивати само на констатацији
родитеља и њихових захтјева. На основу истих, уважавајући све одлучне чињенице и
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околности, стручни тим центра мора дати свој образложен стручни став шта је
најбољи интерес дјетета у сваком појединачном случају.

2.6. Издржавање дјетета
Право дјетета на издржавање, као једно од његових основних права, загарантовано
УН Конвенцијом о правима дјетета, произилази из Устава Републике Српске и
Породичног закона49.
Родитељи су првенствено одговорни да издржавају малољетну дјецу и у извршавању
те обавезе морају да искористе све своје могућности.50 Дужност је и право родитеља
да штите своју малољетну дјецу и да се брину о њиховом животу и здрављу.51
Закон даље утврђује да родитељ грубо занемарује родитељско право,
ако не брине о дјетету са којим не живи дуже од мјесец дана,
ако је занемарио старање о основним животним потребама дјетета с којим живи
или се не придржава мјера које је ради заштите права и добробити дјетета донио
надлежни орган.52
Из наведених разлога родитељу може бити одузето родитељско право. Међутим, и у
случају одузимања родитељског права не престаје обавеза издржавања дјетета.
Закон даље, у намјери да заштити дијете, утврђује 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.53
Обавеза издржавања дјетета односи се на све оне услове који су неопходни за
дјететов развој и одрастање - стан, храна, лијечење, образовање и све друго што
његов правилан развој захтијева. Ако родитељи не живе заједно, онда ова обавеза
постаје новчано давање/алиментација, која се врло често остварује судским путем, али
бројни примјери указују да се ни тада не реализује.
Међутим и поред бројних нормативних гаранција - обавеза издржавања дјетета од
стране његових родитеља, стварност је за многу дјецу потпуно другачија.
Право дјетета на издржавање никако не смије да зависи од статуса брачне заједнице и
односа у њој, 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 обавеза издржавања дјетета је
обавеза оба родитеља дјетета. А управо неријешени односи брачних другова, врло
често за посљедицу имају неизвршавање законске обавезе издржавања дјетета. Број
дјеце која у судском поступку морају тражити своје издржавање повећава се са
порастом броја развода бракова и додатно, порастом броја оних који то не учине
споразумно. Зато је за многе пут до алиментације не само дуг, већ праћен
понижењима у којима доказују нешто што је неспорно, а резултат ипак изостаје.
Ако обвезник издржавања није спреман плаћати издржавање, оно се мора остварити у
судском поступку. Међутим, ни пресуда о разводу брака којом се утврђује и обавеза
49
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издржавања дјетета, често не рјешава проблем. За многе проблем тек настаје, јер због
непоступања по пресуди, у извршном поступку се тражи наплата потраживања. За
подношење приједлога за извршење странка мора знати тачну адресу дужника, што је
врло често проблем, мора знати да ли и гдје ради, а ако не ради приједлогом мора
навести из које његове покретне и непокретне имовине тражи наплату. Немогућност
увида у стварно стање његове имовине или чињеница да имовина није његово
власништво, многе и поред бројних покушаја спречавају да приједлог суду поднесу.
Ако се ипак у том поступку и наплати-послије процјене и продаје 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.
Законом је утврђено и овлашћење центра за социјални рад да у име дјетета подноси
суду приједлог за извршење, то су ријетке ситуације у пракси, као што су ријетке и
било какве санкције против неодговорног родитеља. Неплаћање издржавања за дијете
законом је санкционисано као кривично дјело, неиздржавање дјетета
је
занемаривање дјетета и насиље над дјететом, али санкције против неодговорних
родитеља су врло ријетке као што су ријетки случајеви кривичне одговорности.54
Присутан проблем не само да угрожава дијете и његове свакодневне потребе већ и
његову породицу, која је присиљена од различитих служби и институција тражити и
доказивати обавезу издржавања, већ је и додатни притисак на службе социјалне
заштите за помоћ таквој дјеци, која су стварно у стању социјалне потребе и поред
родитеља који одбија да изврши своју родитељску и законску обавезу.
Жалбе које је Институција примила, без обзира што указују на врло различите
ситуације у којима су се нашла дјеца због неплаћања алиментације, за резултат имају
исто - да у бројним поступцима дјеца треба да доказују да родитељ треба да га
издржава.
Једна мајка у писму Институцији наводи: „Принуђена сам да вам се поново обратим јер

већ годину дана отац за дијете не плаћа, ја не знам шта да радим, имала сам стару
баку која је умрла, живјели смо од њене пензије, како га није срамота непокретна
жена је хранила његово дијете.”
У одговору који суд у једном предмету доставља Институцији наводи се: „Поступајући

по вашем акту обавјештавате се да је према стању списа предмет константно у раду. У
предмету су спроведене све извршне радње, рјешење о извршењу, попис, процјена и
продаја покретних ствари уз напомену да је законски заступник млдб.дјетета преузела
одређена новчана средства која су наплаћена од извршеника.”
Родитељи организовани у удружења истичу да проблем неплаћања алиментације не
значи само ускраћивање дјетету средстава за живот, већ да им отежава и
остваривање других права из разлога што се досуђена алиментација узима као
наплаћена без обзира на доказе да до исплате није дошло.
С друге стране законско55 рјешење којим се у судском поступку одређује износ
издржавања за дијете, није везан потребама дјетета већ могућностима даваоца, што је
опет противно интересима дјетета. Законом није утврђен минимум који родитељ мора
54
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55
Породични закон, члан 259. и 261. (Лице које је дужно да даје издржавање, а налази се у радном
односу или је корисник пензије или остварује сталну новчану ренту у мјесечним износима, суд ће
обавезати на плаћање будућих мјесечних износа издржавања који се одређује у проценту од личног
дохотка, пензије...Тај проценат не може бити мањи од 15% за свако издржавано лице, а проценат за
сва лица која траже издржавање не може бити већи од 50%.)
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обезбиједити, тако плаћање процента од његове плате, најчешће није одраз његових
стварних могућности да доприноси издржавању дјетета.
Многи родитељи са којима дјеца послије развода брака настављају да живе
свакодневно су суочени са бројним питањима и проблемима везаним за одрастање
њихове дјеце. Алиментација је само један од проблема и њен изостанак само додатно
усложњава проблеме које већ имају.

2.7. Јачање капацитета центара за социјални рад
У оквиру законом утврђених надлежности, центри за социјални рад имају велику
одговорност и овлашћења било да сами воде поступке и доносе одлуке или да у
поступку пред судом и другим органима дају своје мишљење везано за остваривање и
заштиту права дјетета.
У бројним ситуацијама у којима је Институција поступала - развод брака и уређење
виђања, плаћање алиментације, издавање путне исправе за дијете, дијете жртва
различитих облика злостављања и занемаривања...центри за социјални рад имају
пресудну улогу.
Проблем просјачења дјеце, смјештај дјеце без родитељског старања у дом, поремећаји
у понашању, дјеца у сукобу са законом, проблеми са алкохолом и друге категорије
дјеце у ризику, врло често су последјица неадекватне родитељске бриге и
неправовремене реакције на такве услове одрастања дјеце. Расправе о овим, али и
многим другим питањима заштите права и интереса дјеце, указале су на неопходност
јачања тимова центара за социјални рад како би у оквиру мјера породично правне
заштите пружили потребну помоћ и подршку породици ради заштите интереса дјетета.
По закону, орган старатељства дужан је да предузме потребне мјере ради заштите
личних и имовинских права и интереса дјетета. Између осталог, ако оправдани
интереси дјеце захтијевају, орган старатељства овлашћен је да мјерама породично
правне заштите одреди стални надзор над вршењем родитељског права, мјеру
појачаног надзора родитеља и друге мјере у складу са Законом, и на тај начин помогне
породици у васпитању и поправљању личног статуса дјетета.
С друге стране, центри за социјални рад, редовно истичу проблеме са којима се
свакодневно сусрећу, а који утичу на квалитет њиховог рада, као што је - веће
надлежности центара по различитим основама не прати и потребан број радника,56
затим недостатак стручног кадра различитих профила који је кључан за обављање
послова из надлежности центра, немогућност формирања стручних тимова за рад по
појединим областима социјалне заштите, недостатак савјетовалишта за дјецу и
родитеље и других организованих облика подршке и дјеци и родитељима за бројне
ситуације са којима се сусрећу на путу одрастања дјеце, недовољна финансијска
средства, недовољно стручно оспособљавање и усавршавање запослених.
УН Комитет за права дјетета, разматрајући 2005. године Иницијални извјештај Босне и
Херцеговине о стању права дјетета у својим закључним разматрањима констатује
важан посао и широк мандат центара за социјални рад, те препоручује:
56

Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите, на дан 31.12.2010.године, у 61 општини,
број запослених у центрима за социјални рад и општинским службама социјалне заштите је 556
радника, од тог броја 58% или 324 су стручни радници.
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-

да се центрима за социјални рад обезбиједе одговарајући људски и финансијски
ресурси и систематична обука особља, као и да се предузму све друге мјере којима
би се загарантовали квалитет, ефикасност и транспарентност свих активности
ових институција.

Полазећи од изузетно важне улоге центара за социјални рад у систему социјалне
заштите у цјелини, а имајући у виду да проблеми са којима се центри сусрећу у свом
раду, за посљедицу имају и неадекватне мјере у заштити интереса дјетета, а на
основу података о поступању центара, не само у раду по појединачним предметима,
већ и у разговору са бројним центрима о њиховим овлашћењима и могућностима
адекватног поступања - неопходно је осигурати потребне услове за поступање центара
у складу са утврђеним овлашћењима, прије свега у дијелу:
обезбјеђења потребног броја стручних радника,
сталне едукације запослених и
обавезног стручног надзора, како би се спријечиле ситуације да поступци веома
дуго трају и да не дају очекиване резултате у интересу дјетета у поступцима:
изрицања мјера породично правне заштите, надзора и појачаног надзора
предузимања мјера против родитеља који спречава или онемогућава контакт
дјетета са другим родитељем,
против родитеља који не плаћа алиментацију,
одузимања родитељског права у случајевима утврђеним законом,
издржавања дјетета како је то законом уређено,
давања налаза и мишљења стручног тима на начин да из истог произилази
шта је најбољи интерес дјетета у појединачним случајевима,
у поновљеном поступку, противно захтјеву другостепеног органа, поново
доносе исту одлуку.

2.8. Право на заштиту од насиља, злостављања и занемаривања
Државе чланице предузимају све одговарајуће законодавне, административне,
социјалне и образовне мјере ради заштите дјетета од свих облика физичког или
менталног насиља, повреда или злоупотреба, занемаривања или немарног односа,
малтретирања или експлоатације, укључујући и сексуалну злоупотребу, док је на
бризи код родитеља, законитих старатеља или неког другог лица коме је повјерена
брига о дјетету.57
Насиље над дјецом јавља се у различитим облицима - психичко злостављање, физичко
кажњавање, сексуална злоупотреба, и без обзира о којем облику насиља над дјететом
се ради, свако вријеђа ии понижава, свако угрожава његово достојанство и оставља
тешке и, врло често, трајне посљедице на његов развој и одрастање.
Република Српска је преузела међународно правну обавезу заштите дјеце од насиља,
те су основни захтјеви Конвенције о заштити дјетета од насиља и уставна и законом
утврђена обавеза.58
На жалост, пракса показује да су многа дјеца још увијек изван потребне заштите,
прије свега, због односа према том проблему и његовом непрепознавању, због
57
58

УН Конвенција о правима дјетета, члан 19.
Устав Републике Српске утврђује да дјеца уживају посебну заштиту, Породични закон и Закон о заштити
од насиља у породици препознали су потребу заштите дјетета од свих облика злостављања и
занемаривања
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неадекватног реаговања у ситуацијама кад се насиље деси и, што је врло важно, због
изостанка потребне психосоцијалне подршке дјеци жртвама било којег облика насиља.
У вези са чланом 19. Конвенције, УН Комитет је изразио своју забринутост у вези са
насиљем над дјецом, те је својим закључним разматрањима између остало
препоручио:
- да се изричито забрани физичко кажњавање дјеце у породици и у институцијама,
- да се укључивањем дјеце ојача кампања подизања свијести и едукације са циљем

спречавања и елиминације насиља над дјецом и промовишу позитивни, ненасилни
облици дисциплине и поштивања дјечијег мишљења, истовремено радећи на
подизању свијести о негативним посљедицама физичког кажњавања59.

2.8.1. Насиље у породици је насиље над дјецом
Свако насиље је траума за дијете са тешким и трајним последицама, оно које се
дешава у породици, у свим његовим облицима, представља најтеже облике не само
породичног већ насиља уопште, јер на дијете оставља тешке физичке и психичке
посљедице. Основно право сваког дјетета, право на живот и развој, не само да је
повријеђено, већ и озбиљно угрожено различитим облицима злостављања и
занемаривања.
Иако је право дјетета на заштиту од насиља јасно дефинисано и Конвенцијом о
правима дјетета, Уставом Републике Српске и законима који уређују ову материју,
статистика нажалост показује да је стварност за многу дјецу потпуно другачија и да је
њихово право на достојанство, здравље, развој и васпитање озбиљно угрожено.
Системски акти који су донесени у задњих неколико година допринијели су схватању и
препознавању проблема и његових посљедица не само за ту породицу већ за друштво
у цјелини, а Стратегија против насиља у породици60 донесена 2010.године већи
акценат ставља управо на заштиту дјеце.
Породица има примарну улогу у развоју и одрастању дјетета.61На жалост, многа дјеца
управо у породици и у најранијем узрасту доживљавају различите облике
занемаривања, повређивања, понижавања и злостављања. Насиље које дјеца
доживљавају у породици никако није ствар само породице, већ озбиљан друштвени
проблем.
Основни проблем је што дијете нема начина, нити може нити смије да се брани од
родитељских метода, емоционално је везано за своје родитеље, вјерује родитељу,
вјерује да је оно криво, да је томе допринијело и да то заслужује, дијете се боји и
стиди да говори о томе шта се у породици дешава, боји се како ће то схватити
родитељи и да ли ће се то и како на њега послије одразити и какве ће посљедице
због тога имати родитељи.

59

УН Комитет за права дјетета, Препоруке, тачка 43, став д
Стратегија за борбу против насиља у породици у Републици Српској до 2013. године, усвојена је на 2.
сједници Народне скупштине Републике Српске, 07.12.2010. године
61
УН Конвенција о правима дјетета, Преамбула - Породица као основна јединица друштва је природна
средина за развој и благостање свих њених чланова, посебно дјеце.
60
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Што је дијете млађег узраста, то су посљедице насиља на његов развој и одрастање
озбиљније, а могућност пријављивања мања. Међутим присутне
ситуације
упозоравају да и средњошколци о томе не пријављују своје родитеље.
Један средњошколац у писму Институцији наводи: „Ја мислим да моја другарица из

разреда има проблема у породици и да трпи насиље. Неколико пута се то на њој
видјело, кад сам је питао шта је увијек је нашла неки изговор, сигуран сам да нешто
крије. Сад кад је дошла у школу модрице су биле озбиљне, опет је рекла да то није
ништа и да не може о том говорити. Молим вас да провјерите и да јој помогнете.”

Школа је о наведеном сазнала тек по позиву Институције, и то је оно што забрињава
да нико у школи није препознао да је дијете дужи период изложено насиљу у
породици. Дјевојчица је са олакшањем примила информацију да је неко то пријавио
Омбудсману за дјецу. Отворено је говорила о проблему који има, али се и даље
плашила реакције родитеља, очекујући да се родитељима каже да их она није
пријавила и да се помогне и њој и њеном оцу.
Недостатак подршке и љубави у породици и физички трагови насиља са којима дијете
одраста озбиљна су сметња његовом психичком и социјалном развоју.
Психичко насиље не оставља посљедице које се виде као код физичког насиља, зато
се теже препознаје и пријављује, али посљедице за развој дјетета могу бити и теже.
Стално понижавање, омаловажавање, псовање, кориштење погрдних имена, одсуство
комуникације са дјететом, исмијавање дјететовог изгледа или особина, застрашивање
дјетета исл. дуготрајно оставља посљедице на ментални и емоционални развој
дјетета.
Стручњаци упозоравају да због недостатка љубави и пажње у породици дјеца врло
често излаз виде у агресивном и деструктивном понашању, алкохолу.
Занемаривање дјеце иако, на жалост, све присутније, није препознато као насиље над
дјететом. Занемаривање дјетета је небрига о дјетету којим се повређује његово право
на живот и развој, јер се запостављају његове основне потребе – образовање,
здравствена заштита, љубав и пажња, разговор и дружење са дјететом, игра и
слободно вријеме, заштита његове приватности и сл.
Сваким дјеловањем родитеља које је противно дјететовом праву на развој и
одрастање повријеђен је стандард родитељског старања о дјетету. И друштво мора да
реагује и да га заштити.
Иако је Породични, а и други закони Републике Српске, у намјери да заштити дијете и
његове интересе, утврдио мјере и санкције за такве родитеље у пракси оне нису дале
очекиване резултате.
Законом о заштити од насиља у породици утврђено је да ће чланови породице
„поштовати права, слободе и безбједност других чланова породице, на начин да их
неће ограничавати, онемогућавати или спрјечавати у остваривању њихових права и
слобода, које чланови породице имају према постојећим законима”62, те да су субјекти
заштите, у свим случајевима, дужни одмах реаговати и пријавити случај насиља у
породици.

62

Закон о заштити од насиља у породици, „Службени гласник Републике Српске”, број 118/05 и 17/08,
члан 5.

41

Ситуације у којима се налазе дјеца у поступцима развода брака и посљедице које трпе
због уређења виђања, неплаћања алиментације, издавања путне исправе, насиље је
над дјецом које, нажалост, није препознато на тај начин, тако да је изостао
одговарајући поступак против родитеља који у овим ситуацијама „спутавају дјецу да
уживају у својим правима и слободама”63
Према подацима МУП-а,64на основу члана 6. Закона о заштити од насиља у породици у
2011. години поднесено је укупно 1190 прекршајних пријава, при томе највише у ЦЈБ
Бањалука-791, а најмање у ЦЈБ Требиње-18. У 2010. години према истим подацима
укупан број пријава је 864. Као жртве насиља евидентирано је укупно 72 дјеце и то 30
дјечака и 42 дјевојчица.
У истом периоду, према подацима МУП-а, према члану 208 Кривичног закона
евидентирано је укупно 219 кривичних дјела насиље у породици или породичној
заједници (у 2010 години тај број је био 256) гдје је као жртва евидентирано 31 дијете,
14 дјечака и 17 дјевојчица. Највећи број пријава-79 односи се на ЦЈБ Бања Лука, на
најмањи на ЦЈБ Требиње-15.
Због насиља у породици у Сигурној кући у Бањалуци65 у 2011. години помоћ је
затражило 30 дјеце, 16 дјевојчица и 14 дјечака који су у просјеку у кући боравили
мјесец и по дана у пратњи мајке, а у Модрчи 71 дијете66, 38 дјевојчица и 33 дјечака,
који су у просјеку у сигурној кући боравили 13 дана, од укупног броја дјеце 41 је било
старости од 1-7 година. Као починилац насиља у 37 случајева је евидентиран отац, а у
21 случају очух, док су облици насиља - физичко у 10 случајева, занемаривање 12,
психичко 8, а комбиновано у 38 случајева.
Иако статистички подаци указују на пораст насиља у породици, они још увијек не
одражавају стварно стање на терену из више разлога:
као жртве насиља евидентирају се 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,
дјеца не пријављују насиље у породици јер се боје и стиде,
насиље пријављује један родитељ и то онда када је и сам жртва насиља, врло
ријетко родитељ пријављује другог родитеља због насиља над дјететом,
физичко кажњавање дјеце, још увијек, се не сматра насиљем већ
дисциплиновањем дјеце и васпитном методом,
психичко насиље над дјететом готово се и не пријављује, све док не дође и до
физичког насиља,
занемаривање дјетета у врло различитим облицима није дио статистике насиља
над дјецом.
Невладин сектор, ангажован у овој области, дао је велики допринос не само у јачању
друштвене свијести о присутности проблема и системском уређивању ове
проблематике, већ и радом на терену у подршци жртвама свих облика насиља и
сталним указивањем на потребу јачања системских рјешења.
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Закон о заштити од насиља у породици, члан 6.
Подаци из евиденције МУП-а за 2011. годину
Подаци НВО Удружених жена Бања Лука
Подаци Удружења грађана „Будућност” Модрича
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Због присутности насиља у породици које увијек угрожава раст и развој дјетета, без
обзира да ли је дијете директна жртва насиља, врло је важно препознати све његове
облике и одговарајућим мјерама заштити дијете. Посебно је важна благовремена и
адекватна реакција надлежних институција у препознавању насиља над дјецом,
његовом пријављивању и заједничком рјешавању. Један број локалних заједница
донијели су протоколе о поступању надлежних у случајевима насиља над дјецом,
међутим неопходно је такав протокол донијети на нивоу Републике који би дефинисао
процедуре поступања надлежних и истовремено био и у функцији превенције и
едукације о насиљу уопште, посебно оном у породици.

2.8.2. Вршњачко насиље
Један родитељ у свом обраћању Институцији наводи: „Већ преко пет мјесеци, за

колико смо ми сазнали, а можда и више, четворица ученика из истог разреда врше
иживљавање и терор над учеником, на начин да га ударајући тјерају... Насиље се
понављало сваког дана а да нико од „просвјетних” радника није ништа примјетио док
је дјеци из разреда било запријећено да никоме не смију ништа рећи, те да они имају
видео назор и могу да чују ако би они то неком рекли. Кад је породица кренула у
нормалну процедуру рјешавања проблема пријавом истог директору, педагогу школе и
учитељици, исте то нису сматрали неким озбиљним проблемом те нису ништа ни
подузели да га покушају што прије ријешити осим што су позвали родитеље на
заједнички састанак који није имао никаквог ефекта...”
Свако присуство насилног понашања међу дјецом захтијева да буде озбиљно схваћено
да би се могло правилно дјеловати.
Да би се могло правилно дјеловати, рјешавање сваког случаја мора имати
индивидуални приступ, за сваки се морају тражити узроци, у сваком случају мора се
обавити разговор и са родитељима и са дјецом и починиоцем насиља и жртвом. Тешко
је генерализовати из којих породица и средина долазе починиоци, али стручњаци
упозоравају да та дјеца имају проблем несигурности у властите вриједности, траже
пажњу, не толеришу другачије и узимају себи за право да заводе ред и диктирају
правила понашања и то раде на начин да другу дјецу понижавају, омаловажавају,
исмијавају и злостављају. Ако такво понашање не препознамо на вријеме, ако проблем
занемаримо-породица и школа, ако очекујемо да то неко други ријеши, или да се само
ријеши, ми у ствари подстичемо такво понашање и они настављају са понашањем које
одрасли не спречавају.
Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у
образовном систему Републике Српске 67 дефинише правила и процедуре поступања у
случају када се деси насиље у образовном систему. Поред дефинисања процедура
поступања када се насиље у образовном систему деси, Протокол је и у функцији
едукације о вршњачком насиљу и дјеце и наставника и родитеља. Циљ Протокола је
дакле и превенција, не само вршњачког насиља, већ насиља уопште па и
малољетничке деликвенције.
Проблем насиља међу дјецом у образовном систему није проблем само школе, зато
Протокол и јесте потписан од три ресорна министарства којим се обавезују свако, у
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Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у образовном систему
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оквиру својих овлашћења, и додатно и заједнички радити и сарађивати како би се
пружила потребна подршка прије свега дјетету, али и онима који се о дјетету брину.
Родитељи у томе наравно имају изузетно важну улогу, без обзира што је ријеч о
насиљу међу дјецом у образовном систему. Посебно је важна сарадња родитеља и
школе, која на жалост врло често изостаје. Родитељи основни проблем виде у
неадекватном реаговању школе и заташкавању проблема, истичу да школа не жели да
због таквих инцидената буде на лошем гласу. Недостатак сарадње родитеља и школе
за посљедицу има да узроци насилног понашања код дјеце остају и даље проблем и
најчешће само њихов, јер и онда кад се констатују узроци нема заједничког рада у
помоћи и подршци дјетету. Само изрицање мјере без адекватне психолошке,
педагошке или друге стручне помоћи и подршке дјеци, не рјешава проблем насиља
међу дјецом, а то потврђује и велики проценат дјеце који су евидентирани као
починиоци вршњачког насиља више пута.
У школи основни проблем виде у несарадњи родитеља, неодазивању на позив школе,
неприхватању настале ситуације.
Родитељи морају бити дио образовног система на начин да прате ангажовање свога
дјетета, његово напредовање али и проблеме са којима се у школи сусреће. Систем
мора наћи адекватно рјешење да би се та сарадња успоставила и да би она била и
стална и стварна и о свим питањима васпитања и образовања дјеце.
На основу анализе извршеног истраживања о присутности вршњачког насиља68 у
образовном систему у Републици, Омбудсман за дјецу је ресорном министарству
доставио Препоруке којим се између осталог указује на потребу да тема насиља у
школи мора бити дио образовања и вапитања дјеце, да се стимулишу школе које имају
квалитетан приступ у препознавању и рјешавању ових проблема, да се по потреби
обезбједи стручна помоћ школама које су евидентирале вишеструке починиоце овог
облика насиља, да се покрене иницијатива за именовање тима за координацију у свим
локалним заједницама за ову проблематику како би се остварила боља повезаност
свих институција у праћењу и евидентирању случајева насиља, али и у заједничком
превентивном и едукативном раду.69
У оквиру радионица „О твојим правима у твојој школи” о проблемима и присутности
вршњачког насиља ученици су потврдили да су прошли различите радионице на тему
вршњачког насиља, међутим не знају шта је, према Протоколу о поступању у
случајевима вршњачког насиља у образовном систему, обавеза школе, центара за
социјални рад и других институција у случајевима када дође до насиља у школи.
Дјеца као рјешење предлажу едукацију не само о вршњачком већ и свим другим
облицима насиља, јер сматрају да само они који знају шта је насиље, какве су његове
посљедице и како се проблеми могу рјешавати мирном комуникацијом, могу стварати
односе међу дјецом без насиља.
С друге стране, један број школа због неразумијевања проблема или политике
незамјерања, једноставно не виде проблем истичући да је то нормална појава, да су
дјеца увијек то радила и да је и то дио њиховог одрастања. Однос према проблему
вршњачког насиља и у том дијелу мора се мијењати на начин да је добра она школа
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истраживања)
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која проблем препозна и која на вријеме тражи рјешења да проблем адекватно ријеши
заједно са ученицима и родитељима, по потреби и са другим службама и
институцијама изван школе.
Поред случајева насиља међу дјецом, жалбама се указује и на случајеве насиља над
дјецом. Најчешће се ради о непримјереном понашању наставника према ученицима
као што је називање погрдним именима, увредљивим прозивањем, понижавањем,
неправилним оцјењивањем и сл.
Сваки ученик има право на заштиту од сваког облика насиља, злостављања и
занемаривања, одговорност је родитеља и наставника за одговарајући надзор и
правовремену реакцију, а одговорност је и ученика за поштовање права других и
другачијих.

2.8.3. Насиље на интернету
Истраживања показују да дјеца данас највећи дио свог слободног времена проводе на
интернету. Интернет им пружа велике могућности - остваривање права на
образовање, изражавање властитог мишљења, право на информацију, дружење и сл,
али носи и ризике и опасности које дјеца не знају препознати, а што за посљедицу има
не само повреду већ и озбиљно угрожавање многих њихових права.
Најчешће се ради о различитим облицима насиља над дјецом и угрожавању права
дјетета на његову приватност, као што је вријеђање, узнемиравање, слање пријетећих
и увредљивих порука, лажно представљање, подстицање на мржњу и насиље,
изношење личних података, откривање породичних прилика, приступање разним
групама које имају различите циљеве а који могу бити штетни по дијете и сл.
Насиље које одрасли чине над дјецом путем интернета најчешће се односи на дјечију
порнографију. Лажно се представљајући на интернету, лако задобијају повјерење
дјеце и постају њихови „пријатељи”. Онда кад су постали пријатељи сви њихови
разговори и договори су „само њихова тајна”.
За разлику од других врста насиља, насиљу путем интернета дјеца могу бити изложена
и тамо гдје су до сада били потпуно сигурни и исто може трајати 24 сата сваког дана у
недјељи.
Заштита дјеце на интернету захтијева прије свега да их морамо научити како сигурно
и одговорно да користе интернет, како да искористе све предности које интернет
пружа, а да истовремено избјегну ситуације у којима ће бити повријеђени, због којих
ће се лоше осјећати, због којих ће живјети са страхом, понижени и повријеђени.
Сваке године, широм свијета, други дан, друге недјеље, другог мјесеца у години
обиљежава се као Дан безбједног интернета, чији је циљ промовисање безбједног и
одговорног коришћења интернета и мобилне телефоније, посебно међу дјецом и
младима. Дан безбједног интернета обиљежава се од 2004. године и то сваке године
са новом темом. У 2011. години Дан је обиљежен под мотом „То је више од игре, то је
твој живот”.
Управо на Дан безбједног интернета 8.фебруара 2011.године Институција је
промовисала интернет страницу www.djecanainternetu.org.
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Садржај портала постављен је тако да посјетилац брзо и једноставно дође до
информација које су прилагођене и старосним категоријама дјеце (рано, средње и
касно дјетињство), и родитељима и школи.
Страница „Дјеца на интернету” је прва те врсте, јер говори и о предностима и
ризицима на интернету, посебно о насиљу, посвећена је истовремено и дјеци и
родитељима и школи, а поред информативног постоје и тзв. комуникативни садржаји
„Храбро сандуче” и „Анкета”.
Уз израду интернет странице штампан је и пригодан водич „Дјеца на интернету”, за
дјецу, родитеље и наставни кадар.
Интернет страница и водич урађени су у намјери превентивног и едукативног
дјеловања са позивом свима да у случају биле какве сумње о томе контактирају
надлежне институције.
Једна од реализованих активности у извјештајном периоду је и одржавање
едукативних радионица у основним и средњим школама на територији Републике
Српске.
Министарство просвјете и културе Републике Српске обавијестило је Институцију да је
све школске установе упутило на интернет страницу и брошуру „Дјеца на интернету”.
На тај начин исти ће добити и потребне информације и о активностима МУП-а РС и
његовом ангажовању у заштити дјеце у овој области те контакт адресе за пријаве свих
ситуација које угрожавају права дјеце.
Радионице у основним школама су организоване са ученицима од 4. до 9. разреда, у
школама са великим разликама у броју ученика, у школама у градским срединама и
онима које то нису. Разлике у познавању рада на компјутеру и коришћењу интернета
се примјећују према узрасту дјеце. Заинтересованост за ову тему примијетна је од
раног узраста дјеце. Сва дјеца користе компјутер, а већина и интернет. У разговору са
дјецом примијетна је њихова освијешћеност о значају употребе компјутера и
интернета у процесу комуникације, учења и забаве. Ипак, забаву стављају на прво
место.
Дјеца углавном имају компјутере код куће који су, према њиховим изјавама, смјештени
у простору који није под надзором родитеља.
Родитељи готово половине дјеце користе компјутере, односно интернет. Код дјеце
млађег узраста је број родитеља који користи интернет већи, а како узраст дјеце расте
тако опада број родитеља који користе интернет.
Провођење времена у коришћењу компјутера, углавном, не прелази три сата, али
забрињава податак да код највећег броја дјеце недостаје договор са родитељима о
коришћењу компјутера и провођењу времена за компјутером. Међутим, врло често,
према изјавама дјеце, када имају лошу оцјену нпр, родитељи користе компјутер и
интернет као казну, односно уводе забрану и контролу коришћења истих покушавајући
на тај начин утицати на исправљање оцјене.
Приликом коришћења интернета дјеца углавном знају да то није простор са
неограниченом слободом, већ да постоје нека правила о томе. Углавном су јако
изнанађени могућностима злоупотребе и лажног представљања на интернету.
Врло често, у виртуелном свијету, дјеца се понашају на начин да не поштују правила
која користе у реалном животу. Не размишљајући прихватају пријатеље на
друштвеним мрежама, а да их и не познају. Критеријум прихватања позива за
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пријатељство се углавном своди на визуелни доживљај према сликама које су
доступне на мрежи. Број пријатеља у виртуелном свијету је много већи него у реалном
свијету.
На друштвеним мрежама дјеца остављају податке који су личне природе, као и
податке о породици. Групе у које се учлањују обично не подлијежу критичком
одабиру, постају члан групе најчешће само зато што је ту већ неко од њихових
пријатеља.
О етичкој комуникацији на интернету врло мало знају. Непозната им је чињенице да и
сами могу бити једноставно откривени ако се буду бавили недозвољеним
активностима, нису упознати шта све представља насиље на интернету. Ове изјаве
посебно указују на неопходност сталног рада са дјецом и учење о томе шта јесте, а
шта није прихватљиво понашање и какве све могу бити посљедице. Ако дјеца на
интернету одређена понашања не препознају као неприхватљива или као насиље,
тешко је очекивати да у том свијету заштите себе и поштују права других.
Охрабрујући је податак да би се у ситуацијама када наиђу на проблем већина ученика
обратила родитељима, а неки су наводили и одјељенске старјешине или стручне
сараднике школе. Нико од њих није знао да се и за те проблеме могу обратити
одређеним институцијама које су им дужне помоћи.
Неки ученици су имали искуства са порукама непримјереног садржаја од непознатих
лица путем мобилног телефона или интернета. У таквим ситуацијама прекидали су
комуникацију, а са другима о томе нису разговарали.
На радионицама у средњим школама је владала атмосфера карактеристична за зреле
кориснике. Ученици су показали велику заинтересованост за тему. Могли су да прате
предавање на „високом нивоу” уз показивање квалитетног знања о компјутерској
технологији и интернету. Интеракција је била непрекидна и сјајна, изражавали су
одличне асоцијације, сугестије, примјере. Ова тема им се посебно чинила
интересантном јер са одраслима углавном не разговарају о употреби интернета.
Рад на интернету су научили или сами или уз помоћ вршњака. Њихови родитељи,
према њиховим изјавама, врло мало користе компјутер и интернет.
Ученици су вишегодишњи корисници компјутера и интернета. Готово сви имају
отворене профиле на друштвеним мрежама, користе Facebook друштвену мрежу, која
им примарно служи за комуникацију са пријатељима. Друштвене мреже заокупљају
њихову пажњу на интернету, па остале могућности које нуди интернет користе веома
ријетко. Истичу тренд међу вршњацима да имају што више пријатеља, а неки од њих
наводе да имају преко 900 пријатеља. Међутим, свјесни су да им то нису пријатељи,
нити би их бирали за пријатеље у реалном животу. Нису размишљали да виртуелни
пријатељи имају приступ њиховом животу, информацијама које постављају на мрежи,
те да њихови подаци могу бити злоупотребљени.
Средњошколци компјутер користе углавном у својим собама. Родитељи не контролишу
вријеме које они проводе на интернету, али наводе да им родитељи сугеришу да је
коришћење компјутера
„губитак времена”, због чега често имају конфликтне
ситуације са родитељима. Разлог за конфликте виде у неразумијевању родитеља за
оно што раде истичући да се углавном не занимају за садржаје које посјећују. Велики
проценат дјеце истиче да вријеме коришћења интернета прелази и 4 сата дневно, с
тим да се викендом и повећава.
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Ученици истичу да познају нека правила пристојног комуницирања на интернету али
им велики број њих изгледа неприхватљив у тој врсти комуникације, мада би вољели
да се други према њима понашају користећи таква правила. Не размишљају о
посљедицама својих активности на интернету и могућностима заштите. Имали су
искуства са непримјереним садржајима који су им били упућени од непознатих особа
путем интернета или мобилног телефона. Неки су имали и лоша искуства у вези
преузимања - крађе профила на друштвеној мрежи.
Након завршених радионица један број ученика је имао потребу да нека своја искуства
подијели са водитељима радионице, очекујући одговоре на неке проблемске ситуације
које су имали на интернету. При томе су истицали да им је непријатно да таква питања
постављају пред другима.
Ове чињенице указују да због непознавања правила комуникације и непрепознавања
ситуација које их на интернету могу повриједити и угрозити, дјеца и када се суоче са
неугодностима, проблем виде у себи, зато им је и непријатно да причају о ситуацијама
у којима су се нашли.
Према подацима добијеним од дјеце која су присуствовала радионицама, преко 600
дјеце, преко 90% дјеце користи компјутер и интернет, који им углавном служе за
комуникацију и забаву са вршњацима.
Нема разлика у коришћењу компјутера у односу на пол дјеце.
Одржане радионице потврђују колико је неопходна системска едукације дјеце о
предностима и ризицима интернета и то од њиховог најранијег узраста.
Образовни систем, и у овом дијелу, мора преузети своју обавезу и одговорност, прво
учењем дјеце о одговорном понашању у свим ситуацијама, па и оним на интернету, и
градњом односа повјерења са ученицима да они без страха од санкција и стида због
доживљеног, наставнику могу пријавити све узнемиравајуће садржаје и од њега
добити потребну помоћ и подршку у свим случајевима насиља и у школи и ван ње.
Поред тога неопходно је да у школама:
програми ненасилне комуникације који се раде у школама обавезно укључе и
едукацију о насиљу на интернету,
часови информатике обавезно укључе едукацију о одговорном коришћењу
интернета,
за ученике који немају информатику (нижи разреди основне школе), да се ова
тема обрађује на часовима разредне наставе,
питање коришћења интернета актуелизира на родитељским састанцима на
почетку школске године, те да се родитељи упуте на подршку и помоћ
надлежних институција,
одговарајућим програмима блокирају приступ страницама непримјереног
садражаја.
Родитељи имају примарну обавезу и одговорност бринути за здраво одрастање њихове
дјеце. Међутим, родитељи врло често немају довољно ни информација ни знања како
контролисати дијете на интернету, како препознати да оно има проблем, како га
заштити; збуњени су због све гласнијих упозорења која говоре о опасностима на
интернету па прибјегавају забрани коришћења компјутера и интернета, а то је управо
један од разлога због којег дјеца ове случајеве не пријављују родитељима. С друге
стране, искуства у неким средњим школама показују да родитељи дјеци дозвољавају
неограничено коришћење интернета, без икаквог надзора, контроле и временског
ограничења јер су и сами неограничени корисници.
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То је још једна потврда о потреби већег ангажовања образовног система у едукацији
дјеце и информисању родитеља о предностима и ризицима интернета.
За Институцију је посебно важно да о темама и проблемима на које указује, говоре
стручњаци, професори са факултета који својим односом и приступом одређеном
питању треба да едукују све који брину о дјеци. Њихово учешће доприноси
квалитетнијем сагледавању проблема у цјелини а тиме и тражењу квалитетнијих
рјешења за њихово превазилажење, не само у овој области, већ о свим питањима и
проблемима који доводе до повреде права и интереса дјеце.
Допринос друштвено одговорних компанија у остваривању и заштити права дјеце
посебно је важан, јер тиме показују да, без обзира на дјелатност којом се баве,
препознају и права и интересе дјеце. Такав однос управо је показала Компанија м-тел
која је допринијела
успостављању интернет странице, штампању брошуре и
реализацији радионица.

2.9. Дјеца и медији
УН Комитет за права дјетета, разматрајући први иницијални извјештај Босне и
Херцеговине о стању права дјетета, својим закључним разматрањима изразио је своју
забринутост и чињеницом да се право дјетета на приватност не поштује у потпуности
ни у школама, медијима, другим институцијама, те је у вези с тим препоручио
предузимање свих могућих мјера како би се обезбиједили услови за поштовање права
дјетета на приватност.70
Дакле, и дјеца као најосјетљивија категорија грађана имају право на приватност и
право на заштиту приватности.
Према члану 16. Конвенције о правима дјетета: „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.”
Постојећи закони који уређују ову материју нису овластили ни једну институцију да
прати, контролише и пријављује све случајеве извјештавања о дјеци или за дјецу, на
начин који је противан њиховом интересу, односно да врши стални надзор у овој
области у циљу заштите дјетета и његових интереса. Постојеће институције из ове
области имају овлашћења да могу по службеној дужности водити поступке а не и да
морају, а при том су одредбе које обавезују постављене тако да захтијевају додатно
тумачење, јер траже да извјештавање буде крајње обазриво, поштујући добре обичаје,
полазећи од интереса дјетета.
Остваривање права дјетета на заштиту приватности обавезује све и институције и
појединце и мора се посматрати много шире, а не само кроз медијско извјештавање,
како се то врло често приказује.
Право дјетета на заштиту приватности у медијима је само један од бројних фактора
који на релацији медији и дјеца и дјеца у медијима захтијева посебну пажњу.
На повреде права дјетета у медијима Институцији су указивали и родитељи и
наставници, запослени у центрима за социјални рад. Најчешће, указивали су на

70

УН Комитет за права дјетета, Препоруке, тачка 35.

49

повреду права на приватност и
непоштовање достојанства дјетета, али и на
изложеност дјеце различитим медијским садржајима непримјереним њиховом узрасту.
У писму центра за социјални рад се наводи: „Ако медији објављују мјесто у којем се
десило сексуално злостављање, ако наводе име починиоца, или свеједно иницијале,
старосну доб, то је сасвим довољно да се наруши заштита идентитета и интерес
малољетног лица.Ово нарочито ако имамо у виду чињеницу да се ради о малим
срединама гдје готово није могуће сачувати анонимност. Апелујем да путем својих
институција и мандата утичете...”
Други центар у свом обраћању Институцији наводи: „Центар за социјални рад, након
спроведеног поступка и утврђеног чињеничног стања утврдио је да нема елемената
занемаривања и злостављања дјетета. Молим Вас да у оваквим и свим сличним
случајевима негативног утицаја медија...”
Оно што је присутно је чињеница да су дјеца у медијима присутна најчешће у црним
хроникама као жртве насиља и злостављања или као починиоци криминалних радњи
или су дио рекламних порука, у којима својим говором или појавом рекламирају
најразличитије производе.
Извјештавање о дјеци на сензационалистички начин, изношењем података о
породици, разговор са дјететом без сагласности родитеља, односно, старатеља
дјетета, слика школе и разреда у који дијете иде, још увијек у први план ставља право
јавности на информацију, а не интерес дјетета. При томе се заборавља да
непримјерено излагање у медијима додатно може негативно утицати на дијете и његов
развој.
Врло често и сами родитељи, у намјери да укажу на проблем који је дијете имало у
школи нпр, информације дају на начин да угрожавају право дјетета на приватност, без
обзира на посљедице коју таква вијест може имати за дијете.
Изложеност дјеце медијским садржајима односи се углавном на телевизијски програм
и емитовање сцена насиља у различитим емисијама. Насиље у медијима присутно је и
у филмовима, рекламама, музици... Имајући у виду да дјеца од најранијег узраста
највећи дио свог слободног времена проводе уз телевизијски програм, садржаји који
им се нуде имају изузетно важан утицај на њихово одрастање, било да се ради о
позитивним или негативним садржајима.
Стручњаци посебно упозоравају на утицаје сцена насиља на развој дјетета али и
утицај реклама.
Императив новинарске професије да се о догађајима извјештава истинито, када су
дјеца у питању, истовремено мора да прати и императив Конвенције, а то је најбољи
интерес дјетета. То значи да право јавности на информацију не може бити изнад
интереса дјетета и и његовог права на најбољи интерес у свакој ситуацији. То тражи
да се у свакој ситуацији извјештавања о дјеци има у виду да ли ће објављена вијест и
какве посљедице имати по дијете не само данас већ дугорочно.
Зато је врло важно да поред „медијских закона” и механизама за њихово провођење и
струка - новинарска професија својим заједничким ангажовањем ради на изградњи
стандарда за извјештавање о дјеци.
Поштовање права дјетета на заштиту приватности не односи се само на медије.
Ту обавезу имају и родитељи и вртићи, школа, центри за социјални рад, спортски
клубови и све друге институције и организације које извјештавају и дају информације
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о дјеци. И њихова је обавеза да својим информацијама, изјавама и извјештајима
покажу више осјетљивости према ономе што јесте право дјеце на заштиту
приватности.
Етички кодекс истраживања о дјеци71 утврђује услове под којима се могу вршити
истраживања када су дјеца у питању. То захтијева да и институције у којима се
истраживања раде познају та правила и да од истраживача, ко год они били, захтијева
да се та правила поштују. На жалост, тај Кодекс данас није присутан у школама, тако
да се о његовом садржају врло мало зна, иако се дјеца врло често користе у
истраживањима и различитим пројектима.
Закон о заштити личних података72 говори о посебно осјетљивим подацима, а који се
могу односити и на дјецу, гдје би ти подаци прво морали бити препознати као лични,
затим као посебно осјетљиви и уз све то да се односе на дјецу.

2.10. Утицај реклама
О утицају који рекламна индустрија има на дјецу и њихово одрастање било да им
шаље поруке или да их и сами користе за рекламу својих производа данас се врло
мало говори.
Огласи и рекламе данас су све присутнији облик комуникације, рекламне поруке дјеци
су доступне 24 сата и сваки дан са основним циљем да привуку пажњу оних којима је
намијењена и да њихов производ нађе свога купца. Управо зато, дјеца су данас дио
рекламних порука не само за производе намјењене њима, већ и за оне производе који
сами не користе или о којима ништа не знају. Институција је примила жалбе у којима
грађани упозоравају на непримјерено коришћење дјеце у овој области код осигурања,
средстава за хигијену, програма за витку линију и сл. Шаљући поруке дјеци, али и
одраслима, они користе управо оне садржаје који врло брзо и лако и дјеца у
најранијем узрасту примијете - музика, цртани филм и сл. При томе, наравно, знају
који узраст дјеце ће њихов производ најлакше довести до купца и при томе су
најмлађа дјеца, не без разлога, најчешће дио рекламних порука. Ни постојећа
законска рјешења бројна питања у овој области која се односе на дјецу нису
препознала.
Родитељи имају примарну обавезу и одговорност бринути за здраво одрастање дјеце.
Најбољи интерес дјетета захтијева да буде приоритет и код учешћа дјетета у
рекламним кампањама и код утицаја на дјецу порука из реклама. Поред питања
учешћа дјеце у рекламама и утицаја које рекламе уопште имају на развој дјетета,
присутна је све већа доступност дјеци порука на билбордима, телевизији, дневним
новинама, порнографским садржајима. Поруке које им се шаљу позивају да се
производ купи, да дјеца скупљају..., да је то важно имати, дјеца у томе не препознају
интерес трговине, али препознају ко у разреду то већ има.
Полазећи од потребе заштите здравља, психичког и моралног развоја дјетета, те
заштите његовог физичког, емоционалног и другог интегритета, Министарство
трговине и туризма је прихватило иницијативу Омбудсмана за дјецу за доношење
Закона о оглашавању - рекламирању који мора посебну пажњу посветити начину
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Етички кодекс истраживања о дјеци, „Службени гласник БиХ”, број 26/06
Закон о заштити личних података, „Службени гласник БиХ”, број 49/06 и 76/11
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оглашавања производа намијењених дјеци али и ситуацијама када се дјеца користе за
рекламу производа.
Квалитетан законодавни оквир у свим областима остваривања права дјетета
доприноси јачању система заштите права и интереса дјетета, па и у области
рекламирања.

2.10.1. Цртани филмови
Поред позитивних утицаја које ови садржаји имају на одрастање дјетета, јер су
едукативни, забавни, информативни, стручњаци све више указују на садржаје којима
су дјеца изложена а који нису у њиховом најбољем интересу.
Ако дијете у најранијем узрасту гледа садржаје непримјерене његовом узрасту, оно
се, истичу стручњаци, поистовјећује са ликовима, опонаша их у стварности, усваја
њихове ставове и размишљања. При томе најмлађи узраст без надзора којим
садржајима је изложено и без ограничења у њиховом трајању, само да је дијете
мирно, на тај начин учи шта је добро, вриједно, поштено...
Сцене насиља, као незаобилазан дио ових садржаја, посебно дјелују на психофизички
развој најмлађих којима су они највише и изложени.
Стручњаци уопозоравају да дјеца која су изложена сценама насиља, убијања, мржње,
освете...постају мање осјетљива према насилном понашању од кога год да долази и
толерантнија према агресији уопште, те да и сами испољавају агресивна понашања и
да своје конфликтне ситуације са вршњацима најчешће рјешавају на тај начин.

2.10.2. Мобилни телефони
Дјеца данас од најранијег узраста одрастају са мобилним телефонима. Међу
стручњацима су присутне расправе управо о томе са колико година дјетету треба
омогућити мобилни телефон.
Оно што јесте предност мобилног телефона је брза и лака комуникација између
родитеља и дјеце која и једнима и другима ствара осјећај сигурности. Међутим, међу
дјецом, поред осталог, и мобилни телефони су на жалост показатељ социјалног
статуса. Ако дијете има неку јефтинију варијанту или уопште нема мобилни телефон
има „проблем” јер постаје предмет исмијавања, а и без тога се лоше осјећа међу
својим вршњацима. С друге стране, и они са скупим телефонима из посљедње
генерације имају „проблем” јер због телефона постају мета. Оно што је данас све
присутније је насиље међу дјецом млађег узраста путем мобилних телефона - слањем
порука којима се други вријеђа, омаловажава, понижава исл.
Основно је, што је обавеза одраслих, дјецу у најранијем узрасту, када им се омогући
коришћење мобилног телефона, научити кад и зашто користити мобилни телефон, да
јефтини телефон једнако може да служи за његове потребе те да скупи телефон не
значи да је његов власник вриједнији и важнији у њиховој средини. Мобилни телефон
је само један од примјера односа према вриједностима и учења дјеце о томе у
најранијем узрасту.
Да дјецу треба учити позитивним вриједностима од најранијег узраста, данас се сви
слажу, међутим, често заборављамо да дјеца сваки дан, од свих нас, уче шта су то
вриједности.
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3. Право на здравствену заштиту
Право на здравље и здравствену заштиту једно од основних људских права и као такво
гарантовано је Уставом Републике Српске.73
Према ставу Свјетске здравствене организације „здравље није само одсуство болести и
онеспособљености него стање потпуног физичког, психичког и социјалног благостања,
а остваривање највишег могућег нивоа здравља обавеза је друштва”.
Према Конвенцији о правима дјетета, остваривање права дјетета на здравствену
заштиту постављено је врло широко74 што захтијева да се здравље дјеце унапређује и
чува не само у здравственом сектору, већ и у породици, школи, спортским клубовима,
игралиштима...
Право на приступ здравственој заштити дјеци до 15 година живота обезбијеђено је на
простору цијеле Републике Српске што су нам потврдили и у надлежним
институцијама, а и дјеца на терену. Међутим, и даље је приступ здравственој заштити
за дјецу од 15-18 година доведен у питање, ако им родитељи не раде или нису
уплаћени доприноси или по неком основу не могу овјерити здравствену књижицу.
Дијете је према Конвенцији свако лице до 18 година живота, уколико се законом
земље пунољетство не стиче раније75. С обзиром да се пунољетство стиче управо са 18
година живота, то Уставне гаранције и захтјеви Конвенције дају право дјеци да, само
зато што су дјеца, њихово право на здравствену заштиту ничим не буде доведено у
питање.
Ако дјеци није обезбијеђено право на здравствену заштиту, то доводи у питање и
остваривање не само овог већ и многих других права. Посљедице недостатка
ефикасних контролних механизама или неефикасног поступања, било родитеља или
институција, (неуплаћени доприноси, непријављивање заводу за запошљавање исл.)
не може да сноси дијете, већ они који су томе допринијели.
При томе се мора имати у виду да је здравље дјетета много више од физичког
здравља. Законом о породичним односима наведени су случајеви када се сматра да
родитељ злоупотребљава родитељска права и дужност76. Сваким од наведених разлога
повријеђено је и право дјетета на здравље.
Промјене понашања које дјеца имају на свом путу одрастања захтијевају пружање
стручне помоћи и дјеци и родитељима не само када проблем настане, већ прије него
што наступе нежељене посљедице. Велики број развода бракова који траже
интервенцију надлежних органа потврђују да је и њима, односно дјеци која пролазе
све те ситуације, потребна помоћ и подршка стручњака. И не само развода брака.
Присутност алкохола код дјеце, дрога, дјеца са проблемима у понашању, напуштање
школе, бјежање од куће, проблеми у комуникацији са вршњацима и одраслима...само
су неке од ситуација за које породица треба стручну помоћ и подршку, јер на многа
питања у свом односу са дјецом нема одговор. Број дјечијих психолога и психијатара
данас не задовољава потребе на терену. Ако се при том има у виду да их у мањим
општинама и нема, онда се од родитеља очекује додатно ангажовање на путовање у
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Устав Републике Српске, члан 37.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 24.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 1.
Породични закон Републике Српске, члан 106.
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другу општину за шта су потребна додатна финансијска средства, превоз, напуштање
посла, брига о другом дјетету код куће и сл.

3.1. Заштита дјеце од употребе алкохола и дувана и дрога
Према ставу Свјетске здравствене организације и алкохолизам је болест која за
посљедицу има бројне и здравствене и социјалне проблеме.
Конвенција о правима дјетета обавезује на предузимање свих одговарајућих
законодавних, административних, социјалних и образовних мјера за заштиту дјеце од
нелегалне употребе опојних дрога и психотропних супстанци.77
Проблем присутости алкохолизма младих, посебно малољетних лица присутан је у
свим земљама окружења, које различитим мјерама и активностима траже начине да
проблем ублаже, односно да смање број малољетника који у доби док су још дјеца
имају искуства са алкохолом.
Према Европском истраживању у школама о присутности алкохола, дрога и дувана ESPAD, које се периодично врши у преко 30 земаља, алкохол је код младих све
присутнији.
Према истраживању које је у 2011.години провео Институт за јавно здравство у
сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите о „Злоупотреби алкохола,
дувана и опојних дрога међу ученицима првих разреда средњих школа” у 162
одјељења којим је обухваћено 3132 ученика првих разреда средњих школа:
87,6% младих су навели да су пили алкохол бар једном у животу, док је тај
проценат у истраживању 2008.године био 75,1%,78
више од половине испитаних ученика наводи да врло лако дођу до пива, вина и
жестоких пића,
око 40% младих било је под јаким утицајем алкохола бар једном у животу,
близу половине ученика су пробали пиво и вино са 13 година и мање, док је 41,3%
пробало жестоко пиће са 13 година и мање.
Истраживања проведена у бројним земљама указују и на узроке који доводе до
алкохолизма младих, али и на факторе ризика који томе најчешће доприносе.
Узроци који доводе до алкохолизма младих су бројни али се најчешће доводе у везу са
њиховим периодом одрастања - период адолесценције, те утицајем породице и
посебно утицајем вршњачке групе.
Највећи проценат младих алкохол конзумира викендом и празницима у друштву својих
вршњака, највећи број њих управо је од својих вршњака први пут био понуђен
алкохолом. Истовремено и године када најчешће конзумирају алкохол потврђују да у
том специфичном животном добу, које сваки млади човјек пролази на свом путу
одрастања, многи од њих употребом алкохола потврђују се у својој групи вршњака и
тако стичу привидну сигурност и храброст.
Међу бројним факторима ризика који доприносе све већој присутности алкохола код
дјеце су недовољно знање и образовање младих о утицају алкохола и посљедица које
употреба алкохола оставља на њихово здравље, али и, што посебно забрињава, лака
77
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 33.
Истраживањем Омбудсмана за дјецу 2010.године у 25 средњих школа, којим је обухваћено 689 ученика
трећих разреда средњих школа, њих 78 % одговорило је да конзумира алкохол.
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доступност алкохола дјеци и недостатак ефикасних мјера и санкција према свима
онима који дјеци дозвољавају употребу алкохола. То управо дјеца потврђују у бројним
разговорима и организованим радионицама о правима дјеце уопште и посебно о
употреби алкохола.
Борба против алкохолизма, односно, заштита дјеце од употребе алкохола упоредо се
мора одвијати у два правца.
Један мора бити у функцији превенције, што значи едукација дјеце од најранијег
узраста о свим штетним посљедицама узимања алкохола, али истовремено и
едукација родитеља о изазовима са којима се дјеца сусрећу, о начину препознавања
проблема, тражењу помоћи и рјешења.
Други правац захтијева адекватне санкције за све оне који нису, у оквиру својих
надлежности и овлашћења, предузели потребне мјере и радње да заштите дјецу,
односно, који противно интересу дјетета и постојећим законским рјешењима дјеци
дозвољавају, или им омогућавају или их не спречавају у употреби алкохола.
И ако је законима у Републици Српској и трговцима и угоститељима забрањено да
продају алкохол дјеци, свједоци смо на жалост ситуација да дјеци није проблем доћи
до алкохола. Лака доступност алкохола и не предузимање потребних мјера против
оних који дјеци продају алкохол је један од присутних проблема за који надлежне
инспекцијске службе проблем најчешће виде у некоме другоме. Наравно да се не
очекује да инспекција сваки дан буде у свим трговачким објектима, довољно је да
један дан проведу у једном објекту и да изреченом казном превентивно дјелују према
свим другим трговачким објектима. Пребацивање одговорности са једне на другу
институцију је врло честа појава и не доприноси заштити дјеце, напротив, даје за
право онима који не раде у интересу дјеце.
И када је у питању заштита дјеце од употребе дуванских производа проблем је поново
присутан, између осталог, у његовој лакој доступности, и непредузимање
одговарајућих мјера против оних који не поштујући важеће законске прописе дјецу
излажу бројним ризицима.
Према најновијем истраживању79:
- више од половине ученика врло лако долази до цигарета, а само 12,4% наводи то
као проблем,
- цигарете је бар једном у животу пробало 37,9% ученика, значајно више дјечака,
- 53,8% ученика прву цигарету је попушио са 13 година и мање, док је 75,2%
ученика почело свакодневно да пуши са 14 година и више,
- 18,2% младих је пушило цигарете у мјесецу који је претходио истраживању
2008.године, док је у најновијем истраживању тај проценат 14,5%.
Међутим, према најновијем истраживању које је провела Свјетска здравствена
организација, дјеци у свијету све већа опасност пријети од секундарног удисања
дуванског дима, најчешће од родитеља, што код дјеце
доводи најчешће до
оболијевања дисајних путева.
Заштита дјеце од употребе дувана поред мјера и активности усмјерених на едукацију
дјеце о штетним последицама дуванског дима и адекватних санкција према онима који
дјеци то дозвољавају, односно у томе их не спречавају, мора бити усмјерена и у
79

Институт за јавно здравство у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике
Српске, 2008. године први пут је у оквиру ESPAD вршио истраживање о употреби алкохола, дувана и
дрога међу средњошколцима у Републици Српској, а 2011. године по истој методологији рађено је ново
истраживање
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досљедну примјену Закона о забрани пушења дуванских производа на јавним
мјестима.80
Институција је примила жалбе и од дјеце и од родитеља којима се указује на
непоштовање одредби Закона о забрани пушења у јавним установама.
Омбудсман за дјецу је заједно са Министарством унутрашњих послова у једном броју
школа, у договору са управом школе, организовао радионице за дјецу и родитељске
састанке управо на тему алкохола, дувана и дроге код дјеце. Родитељи у свим
школама су заиста показали занимање за наведене теме, али и потребу да овај вид
едукације буде стално присутан у школи, једном мјесечно или једном у три мјесеца, да
стручњаци из различитих области родитељима приближе ситуације са којима се дјеца
сусрећу. С обзиром да стручњака има међу родитељима дјеце који су спремни на тај
вид сарадње, те студентима одређених факултета, без додатних финансијских
улагања, школе би могле, зависно од својих потреба, у одређеним терминима
одржавати предавања на одређене теме за ученике и родитеље.

3.2. Дјеца са сметњама у развоју
Захтјев Конвенције у заштити права дјетета са сметњама у развоју, позив је прије
свега за његово равноправно учешће у друштву, у којем треба да ужива пун и достојан
живот, у условима у којима се обезбјеђује његово достојанство, постиже самосталност
и олакшава активно учешће у заједници.81 Да би се омогућило њихово активно учешће
у заједници неопходно је уклањање бројних препрека које онемогућавају оптималан
развој потенцијала код ове дјеце. Уклањање препрека тиче се бројних субјеката
заштите, од којих је здравствени сектор само један у низу.
Прије свега родитељи, у непрепознавању проблема или његовом неприхватању, врло
често доводе до ситуације да се сметње код дјетета, по различитим основама
констатују врло касно. А стручњаци упозоравају да је управо рана дијагностика и
адекватне мјере у најранијем узрасту дјетета од посебне важности у превазилажењу
или умањењу сметње коју дијете има.
Задњих неколико година у Републици Српској показује се све више осјетљивости за
проблеме ове категорије дјеце. Организовање бројних удружења и њихово
повезивање усмјерено је у реализацију бројних пројеката и са ресорним министарсвом
и надлежним службама локане заједнице, у изналажењу одговарајућих рјешења
подршке за ову категорију дјеце.
На жалост, за разлику од бројних других области, готово све општине у Републици
Српској евидентирале су дјецу са различитим сметњама у развоју.
Потребе ове дјеце једнаке су потребама њихових вршњака – и они желе да се играју,
да иду у школу, да се друже са вршњацима, и они имају право на заштиту као и
њихови вршњаци али и право на додатну бригу која ће омогућити постизање за свако
дијете највишег степена самосталности и социјалне интеграције.
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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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УН Конвенција о правима дјетета, члан 23.
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Програм социјализације дјеце у Кумбору, сваке године и готово у свакој смјени поред
укључивања дјеце у програм, у програму ангажују и њихове родитеље који уз
присуство стручњака различитих профила у кампу доприносе њиховој бољој
информисаности и едукацији о приступу у остваривања различитих права по овом
основу. У овом програму само у 2010.години82, поред дјеце из вишечланих породица,
дјеце без родитељског страња, дјеце са хроничним оболењима и других, учествовало
је 202 дјеце са посебним потребама, 29 дјеце браће и сестара дјеце са посебним
потребама и 11 дјеце из пројекта раног откривања дјеце са посебним потребама и 86
њихових родитеља.
Родитељи ове дјеце који носе велики терет и одговорност за бројне ситуације са
којима се свакодневно сусрећу,
најчешће наводе проблем недовољног броја
стручњака за рад са дјецом, те немогућност збрињавања дјеце на одређено вријеме у
току дана, али свако системско рјешење виде као велики допринос и за њихову дјецу и
цијелу породицу. Због тога су и ангажовање Предсједника Републике у организацији
донаторске вечери те одзив свих институција и појединаца за подршку њима, схватили
прије свега као додатну бригу и потребу, а тек онда и финансијску помоћ која ће
сигурно допринијети унапређењу њиховог положаја.
На немогућност збрињавања дјеце са сметњама у развоју указују и удружења
родитеља организована ради унапређења положаја ове дјеце. Као вид рјешавања овог
питања виде у организовању услуга дневног центра у којима се обезбјеђују активности
усмјерене на развој практичних вјештина за свакодневни живот које у највећој мјери
омогућава самосталност, развој и одржавање социјалних, когнитивних и физичких
функција. Збрињавање у дневном центру, кроз одговарајуће услуге здравствене његе,
физикалне терапије и 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 успостављен је у једном броју
општина, док су у бројним општинама у току активности на њиховој реализацији. И
недовољан број стручњака покушава се ублажити све већим учешћем невладног
сектора који ангажују стручњаке различитих профила за рад са дјецом, а неки, опет
због недовољног броја потребних кадрова, стручњаке имају само у одређене дане.
О недовољном броју стручњака и недостатку персоналних асистената говоре и
наставници и родитељи. Наставници истичу да немају довољно знања да препознају
индивидуалне потребе дјетета, да препознају који дио градива и како прилагодити
дјетету за одређени степен ометености, наводећи да без обзира на напоре које улажу
не знају да ли је то заиста у интересу сваког дјетета појединачно. Персонални
асистенти морају бити стручно оспособљени кадрови који могу и знају пружити
подршку дјетету у различитим ситуацијама. У изналажењу најбољег рјешења за овај
вид подршке дјеци неопходно је ангажовање стручњака различитих профила али више
ресора који брину о заштити права и интереса дјетета.
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3.3. Малољетнички бракови
Проблем малољетничких бракова може се посматрати из више углова, законодавног,
економског, социјалног, али без обзира о којој врсти проблема се говори једно је
сигурно - ове заједнице остављају посљедице на дјецу и њихов психофизички развој.
Стручњаци упозоравају да дјеца ступају у брак у вријеме док њихов развој још увијек
није завршен, те да се активности морају усмјерити прије свега у едукативне
програме, јер недовољно знање о превенцији доводи до посљедица штетних не само
за то дијете, већ за друштво у цјелини.
Ћутање породице и школе о темама које дјецу интересују и које су саставни дио
њиховог одрастања је додатни проблем па дјеца о питањима и проблемима о
односима у везама информације добијају најчешће од својих вршњака, из разних
часописа или интернета.
Утицај традиције, низак ниво образовања, неинформисаност или било који други
фактор који доприноси закључивању брака код дјеце или њихов живот у ванбрачној
заједници не може бити оправдање ни одговор на поступање одраслих и њихов однос
према овом проблему.
Та дјеца ступањем у брак суочавају се са оним животним тешкоћама које нису у стању
носити, њихов живот се нагло мијења и од њих се очекује да преузму одговорност за
своје одлуке. Али ове одлуке нису само њихове, законодавац је, управо имајући у виду
њихову зрелост и могућност доношења тако важних животних одлука, обавезао друге
субјекте да процијене и одлуче да ли је то што они хоће заиста њихов најбољи
интерес и да ли су они тјелесно и душевно способни за вршење права и дужности које
произилазе из брака.
Кривични закон Републике Српске83 чланом 204. у намјери да заштити дијете, јер ово
јесу дјеца, утврђује одговорност пунољетног лица који је у ванбрачној заједници са
малољетником, али и одговорност родитеља који малољетном лицу дозволи ванбрачну
заједницу.
Најчешће ситуације које доводе до закључења брака малољетника су већ засноване
ванбрачне заједнице или трудноћа.
Оно што посебно забрињава је чињеница да су већ засноване ванбрачне заједнице
разлог за тражење дозволе за закључивање брака. Иако су ванбрачне заједнице са
малољетницима кажњиве по закону, изостаје реакција не само против лица која
заснивају такве заједнице са дјецом већ и против родитеља који то допуштају, односно
који такве заједнице не спречавају.
Институцији се обратила професорица из једне средње школе, с обзиром да су
мишљења у школи била подијељена око тога да ли ученици која је у другом стању
треба омогућити наставак школовања.
Према подацима Завода за статистику Републике Српске у 2010.години евидентирано
је укупно 436 порода у којима су мајке имале од 15-19 година.84

83
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Подаци говоре о броју порода малољетница, док је број малољетничких трудноћа
непознат, јер је непознат број намјерних прекида трудноће. Проценат намјерних
прекида трудноће код малољетница, у последњој деценији по годинама креће се од
0,8 до 2,7% у односу на укупан број намјерних прекида трудноће у појединим
годинама који су учињени у Клиници за гинекологију и акушерство у Бања Луци.85 Због
страха од родитеља, реакције средине, због чињенице да су трудноће врло често и
нежељене и непланиране, стручњаци упозоравају да до њиховог прекида долази у
установама које према члану 14. Закона о условима и поступку за прекид трудноће не
испуњавају услове за то.86
Имајући у виду све ризике и посљедице које рани бракови и ванбрачне заједнице,
малољетничке трудноће, њихови прекиди или порођаји имају на здравље и несметан
психофизички развој малољетница, неопходно је, прије свега учење дјеце о њиховом
здрављу од најранијег узраста дјетета, прилагођено њиховом узрасту и њиховим
потребама, адекватна реакција и родитеља и школе и центра за социјални рад у свим
ситуацијама када постоје сазнања да дијете живи у ванбрачној заједници, и посебно
адекватна контрола у примјени Закона о условима и поступку за прекид трудноће.

3.4. Играчке штетне по здравље дјеце
На нашем тржишту, на жалост, присутне су играчке за дјецу, које су због
незадовољавања основних стандарда забрањене у земљама Европске уније. Својим
прихватљивим цијенама и шаренилом боја привлаче и дјецу и њихове родитеље, а
родитељи често и не знају каквим ризицима излажу своју дјецу купујући им управо те
јефтине, увезене играчке.
Према налазима Агенције за надзор над тржиштем БиХ,87 од 33 узорка играчака на
тржишту БиХ, колико их је прошло лабораторијску анализу, код 19 је утврђена
недозвољена концентрација фталата, која може изазвати озбиљне здравствене
проблеме, различита оштећења и поремећаје код дјеце. Од анализираних 10 узорака
на простору Републике Српске, 8 узорака није задовољило потребне стандарде.
Производи намијењени дјеци који садрже не само фталате, већ и друге супстанце које
могу угрозити правилан раст и развој дјетета не би се смјели наћи на тржишту и у
продаји, због тога је обавеза надлежних служби да максимално појачају надзор при
увозу играчака, али и других производа намијењених дјеци - дјечије флашице,
оградице, цуцле, али и додатни инспекцијски надзор свих производа намијењених
дјеци који су у продаји.
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Проф.др Ненад Бабић и примаријус др Владимир Перендија-Проблеми и ризици малољетничких
бракова, Омбудсман за дјецу, 2010.године
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Закон о условима и поступку за прекид трудноће, „Службени гласник Републике Српске”, број: 34/08, у
члану 5. утврђује да за малољетне труднице захтјев за прекид трудноће подноси родитељ, старатељ
или орган старатељства,у члану 14. да се прекид трудноће обавља у здравственој установи која има
болничку службу из гинекологије и акушерства, анестезиологије и реанимације, операциону салу и
службу трансфузије крви, или у клиници или клиничком центру, у члану 17. да је здравствена установа
у којој се врши прекид трудноће дужна водити евиденцију и медицинску документацију и о томе
доставити извјештаје Институту за заштиту здравља.
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Резултати спровођења пројекта надзора играчака и производа за дјецу на садржај фталата објављени
су на интернет страници Агенције 07.11.2011. године
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4. Право на образовање
УН Конвенција о правима дјетета и Универзална декларација о људским правима
признају право на образовање као једно од основних људских права и обавезују
државе потписнице да омогуће, на основу једнаких могућности, остваривање овог
права.88 Образовање је један од кључних фактора за остваривање права дјетета, јер
управо у образовном систему дјеца могу не само да остваре права која имју у
образовању, већ и да уче о правима која имају и у породици, у здравственом и
социјалном сектору, о праву на партиципацију, праву на изражавање мишљења89,
праву на приступ информацијама90, праву на заштиту од занемаривања и
злостављања91 и другим правима. Учећи дјецу од најранијег узраста правима која
имају, истовремено их учимо и обавезама које морају испуњавати и одговорностима
које с тим у вези имају.
У разговору са ученицима на радионицама, али и са управама школа, Омбудсман за
дјецу је дошао до бројних информација о остваривању права дјеце у образовном
систему - о броју предмета, обиму градива, оцјењивању, о уџбеницима, односу
ученика и наставника, дисциплини у школи, кућном реду, ваннаставним активностима,
условима рада у школи. Најчешћа питања која су се понављала и проблеми на које се
указивало везани су за питања школске дисциплине, оцјењивања ученика, наставних
планова и програма. Жалбе по којима је Институција поступала у извјештајном
периоду указују на повреду права дјетета због напуштања школе, уписа у средњу
школу, организовању ђачких екскурзија, сигурности дјеце у школи.

4.1. Кућни ред – школска дисциплина
Ако је дисциплина уопште „скуп правила и прописа који обезбјеђују функционисање
неке установе, организације, групе или појединца у складу са постављеним циљевима
и задацима”, онда је неспорно да је она за образовни систем у цјелини и сваку школу
појединачно и за сваког појединца у образовном систему изузетно важна као
претпоставка за самосталан рад, рад одјељенске заједнице и школе у цјелини.
Проблем школске дисциплине, односа према настави и наставницима, дешавања у
школском дворишту, сарадња са родитељима и сл, посљедица је, врло често,
недефинисаних правила која морају бити јасно постављена у образовном систему.
Правила школске дисциплине се морају знати, правила морају заједно дефинисати
ученици, родитељи и наставници, правила понашања у школи морају да важе за све и
88

УН Конвенција о правима дјетета, члан 28.-Државе чланице признају право дјетета на образовање и,
ради постепеног остваривања тог права на основу једнаких могућности, посебно
а-проглашавају основно образовање обавезним и бесплатним за све,
б-подстичу развој различитих облика средњошколског образовања, укључујући опште и стручно
образовање, које је доступно свој дјеци и предузимају одговарајуће мјере, као што су увођење
бесплатног образовања и пружање финансијске помоћи у случају потребе,
е-предузимају мјере за подстицање редовног похађања школе и смањење исписивања из школе.
Универзална декларација о људским правима, члан 26.-Свако има право на образовање. Образовање
треба да буде бесплатно, бар у основним и нижим школама.Основно образовање треба да буде
обавезно.
89
УН Конвенција о правима дјетета, члан 13.
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 17.
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 19.

60

за свако неприхватљиво понашање мора се знати редослијед поступања и санкција
која се изриче.
Родитељи имају примарну обавезу и одговорност бринути за здраво одрастање њихове
дјеце, међутим, и школа мора преузети свој дио одговорности не само за образовање,
већ и васпитање дјеце.
Наставници имају велику одговорност, они су подршка дјеци не само у учењу, већ и у
њиховом одрастању. Али, наставници то не могу остварити без активне улоге
родитеља.
На почетку школске године родитељи би морали бити упознати са правима, обавезама
и одговорностима - како је то уређено важећим правним прописима, што укључује
обавезну сарадњу са школом и посљедице пропуштања те обавезе, о критеријима
оцјењивања, о начину рада школе и педагошким мјерама, овлашћењима психолога у
школи или другим службама које су подршка родитељима за питања са којима се
сусрећу у одрастању своје дјеце.
Врло различите ситуације, за које је Институција примила пријаве, говоре да се овом
питању мора посветити дужна пажња, како би се спријечиле ситуације да се бавимо
посљедицама у случајевима када се нпр. родитељ не одазива на позив школе, када
родитељ аутом довози своје дијете до самих врата школе и при том повриједи друго
дијете, када ученик или наставник користи мобилни телефон на часу што изазива
различите реакције, долазак у школу под утицајем алкохола, обавезе дежурног
ученика и наставника, дужности редара, ситуације када наставник или ученик касне на
наставу, обиљежавање краја школске године, посебно завршног разреда основне
школе, али и бројне друге ситуације захтијевају договорена правила свих у
образовном процесу - ученика, родитеља и наставника и њихово поштовање.
Законом је уређено да се организација, начин рада и кућни ред у школи ближе уређује
статутом, правилницима и другим општим актима школе који се доносе уз учешће
ученика, родитеља и наставника, а у складу са важећим прописима.92
Међутим, у пракси су присутне врло различите ситуације, од тога да правила кућног
реда нису донесена, или да су донесена и односе се само на ученике или да ученици
немају информације о томе да ли су таква правила донесена.
Кућни ред у једном броју школа доноси се како би се задовољила форма, тако да исти
остаје мртво слово на папиру и не служи сврси којој је намијењен. Један број школа
тврди да има кућни ред и да су дјеца упозната са истим, међутим и сами истом не
придају важност, сматрајући да се тим правилима неће много постићи.
Један број школа има добру праксу и код самог доношења кућног реда, на начин да
су у утврђивање правила понашања у школи укључени сви, да су правила уредно
оглашена и да се она поштују. Има и добрих примјера, у којима су школе, на основу
кућног реда који важи за све, оставиле могућност свакој одјељењској заједници да то
додатно, за своје одјељење по потреби уреде.
Доношење и поштовање правила кућног реда доприноси прије свега бољој
безбједности ученика, бољој општој и радној дисциплини, бољем успјеху, несметаном
раду школе, бољој радној атмосфери у којој ће сви поштовати правила која су заједно
договорили.
92

Закон о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник Републике Српске”, број 74/08, 106/09 и
104/11, члан 7.
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Правила понашања дефинисана заједно са родитељима и ученицима доприноси не
само томе да су исти упознати са правилима, већ да су активно учествовали у њиховом
доношењу.
Правила понашања дефинисана заједно са ученицима доприносе не само остваривању
њиховог права на партиципацију, већ их и на тај начин учимо одговорности и
самосталности, посебно да преузму одговорност за посљедице својих одлука и свога
избора.
Полазећи од циљева образовања утврђених Законом93 и чињенице да су млади
савјетници омбудсмана за дјецу као приоритетан захтјев Институцији истакли потребу
квалитетнијег уређења свих питања и проблема школске дисциплине која се мора
јасно и заједнички дефинисати и поштовати од свих учесника образовног процеса,
неопходно је:
да све школе у Републици Српској донесу нормативни акт којим ће уредити
правила школске дисциплине у образовној установи,
да све школе правила донесу у сарадњи са ученицима и родитељима,
да се правила школске дисциплине односе и на ученике и наставнике и родитеље,
али и на све друге особе за вријеме њиховог боравка у школи,
да правила школске дисциплине буду објављена на видном мјесту у школи учионица, хол, зборница, улаз у школу,
да се осигура начин за контролу и надзор у његовој примјени.

4.2. Оцјењивање
Праћење и оцјењивање ученика из наставних предмета је сталан процес који нарочито
треба да:
a) на објективан и поуздан начин утврди напредовање ученика у савладавању
садржаја наставног плана и програма,
b) редовно обавјештава наставника, ученика и родитеља о постигнућу,
c) подстиче наставника, ученика и родитеља на активан однос према настави и
ваннаставним облицима васпитно-образовног рада и учења,
d) оспособљава ученика за објективну процјену сопствених постигнућа и
постигнућа других ученика и
e) показује ефикасност организације наставе и рада наставника.94
Највећи број оцјена, према ставовима дјеце, односи се на усвојена знања и то на
часовима понављања и утврђивања градива. Ученици сматрају да такво оцјењивање
има за циљ „да их ухвати неспремне” и не мотивише их да на часовима који нису
часови провјере знања буду активни, покажу шта знају, јављају се за дискусију и
слично јер се то не узима у обзир код оцјењивања, а то потврђују и чињеницом да је
највише испитивања писмених и усмених пред крај полугодишта и пред крај школске
године. Ипак, потврђују да никад немају више од двије писмене задаће током једне
седмице, нити усмено одговарају више од два предмета током једног дана како је
Правилником утврђено.
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Закон о основном образовању и васпитању, „Службени гласник Републике Српске”, број 74/08 71/09 и
104/11, члан 7. и Закон о средњем образовању и васпитању, члан 4.
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Правилник о оцјењивању ученика у основној школи, „Службени гласник Републике Српске”, број:
108/09, члан 3
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Чланом 5 Правилника утврђено је да се током оцјењивања поштује личност ученика,
развија осјећај самопоуздања и компетенције, оспособљава ученик за самоучење,
самовредновање и самопроцјену свог знања, вјештина и способности и процјену знања
других ученика. Ученици као ријетке примјере наводе наставнике који с њима
разговарају о оцјени, који их подстичу да коментаришу и процјењују своје знање и
знање других ученика, да уоче своје и туђе грешке и пропусте.
Жалбама примљеним у Институцију указује се на проблем јавног саопштавања оцјена.
Законом је јасно утврђено да наставник оцјењује ученика на часу, са образложењем, а
оцјена је јавна и доступна и ученику и његовом родитељу.95
Поред ситуација да се оцјена јавно не саопштава и образлаже на часу код усменог
испитивања знања ученика, исте ситуације су присутне и код писменог оцјењивања
знања, тако да се оцјена уноси у дневник изван часа и иста се не саопштава ни
ученицима ни родитељима, а посебан проблем је када се оцјена уноси у одјељенску
књигу а да на писменој провјери знања није задовољило више од 50% ученика једног
одјељења.
Оцјењивање владања ученика је посебан проблем на који се указује и жалбама
примљеним у Институцији. Правилником школе, који у складу са Законом дефинише
одговорност ученика због повреде њихових дужности, јасно се мора дефинисати
поступак који предходи изрицању васпитно-дисциплинских мјера, изрицање васпитно
дисциплинске мјере и мјере које се предузимају након изречене васпитно
дисциплинске мјере, узимање
изјаве ученика у поступку утврђивања његове
одговорности, обавијештавање родитеља ученика, доношење и достављање одлука,
смањење владања као последица изречене васпитно-дисциплинске мјере, а не
дисциплинска мјера како се то у појединим случајевима чини.

4.3. Наставни планови и програми
Наставни планови и програми су један од параметара за праћење квалитета и
ефикасности образовања. Превише предмета, предуге и често неразумљиве лекције,
напоран распоред и мало времена за објашњавање, вјежбање и испитивање, како би
се боље осјећали у школи и лакше савладавали градиво, ученици најчешће износе као
проблем у школи.
У разговору с ученицима о броју предмета, кроз набрајање предмета који су „важни и
тешки” и који се „морају учити” потврђују да је наставно градиво преобимно и да је
број од 15 предмета само у 6 разреду нпр. рачунајући и васпитни рад у одјељењској
заједници, већи од броја њихових година.
Ученици истичу да уче много апстрактних појмова које морају усвојити, много
података који се своде на краткорочно памћење бројева, датума, имена, формула,
дефиниција. Ово су посебно истицали код учења географије, историје, биологије и
хемије. Сви су потврдили да радо уче о прошлости, о својој и другим земљама и
културама, али сматрају да превише података управо спутава ту знатижељу јер у
мноштву података тешко да могу издвојити оно што је најважније и битно за памћење.
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Интересантно је да основци предлажу да би неке предмете могли имати мјесечно или
једном у двије седмице, за разлику од седмичног распореда часова, чиме би били
растерећени преобимног градива, а ти предмети не би изгубили на важности.
Наставно особље и управа потврђују да је наставно градиво преобимно и да, у трци с
реализацијом наставног плана и програма, често није могуће довољно пажње
посветити томе колико су дјеца трајно усвојила знања.
Ученици посебно напомињу да их током године испитују градиво из претходне године
или полугодишта, што им представља проблем, јер су кажу то градиво заборавили.
Ово је проблем и за наставнике који су у ситуацији да понављају оно што су већ
предавали, како би могли да одрже континуитет градива, а за то немају планирано
вријеме.
Поред тога ученици наводе да су уџбеници96 за поједине предмете писани
неразумљивим језиком, да су реченице предуге и компликоване и да је много ријечи
којима не знају значење. Старији су као примјер навели уџбеник хемије.
Неки уџбеници садрже превелик број непотребних инфомација, примјер је уџбеник
географије, а неки податке, као нпр. уџбеници из информатике, за које ученици кажу
да њихово знање превазилази понуђено у уџбенику.

4.4. Напуштање школе
Стратегија развоја образовања Републике Српске за период 2010-2014.97 године у
складу са европским стандардима предвиђа повећање стопе обухвата дјеце основним
образовањем на 100% а средњим на 85%. Имајући у виду Стратегијом дефинисани
циљ те информације које је Институција имала о једном броју дјеце која започну, а
не заврше образовање, Омбудсман за дјецу провео је истраживање с циљем
утврђивања:
присутности појаве напуштања основне и средње школе,
броја, пола и узраста дјеце која напуштају школу,
разлога због којих дјеца напуштају школу,
реакција надлежних када дјеца напуштају школу,
сугестија школа за превенцију и рјешавање случајева напуштања школе.
Упитник који је сачињен у Институцији достављен је у све основне и средње школе у
Републици Српској како би се дошло до што објективнијих података. На сарадњу се
одазвало 120 основних и 61 средња школа (64,41 % од укупног броја основних и
средњих школа) које су доставиле податке о ученицима који су напустили школу за
двије школске године 2009/2010. и 2010/2011.
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Сумирање података
У складу с циљевима проведеног истраживања о броју, разлозима и поступању школе
и надлежних институција у случајевима када дјеца напуштају образовни систем,
Омбудсман за дјецу констатује:
Истраживањем појаве ученичког напуштања образовног система у Републици
Српској током 2009/10. и 2010/11. школске године обухваћено је 120 основних и
61 средња школа. Упитник је достављен у све основне и средње школе, а на исти
је одговорило укупно 64,41% свих основних и средњих школа у РС.
Током 2009/10. и 2010/11.школске године у 36 основних школа или 30% од 120
које су одговориле на упитник забиљежени су случајеви напуштања школе. У
истом периоду 40 средњих школа или 66% од 61 средње школе која је доставила
податке биљежи случајеве напуштања школе.
Током двије школске године школовање је напустило 79 основаца, и то 44 дјечака
и 35 дјевојчица и 499 средњошколаца од чега 326 младића и 164 дјевојке (за 7
ученика није евидентиран пол). Из ових података се може видјети да дјечаци у
већем броју напуштају школовање, у средњој школи је број младића два пута већи
од броја дјевојака.
Из добијених података уочено је да ученици напуштају основну школу, углавном у
трећој тријади, тј. од 6. до 9. разреда, без обзира на разлоге који до тога доводе.
Средњошколци напуштају школу у подједнаком броју од 1.до 4. разреда.
Када се анализирају разлози зашто ученици напуштају основну школу, онда се
долази до податка да 60% основаца напусти школу због несређених породичних
прилика, 35% због других разлога, а 5% због болести. Други разлози због којих
основци напуштају школу су, у највећем броју случајева, навршавање 15 година, а
потом удаја, самовољно напуштање школе итд.
Средње школе највећи број дјеце (49% случајева) напусти због лошег успјеха,
неоправданих часова или самовољно.
Због изрицања васпитно дисциплинске мјере искључења из школе 27% ученика у
средњим школама напусти образовање, а тај број је и већи ако се узме у обзир да
су међу другим разлозима школе наводиле велики број неоправданих изостанака,
због којег се ова мјера најчешће и изриче.
Заснивање брачне заједнице је разлог напуштања школе у 13% случајева.
Анализом података о разлозима напуштања средње школе установљено је да су 74
дјевојке или скоро 15% од укупног броја напустиле школу због склапања брачне
или ванбрачне заједнице и трудноће.
Несређене породичне прилике разлог су за напуштање средње школе у 5%
случајева, а ученици су у 4% случајева напустили средњу школу због болести.
Закон о основном образовању обавезује школе да у случајевима када дијете не
похађа наставу или напусти школу обавијесте центре за социјални рад, органе
локалне самоуправе и Министарство просвјете и културе. Од 36 школа које су
имале случајеве напуштања, 33 школе су обавијестиле центре за социјални рад, а
тек четвртина тих школа обавијестила је органе локалне самоуправе и
Министарство просвјете и културе. Анализом одговора које су доставиле школе
долази се до сазнања да у истим ситуацијама школе различито реагују, односно да
један број школа о сваком појединачном случају обавјештава све надлежне
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институције у складу са Законом, док један број школа пребацује одговорност на
родитеље, социјалне раднике или саме ученике.
Од 40 средњих школа које су имале случајеве напуштања школе 22 школе су се
обратиле центрима за социјални рад, једна школа центру јавне безбједности и
једна центру за ментално здравље.
С обзиром да је основна школа обавезна и да сва дјеца која упишу основну школу
треба и да је заврше, свако обавјештавање надлежних институција о случајевима
напуштања школе захтијева повратну информацију о мјерама које су предузете у
циљу подршке и помоћи и дјетету и његовим родитељима, зависно од разлога који
су довели до напуштања школе. Повратне информације од институција којима су
се обраћале добило је само 9 основних школа и тај податак указује на недовољну
сарадњу надлежних институција у препознавању потребе и обавезе да
заједничким радом, у складу са својим овлаштењима предузму мјере у циљу
заштите дјетета.
У 9 средњих школа имају повратне информације о ученицима који су напустили
школу и то од судова и центра за социјални рад.
Своје примједбе и сугестије дало је укупно 36 школа од 181 школе које су
доставиле податке. 21 основна и 15 средњих школа имају готово исте приједлоге
којима би се појава напуштања школе спријечила или бар умањила:
Едукативни и савјетодавни рад са ученицима и са родитељима, укључивање
педагога и социјалног радника и разредног старјешине у те активности.
Веће ангажовање служби социјалне заштите и више средстава истим
институцијама за помоћ у рјешавању ових проблема.
Неопходна помоћ и подршка породицама слабијег имовног стања.
Рана превенција и укључивање у школовање дјеце са проблемима слуха и
говора.
Недовољно знање, васпитање и информисаност о заснивању брачне
заједнице и трудноће у периоду док су још дјеца.
С циљем да дође до мишљења стручњака, Омбудсман за дјецу организовао је у
сарадњи са Гендер центром Владе Републике Српске округли сто на тему „Ни једно
дијете изван образовног система” 22. новембра 2011.године поводом Међународног
дана дјетета.
Право на образовање је основно људско право јер његово остваривање директно
утиче на могућност приступа и остваривања бројних других права. Основна школа је
обавезна и закон не познаје ни један разлог због којег ученик може бити искључен из
основне школе. Средња школа није обавезна, али је обавезна брига о дјетету. Свако
напуштање образовања је повреда основног права дјетета. Циљ округлог стола био је
потражити одговор на питање да ли смо препознали све ризике и предузели све
потребне мјере како бисмо омогућили остваривање овог права за свако дијете.
Округлом столу присуствовали су представници Министарства просвјете и културе,
Министарства породице, омладине и спорта, Министарства унутрашњих послова,
Републичког педагошког завода, Просвјетне инспекције, Центра јавне безбједности
Бања Лука, Центара за социјални рад Бањалука, Козарска Дубица и Србац, основних
школа из Бронзаног Мајдана, Ситнеша, Козарске Дубице, Бањалуке и средњих школа
из Кнежева, Прњавора и Бањалуке, Актива директора основних школа, Дома „Рада
Врањешевић”, Омладинског савјета РС, младих савјетника омбудсмана за дјецу, ОЕБСа, Save the Children Norway и Genesis Project.
66

Присутни су у дискусији истакли важност образовања и навели податке сличних
истраживања као и потребу да се едукативно и превентивно дјелује на родитеље и
ученике како би се смањио број дјеце која напуштају школу. За рјешавање овог
проблема неопходан је мултидисциплинаран приступ, јер су разлози напуштања школе
различити а посљедице за дијете су тешке и дугорочне.

Из дискусије су произашли сљедећи закључци:
напуштање школе није избор дјетета, нити његова воља, већ посљедица
непрепознавања ситуација које до тога доводе,
недовољна информисаност родитеља о различитим питањима и проблемима у
одрастању њихове дјеце за посљедицу има, врло често, изостанак адекватне и
правовремене подршке и помоћи дјетету у одрастању,
неадекватна сарадња родитеља и школе је кључни проблем који је присутан у свим
питањима остваривања и заштите права дјетета,
основно образовање је обавезно и закон не познаје ни један разлог због којег
дијете може напустити основну школу, зато се у сваком појединачном случају
морају отклањати узроци који су до тога довели,
напуштање средње школе по основу неоправданих изостанака захтијева
утврђивање узрока изостанка из школе и предузимање потребних мјера како би и
дијете и родитељ схватили сву тежину и посљедице оваквог понашања,
напуштање средње школе због лошег успјеха и владања посљедица је недовољне
припремљености и мотивисаности дјеце за школу коју су уписали, што захтијева да
се питањима професионалне орјентације и уписа у средњу школу посвети већа
пажња,
полагање пријемног испита за упис у средњу школу допринијело би да се дјеца
уписују у школе за коју имају стварне капацитете,
учење дјеце о њиховом здрављу, здравим стиловима живота, сексуалном понашању
морало би бити дио образовног система, на начин прилагођен дјеци, њиховом
узрасту и потребама,
утврђивање дисциплинске одговорности ученика мора се вршити по јасно
утврђеним правилима и процедурама поступања и мјерама које се предузимају у
циљу васпитног и дисциплинског санкционисања,
стручне службе у школама морале би кроз додатне програме посебну пажњу
посветити свим факторима ризика који доводе до напуштања школе,
школа би уз извјештај о раду морала приказати број ученика и основ по којем су
ученици напустили школу у школској години за коју се подноси извјештај,
јачати сарадњу школе, центара за социјални рад и локалне заједнице у циљу
заједничког препознавања и рјешавања проблема који су идентификовани као
фактори ризика.

За свако дијете појединачно и за друштво у цјелини, образовање је кључни фактор
који мора бити приоритет за све. Дјеца која напусте школу, већ су као дјеца доведени
у социјални сектор, то није њихов избор, већ непрепознавање ситуација у којима дјеца
одрастају и изостанак адекватне подршке ради отклањања узрока који су до тога
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довели. То није проблем само данас, ни само њихов, проблем је дугорочан и за свако
дијете, за његову породицу и друштво у цјелини.
Дијете које напусти образовни систем, искључено је из свих других система, осим
социјалног, на жалост.
Напуштањем школе, без обзира на разлоге који до тога доводе, дјеца постају додатно
рањива категорија изложена бројним проблемима и економским и социјалним и
личним.
Због ниског нивоа образовања, већ као дјеца изложени су ризицима сиромаштва и
друштвене искључености дугорочно, због немогућности запослења и било каквог
радног ангажовања постају зависни од социјалне помоћи.
На жалост, одлука о напуштању школе, не заснива се само на једном изолованом
разлогу, врло често, одлука је резултат више фактора који су у међусобној
повезаности довели до овакве одлуке.
Разумијевање разлога због којих дјеца напуштају школу је кључно, само тако ће бити
идентификована
та
категорија
дјеце.
Разумијевање
разлога
тражи
мултидисциплинаран приступ као и отклањање узрока који доводе до напуштања
школе. Позитиван примјер је Основна школа „Вук Караџић”, Ситнеши у којој је
директорица школе у којој „двоје дјеце не похађају редовно наставу, а једно дијете
које се налази на списку за упис у први разред родитељи одбијају да упишу у школу”
обавијестила све надлежне институције, које су у оквиру својих надлежности
предузели потребне мјере да дјеца наставе са редовном наставом.
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...
Напуштањем школе друштво у цјелини суочено је са бројним проблемима, јер:
повећава се број социјалних случајева и број лица чија егзистенција зависи од
социјалног сектора,
повећава се број лица који траже запослење са врло ниским нивоом образовања,
доприноси повећању деликвентног понашања код дјеце, јер су ова дјеца због
искључености из образовног система изложена различитим ризицима.
Иако подаци добијени од школа, статистички посматрано и у поређењу са земљама у
окружењу98, нису забрињавајући, забрињавајуће је и ако само једно дијете заувијек,
док је још дијете остане на маргинама друштва. А свако које остане изван образовног
система, изложено је ризицима сиромаштва и друштвене искључености дугорочно.
Имајући у виду посљедице које напуштање школе има на развој и одрастање дјетета
неопходно је
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Према подацима које је Европска комисија објавила у Извјештају о напретку према Лисабонским
циљевима у подручју образовања и развоја вјештина, рано одустајање од школовања у већини
европских земаља креће се између 5% и 15%, а у Стратешким правцима развоја образовања у Босни и
Херцеговини са планом имплементације 2008–2015. година као један од средњорочних циљева
наведено је смањење стопе прекида школовања на 7,5 одсто.
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Основна школа је обавезна и Закон не познаје ни један разлог нити могућност да
дијете напусти основну школу.
Обавеза је сваке школе да у сваком појединачном случају, у складу са чланом 56,
став 2 Закона о томе обавијести надлежне органе који су дужни предузети потребне
мјере да се дијете врати у образовни систем. Обавијест која се доставља
надлежнима није обавјештење о томе већ захтјев за адекватну реакцију и помоћ и
ученику и породици да се елиминише узрок који је до тога довео.
Ни једно дијете у основној школи не може остати изван образовног система, без
знања ресорног министарства.
Средња школа по Закону није обавезна, али је обавезна брига о дјетету, због тога
би у сваком појединачном случају школа морала затражити да надлежне
институције у сарадњи са дјететом и његовим родитељима предузму потребне мјере
ради отклањања узрока који су довели до такве одлуке.
Лош успјех, незаинтересованост ученика и њихова немотивисаност већ у првом
разреду средње школе доводи до напуштања школе.
Напуштање школе због лошег учења
и владања врло често је посљедица
недовољне припремљености и мотивисаности дјеце за школу коју су уписали, што
захтијева да се питањима професионалне орјентације и уписа у средњу школу
посвети посебна пажња.
Увођење пријемног испита за упис у средње школе смањило би ризике да се дјеца у
првом разреду суоче са градивом које реално не могу савладати и излаз из
ситуације у којој су се нашли виде у напуштању школе.
Врло често разлог за напуштање школе је васпитно-дисциплинска мјера искључења.
Правилник о дисциплинској одговорности врло често не дефинише вођење
дисциплинског поступка (покретање поступка, давање изјаве, саслушање,
доношење одлуке и њено достављање) са циљем да ученик схвати да је својим
понашањем повриједио правила школске дисциплине и да због таквог
неприхватљивог понашања слиједи санкција, која би требала бити и у функцији
превенције, да ученик не направи нову повреду.
Јединствен Правилник о дисциплинској одговорности ученика који би донијело
ресорно Министарство, а који би у складу са Законом дефинисао правила вођења
дисциплинског поступка и процедуре поступања, допринијело би смањењу броја
ученика који по овом основу напуштају школу.
Сарадња родитеља и школе је кључна за васпитно-образовни процес и свака
несарадња родитеља са школом, неодазивање на позив школе, непрепознавање
потреба дјетета и непредузимање 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.
Неприхватљиво је да дјеца напуштају школу због заснивања брачних заједница.
Учење дјеце о њиховом здрављу, о здравим стиловима живота, сексуалном
понашању, полно преносивим болестима и сл. по унапријед дефинисаним
програмима, прилагођеним узрасту и потребама дјеце морало би бити дио
образовног система. Учење дјеце о свим ризицима и посљедицама раног заснивања
брака, без обзира на облик његовог организовања - факултативни предмет,
разредни час, додатна настава у сарадњи са одговарајућим факултетима, мора бити
препознато, како би се спријечиле посљедице не само за свако дијете појединачно,
већ за друштво у цјелини и дугорочно.
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Годишњи извјештај о раду школе морао би укључити не само број дјеце која су
напустила школу већ и разлоге који су до тога довели и мјере које су с тим у вези
предузете.
Потребно је да стручне службе у школама кроз додатне програме посебну пажњу
посвете дјеци у ризику укључујући и факторе ризика који доводе до напуштања
школе.
Неопходно је стално радити на јачању сарадње школе и локалне заједнице у циљу
заједничког препознавања и рјешавања свих питања ради унапређења положаја
дјеце у друштву.
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5. Право на игру и слободно вријеме
Конвенција о правима дјетета99 обавезује државе да признају право дјетета на одмор и
слободно вријеме, на игру и рекреацију која одговара узрасту дјетета и слободно
учешће у културном животу и умјетности, те да поштују и унапређују право дјетета на
пуно учешће у културном и умјетничком животу и подстичу пружање одговарајућих и
једнаких могућности за културе, умјетничке, рекреативне и слободне активности.
У слободно вријеме дјеца могу остварити многа своја права-право на најбољи интерес,
право на образовање, изражавање властитог мишљења и учествовање у доношењу
одлука које се њих тичу, право на заштиту од различитих облика насиља,
злостављања и занемаривања, развијање здравих стилова живота и што је врло
важно, слободно вријеме дјеце треба да буде у функцији превенције различитих
облика неприхватљивог понашања код дјеце. Слободно вријеме дјеце, а то је оно
вријеме када дјеца нису у школи или вртићу, тражи да буде квалитетно организовано
у складу са узрастом дјетета, његовим потребама, жељама и могућностима, у
противном, тај простор - неорганизовано слободно вријеме код дјеце управо отвара
пут за неприхватљиво понашање код дјеце.
Због изузетне важности коју остваривање права дјетета на одмор и слободно вријеме
има на
правилан раст и развој дјетета, неопходно је утврдити и обавезе и
одговорности различитих субјеката за организовањем различитих садржаја и
активности дјеце у слободном времену.
Да дјеца имају то право данас се сви слажу и дјеца и родитељи и просвјетни и
здравствени радници, међутим питања се постављају код начина и могућности
његовог остваривања.
Доступност садржаја и физичка и финансијска за остваривање овог права дјетета,
посебно доступност ових садржаја за дјецу са сметњама у развоју, слободно вријеме и
активности дјеце без родитељског старања која су смјештена у институцијама,
ангажовање локалне заједнице у стварању услова за обезбјеђење овог права за дјецу,
улога школе и важност ваннаставних активности за дјецу, могућности родитеља да
препознају и одговоре потребама дјеце у остваривању њиховог права на игру и
слободно вријеме, само су нека од питања која захтијевају ангажовање стручњака и
институција из различитих области како би се препознала важност овог права за
правилан раст и развој дјетета.
Према изјавама дјеце, на радионицама о праву на слободно вријеме, родитељи дјеце
имају различит приступ везано за њихово слободно вријеме, од тога да нису дио
њиховог слободног времена и не учествују у проналажењу оних активности које ће
њих заиста мотивисати и у којима ће развијати своју креативност и одговорност, до
ситуација да су дјеца под сталним притиском и усмјеравањима родитеља за различите
садржаје, који понекад и нису израз дјететове ни воље ни жеље да баш то ради у
слободном времену. И у једној и у другој ситуацији изостало је препознавање стварне
улоге и значаја слободног времена у развоју и одрастању дјетета. Дјетету је потребна
подршка и разумијевање породице за његове активности у слободном времену, али је
исто тако неопходно дијете и усмјеравати и надзирати у тим активностима како би оне
имале позитивне ефекте за његов раст и развој. Породица, све чешће препушта
организацију слободног времена дјеце разним клубовима, играоницама, друштвима
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која организују различите активности за дјецу, не пратећи при том стварно учешће
дјеце и допринос тих активности развоју дјеце у цјелини.
Квалитетно провођење слободног времена прије свега у породици од најранијег
узраста дјетета изузетно је важно за стварање повјерења и разумијевања између
родитеља и дјеце, које ће и једнима и другима, са одрастањем дјетета бити додатно
важно.
Забрињава податак да су у свим радионицама као најчешћи начин коришћења
слободног времена дјеца наводила интернет и Фејсбук, што је још једна потврда да
дјеца у недостатку добрих садржаја користе оне који су им лако доступни. Коришћење
слободног времена на овај вид комуникације (сатима сједећи испред рачунара) не да
није најбољи интерес дјетета, већ штети његовом здрављу, а да не говоримо о свим
повредама и насиљу и злоупотребама којима може бити изложен користећи на овај
начин своје слободно вријеме.
Гледање телевизије је једна од активности дјеце, која дневно заокупља њихову пажњу
и по неколико сати, што умањује вријеме за бављење спортом или читањем књига, а с
друге стране дјеци је исто омогућено без временског ограничења и надзора над
садржајима који гледају.
Кафићи и дружења у угоститељским објектима, су садржаји који им се нуде и који они
користе, што опет, по изјави дјеце, није њихов избор, већ у неким срединама
немогућност избора.
При томе дјеца средњошколског узраста упозоравају да су им у слободно вријеме
доступни и садржаји као што су ноћни клубови и кладионице у којима се не тражи
доказ о пунољетству.
Дјеца најмлађег узраста највећи дио слободног времена проводе у игри која би
требало да развија њихове физичке способности и вјештине, машту, креативност,
осјећај за дружење и сарадњу. Овакве игре његују се у предшколским установама и
раном школском узрасту, али би оне морале бити дио активности овог узраста дјеце и
у њиховом слободном времену.
Школе имају изузетно важну улогу и у организовању различитих активности дјеце у
њиховом слободном времену. Ученици с којима смо разговарали истичу да се у школи
нуди велики број секција, али да неке од њих имају мали број чланова управо због
тога што не нуде садржаје који су дјеци интересантни, истичу да они не иду на секције
за које немају склоности и интересовања. Оно што дјеца предлажу су активности које
ће им омогућити сусрете и дружења са вршњацима из других школа и из других
средина у којима ће размјењивати своја искуства.
Локалне заједнице, такође имају изузетно важну улогу у организовању различитих
садржаја за дјецу и младе. Однос локалне заједнице према овом праву дјетета
различит је од општине до општине тако да је у већим општинама и понуда за
слободне активности дјеце већа.
У мањим локалним заједницама дјеца од школе очекују да буде центар и покретач
културних, умјетничких и спортских активности те да школа буде мјесто у којој ће се у
слободним терминима организовати различите активности као секције и ваннаставни
садржаји за ученике, али и предавања и разговори са родитељима.
Приједлози дјеце потврђују колико је неопходна сарадња родитеља, школе и локалне
заједнице који би планираним и заједничким активностима допринијели квалитети
живота цијеле заједнице, и наравно дјеце и њиховог слободног времена.
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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.
Организујући просторе за рад са дјецом под фирмом играоница за дјецу, многи су
родитеље довели у заблуду а дјецу изложили ризицима, а да при томе нису били под
адекватним надзором.
Основни циљ дјечијих играоница је квалитетно испуњавање слободног времена дјеце
и као такве морају бити организоване под условима утврђеним законом и под сталним
надзором који ће обезбиједити прије свега потпуну сигурност дјеце али и квалитетан
садржај прилагођен њиховом узрасту.
На Препоруку
Омбудсмана за дјецу, Републичка просвјетна инспекција је у
2011.години извршила 130 контрола у области предшколског васпитања и
образовања100. Донијела је 58 рјешења којима је наложено отклањање недостатака и
издала 2 прекршајна налога. Контролом је утврђено да дјелатност предшколског
васпитања и образовања обављају „самосталне радње” и „удружења грађана” који
нису регистровани у складу са Законом и нису добили рјешење за рад предшколске
установе од Министарства просвјете и културе. Просвјетна инспекција је наложила да
субјекти надзора прибаве рјешења о одобрењу за рад и да усагласе дјелатност и акта
са Законом. У контроли извршења рјешења отклоњене су неправилности, те они који
испуњавају потребне услове, од Министарства просвјете и културе су добиле дозволу
за рад.
Министарство просвјете и културе у „Службеном гласнику”, број 7 од 31.1.2012.године
објавило је списак предшколских установа које су добиле рјешење о одобрењу за рад
предшколске установе.
Иако право на слободно вријеме припада сваком дјетету, без дискриминације по било
ком основу као и свако право из Конвенције, оно на жалост, за сву дјецу из различитих
разлога није осигурано и обезбијеђено.
И ово право захтјева да најбољи интерес дјетета буде приоритет у свим активностима
дјетета у његовом слободном времену и да се остварује у условима у којима ће дјеца
бити потпуно сигурна и заштићена.
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Обавјештење Главног републичког просвјетног инспектора број 24.120/054-15-2/12
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6. Социјална и економска права

6.1. Социјална заштита
Државе чланице уважавају право сваког дјетета да користи социјалну заштиту,
укључујући социјално осигурање, и предузимају све мјере неопходне за пуно
остваривање тог права у складу са националним законима101.
Дјеца имају право на животни стандард адекватан њиховом физичком, менталном,
духовном, моралном и социјалном развоју102
Пружање социјалне заштите за дјецу обухвата одговарајуће мјере и активности
надлежних служби социјалне заштите за:
-

дјецу
дјецу
дјецу
дјецу
дјецу

без родитељског старања,
у сукобу са законом,
жртве насиља, злостављања и занемаривања,
са сметњама у развоју и
чији је развој ометен породичним приликама.

Свака од наведених категорија дјеце, зависно од узраста дјетета и његових потреба и
разлога који су до тога довели, захтијева цијели низ активности различитих сектора и
њихово координисано дјеловање, како би се утврдило стварно стање и адекватним
рјешењима заштитила дјеца и њихови интереси, прије свега њиховим оснаживањем за
самосталан живот и рад, а самим тим и умањење њихове зависности од помоћи и
подршке социјалних служби.
Социјална заштита није само финансијска помоћ, већ цијели низ мјера и активностиуслуге социјалне заштите које имају превентивну улогу, али које и умањују или
отклањају зависност појединца и породице од социјалних служби.
Економска ситуација у којој се налазе родитељи и породица данас утиче на квалитет
остваривања права дјеце. Велики број незапослених, нередовне исплате плата,
неуредне уплате доприноса од стране послодаваца директно утичу на економску
стабилност породице, а тиме и дјеце. Чињеница је да су средства центара за
социјални рад ограничена и недовољна, али и да се ситуација разликује од општине
до општине. Родитељи се жале да због тешке материјалне ситуације нису у могућности
да редовно измирују обавезе по захтјевима јавних предузећа (обавезе по основу
испоручене електричне енергије, воде, гријања...) и да то директно утиче на услове
живота њихове дјеце. Поједине општине различитим видовима помоћи покушавају
санирати социјалне потребе својих грађана - субвенције за гријање, струју, хигијенски
пакети и сл. Сваки вид помоћи породици је истовремено и помоћ за дјецу.
Међутим, када су дјеца у питању сиромаштво је много више од имовног стања,
сиромашно је свако дијете које није уписано у школу, без обзира на разлоге који су до
тога довели, сиромашно је оно које трпи насиље било које врсте, оно које заснује
брачну или ванбрачну заједницу, оно које је приморано радити још у основној школи,
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 26.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 27.
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оно које напусти школу, све ове и многе друге ситуације, дјецу док су још у развоју
одводе на маргине друштва, искључујући их из свих система осим социјалног.
Одрастање у таквим условима дјеци у старту смањује шансу да развију своје
потенцијале, а због спријечености приступа различитим услугама и њихово учешће у
заједници је ограничено.
Родитељи имају примарну обавезу и одговорност бринути за развој и одрастање
њихове дјеце. Али, ако родитељи то нису у стању из разлога који су у одговарајућем
поступку утврђени, онда друштво мора реаговати и пронаћи одговарајући начин
помоћи и подршке дјетету. Ништа не може и не смије бити разлог да дијете не упише
основну школу или је напусти. Школа би у сарадњи са центром морала знати који број
ученика треба подршку у набавци уџбеника нпр. и уз помоћ других субјеката заштите
тражити рјешења на начин који дијете неће додатно повриједити.
Центри су овлашћени подносити захтјеве за плаћање алиментације из све имовине
дужника, па и на штету његовог издржавања. Ова дјеца вро често нису социјални
случајеви, али су доведена у стање социјалне потребе, због тога се приступ овом
проблему и његово рјешавање мора мијењати на начин да су родитељи обавезни и
одговорни обезбиједити издржавање за своју дјецу.
Жалбама се указује на неуједначеност критерија за додјелу социјалне помоћи између
појединих корисника, спорост у раду по захтјевима, непостојање типских образаца захтјева, те су грађани принуђени да сами пишу захтјеве, недовољну стручност лица
која одлучују по захтјевима, захтијевање од грађана да доставе разне потврде и
увјерења, за које се касније утврди да су непотребна или да до њих сам орган лакше
долази по службеној дужности.
Центри за социјални рад су основне институције које пружају услуге социјалне
заштите грађана. С обзиром да се њихово финансирање врши из буџета општина, то
се издвајање средстава за социјалну заштиту разликује од општине до општине.
Међутим, проблем је много комплекснији и захтијева дефинисане политике у
различитим областима, којима ће се пружити помоћ и подршка породици која је
најважнија у одрастању дјетета. Програми превенције у различитим областима
најбоља су заштита дјетета, а они траже организован и стручан приступ, континуиран
рад са дјецом од најранијег узраста и надзор у провођењу тих програма.

6.2. Економско искоришћавање дјеце и обављање штетних
послова
Према члану 32. Конвенције о правима дјетета, државе чланице признају право
дјетета на заштиту од економске експлоатације и рада на послу који може бити опасан
или ометати образовање дјетета или штетити здрављу дјетета, односно његовом
физичком, менталном, духовном, моралном или социјалном развоју.
С тим у вези државе се обавезују предузети потребне законодавне, административне,
социјалне и образовне мјере ради заштите дјетета по овом основу.
Закон о раду, Породични и Кривични закон Републике Српске препознали су
међународне стандарде у заштити дјеце од економског искоришћавања и
експлоатације, у дијелу одређивања добне границе када дијете може бити радно
ангажовано, услове под којима може бити ангажовано, радно вријеме, заштиту од
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обављања послова на којима постоји повећана опасност од повреда или повећан
штетни утицај на здравље.
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 који не одговара његовом узрасту.
Данас не постоје поуздани подаци о томе да ли су и под којим условима дјеца радно
ангажована и на којим пословима. Институција није примила ни једну пријаву којом се
указује на повреду права дјетета по овом основу.
Према подацима Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске –
сектор Инспекције рада и заштите на раду, у 2011. години евидентирано је укупно 13
малољетних лица који су били радно ангажовани код послодавца по основу
закљученог уговора о раду и са извршеним пријавама за надлежне фондове. Послови
које су обављали нису били у супротности са одредбама члана 75. Закона о радупречишћен текст („Службени гласник Републике Српске”, број 55/07).103
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.

6.3. Дјеца на улици – просјачење
Права дјетета како их успоставља и гарантује УН Конвенција о правима дјетета само
су потребе сваког дјетета на његовом путу одрастања.То захтијева да за свако дијете
од његовог рођења до пунољетства буду обезбијеђене и осигуране оне потребе које
ће му омогућити безбједно одрастање.
Проблем просјачења дјеце и дјеце на улици годинама је присутан а да немамо стварне
показатеље о његовој присутности и стварним узроцима који до тога доводе, нити
системске мјере и активности усмјерене на отклањање узрока који доводе до повреде
права дјеце у овој области.
Своју забринутост у вези са искоришћавањем дјеце и просјачењем изразио је и УН
Комитет за права дјетета104 који је, с тим у вези, Босни и Херцеговини дао
одговарајуће препоруке.
Комитет је забринут због информације да знатан број дјеце, нарочито Рома, живи или
ради на улицама, да је већина те дјеце млађа од 14 година, да већина не похађа
школу и да је готово половина њих болесна. Комитет са забринутошћу надаље
примјећује да је посао којим се баве та дјеца често штетан по њихово здравље и
израбљивачког је карактера, као и да је већина ове дјеце присиљена да ради.
Комитет препоручује држави уговорници да:
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Подаци Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске – сектор Инспекције рада и
заштите на раду за 2011. годину
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УН Комитет за права дјетета разматрајући 2005.године Иницијални извјештај о стању права дјетета у
Босни и Херцеговини изразио је своју забринутост и Босни и Херцеговини дао бројне препоруке , између
осталог и везано за заштиту дјеце од економског искориштавања, експлоатације и просјачења
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a. предузме свеобухватно истраживање којим би се дошло до броја, састава и
карактеристика дјеце која раде и дјеце која живе и раде на улицама у циљу
осмишљавања и имплементације свеобухватних стратегија и политика за
спречавање и елиминацију економске експлоатације ове категорије дјеце,
b. да се побрине да се овој категорији дјеце обезбиједи потребна исхрана, одјећа,
стамбени смјештај, здравствена заштита и могућност за образовање, укључујући
струковно образовање и едукацију у области животних вјештина, у циљу пружања
подршке њиховом пуном развоју,
c. да се побрине да имплементација закона буде у пуној сагласности са чланом 32.
Конвенције о правима дјетета и Конвенцијама 138 и 182 Међународне
организације рада.
Полазећи од уставне одредбе да дјеца као најосјетљивија категорија имају право на
посебну заштиту, закони Републике Српске препознали су проблем економског
искоришћавања дјеце и на одговарајући начин ово питање нормативно уредили,
утврђујући и санкције за све оне који дјеци дозвољавају, који им омогућавају или их
наводе на просјачење.
На жалост, нормативно и стварно и у овој области, кад су дјеца у питању, не иду
заједно.
Често смо свједоци ситуација да дјеца на улицама, на прометним раскрсницама, у
превозним средствима, испред болница, на паркиралиштима, у свим временским
приликама - по киши и сунцу, промрзли и гладни са испруженом руком траже
милостињу.
Ова дјеца су врло често потпуно запуштена. Њихово право на образовање, на
здравствену заштиту, на игру и дружење са вршњацима, њихово право на здраво
одрастање и заштиту од било којег облика насиља, злостављања и немарног
поступања, њима је, а и онима који о њима „брину” потпуно непознато.
Услови у којима они одрастају радећи на улици не само да повређују, већ озбиљно
угрожавају њихова основна права, прије свега право на заштиту здравља, на
адекватну родитељску бригу, право на образовање и право на заштиту од сваког
облика насиља, злостављања и занемаривања.
Њихов рад на улици често је само дио проблема са којим они одрастају. Неадекватна
здравствена и социјална заштита, напуштање школе или њено неуписивање,
несређени породични односи и друго, врло често иду заједно са проблемом
просјачења. Просјачење је тако посљедица повреде више права дјетета на првом
мјесту неадекватне родитељске бриге и неправовремене реакције на такаве услове
одрастања дјетета.
Дијете које је занемарено и које нема адекватну родитељску бригу препуштено је
улици и само се сналази и као такво врло брзо постаје предмет интересовања оних
који у овом послу виде могућност зараде.
Међу дјецом која просе разликују се:
1. дјеца која то раде уз сагласност родитеља или старатеља или на њихов захтјев,
2. дјеца која то раде без знања родитеља,
3. дјеца која се присиљавају на просјачење од стране трећих лица, који их уствари
изнајмљују или купују уз договорену накнаду и користе за стицање личне имовинске
користи.
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Према подацима невладиног сектора, у појединим случајевима, родитељи стоје иза ове
активности своје дјеце, јер се ради о породицама којима је локална заједница
обезбиједила стамбени простор и гдје су дјеца обухваћена образовним системом,
међутим, по завршетку школе, дјеца се виђају на одређеним локацијама у просјачењу,
док их мама чека у парку.
У једном броју случајева дјеца, по њиховој изјави, то раде без знања родитеља.
Родитељи не знају да њихова дјеца на овај начин покушавају нешто зарадити, али
родитељи не знају ни гдје они проводе своје вријеме и шта уопште за то вријеме раде.
Присутне су и ситуације да се дјеца организовано доводе из других општина, и из
других земаља у региону, од стране организатора просјачења, што прелази у чисту
трговину дјецом. Најчешће, у љетном периоду примијетан је већи број дјеце доведене
на „посао”. Полиција у тим општинама зна кад долазе и одакле долазе, тако да
предузима потребне мјере да се они и врате у мјеста из којих су дошли. Често им је
лимитирана дневна зарада, тако да не могу напустити улицу док не зараде одређени
износ.
Подаци о дјеци која просе односе се на све општине у Републици Српској, а добијени
су од центара за социјални рад и полиције:
1. Укупан број дјеце регистроване у просјачењу
У 2010.години укупан број дјеце коју су надлежне службе регистровале у просјачењу
је 131 дијете. Подаци се односе на цијелу Републику Српску и исти обухватају сву
дјецу затечену у просјачењу, а не саму дјецу из надлежне општине и не само дјецу из
Републике Српске.
При томе је 12 општина имало регистроване случајеве просјачења, а друге општине
ову појаву нису регистровале. Од 12 општина које су регистровале случајеве
просјачење, на 4 општине-Бања Лука, Приједор, Модрича и Бијељина, односи се 79%
пријављених случајева или укупно 104, а осталих осам општина заједно је
регистровало 27 случајева или 21 %.
2. Према полу дјеце
Од укупног броја дјеце регистроване у просјачењу дјевојчице су заступљеније од
дјечака, тако да је у 2010. евидентирано 68 дјевојчица или 52% од укупног броја и 63
дјечака или 48%.
У општинама Приједор и Бијељина, према евиденцији надлежних, дјевојчице су
присутније од дјечака, док је у Модричи број дјечака – 16, дупло већи од броја
евидентираних дјевојчица, а у Бањалуци тај број је подједнак 14 дјечака и 13
дјевојчица.
3. Према узрасту дјеце
Према евиденцији надлежних служби у просјачењу су најчешће била дјеца узраста од
6-9 година (49 дјеце) и узраста од 10 до 14 година (48 дјеце), затим дјеца узраста од
15-18 година (25 дјеце).
У просјачењу је затечено и 4 дјеце узраста до пет година и 5 дјеце испод 3 године
живота.
У Модричи највећи број дјеце, њих 9 били су узраста од 6-9 година и 10-14 година, у
Бањалуци, највећи број дјеце је узраста од 15-18 година (14 дјеце) и 6-9 година (7
дјеце), у Бијељини највећи број дјеце, њих 8 је узраста од 6-9 година, а у Приједору,
19 дјеце је узраста 10-14 година, а 16 дјеце је узраста од 6-9 година.
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4. Вријеме у којем су евидентирани
Вријеме кад су дјеца у највећем броју евидентирана у просјачењу најчешће је љетни
период и то мјесец август када је евидентирано 54 дјеце, затим јули мјесец - 45 дјеце,
мај - 40 дјеце и јуни - 36 дјеце.
Без обзира што се појава региструје током цијеле године, за неке општине – Приједор,
Бијељина, посебно је евидентно да се просјачење одвија управо у овим мјесецима.
Наведени податак додатно указује на истакнути проблем да се ради о дјеци коју
организовано довозе у ове општне ради просјачења.
Мјесец јануар и новембар су мјесеци када је забиљежен најмањи број дјеце у
просјачењу, у јануару 14, а у новембру 15 дјеце.
5. Узроци просјачења
Као најчешћи узроци просјачења код дјеце наводи се друштвено-социјални статус, у
око 40% случајева, затим дисфункционалност породице-алкохолизам, насиље у
породици и сл. - у 24%, материјални интерес у 20% случајева.
Као разлози просјачења код дјеце наводе се и присиљеност на просјачење, те
бјежање дјеце од куће и стил живота.
6. Мјере које се предузимају
Према подацима центара за социјални рад мјере које се предузимају су:
- разговор са родитељима, 25% центара,
- разговор са дјецом, 19% центара,
- посјета породици дјетета, 16% центара,
- разговор у школи коју дијете похађа, 13% центара,
- обавјештавање полиције у 9% случајева.
- затим контактирање центра за социјални рад одакле дијете долази и сарадња са
НВО.
Према подацима МУП-а, прва мјера која се предузима је обавјештавање центра за
социјални рад, затим подношење пријаве ради покретања прекршајног поступка, а
стална активност је превентивно дјеловање.
7. Број дјеце повратника
Према добијеним подацима, број дјеце повратника у просјачењу забиљежен је у
Модричи 19 дјеце, у Бјељини 12, у Градишци 4 дјеце, у Вишеграду 4, у Новом Граду и
Лопарама по 2 дјеце.
Примијетно је да повратници у просјачењу нису евидентирани у општини Приједор и
Бања Лука, што опет потврђује да се у ове општине дјеца најчешће организовано
доводе ради просјачења у одређеним временским периодима (вријеме годишњих
одмора), о чему су надлежне општинске службе упознате.
Исто тако је примјетно је да је у општини Бијељина укупан број дјеце евидентиран у
просјачењу - 12, истовремено евидентиран и као повратници у просјачењу, и да та
општина има највећи број евидентираних случајева просјачења - 102 за годину дана.
8. Сарадња са институцијама
Центри за социјални рад потврђују да у 94% случајева имају јако добру сарадњу са
институцијама, на првом мјесту са полицијом у 42% и са школом у 25% случајева.
Поред тога значајном сматрају сарадњу са домовима здравља, удружењима Рома и
другим невладиним организацијама које се баве овом проблематиком, те са центрима
за социјални рад општине из које дијете долази.
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Према оцјени МУП-а сарадња са другим институцјама је веома добра, на првом мјесту
је сарадња са центрима за социјални рад, 75%, а на другом сарадња са основним
судом, 25%.
9. Проблем са којим се сусрећету центри за социјални рад и МУП:
Најчешћи проблем са којим се сусрећу у раду са дјецом у просјачењу, према оцјени
центара за социјални рад је:
-

несарадња родитеља са центром за социјални рад, 23% центара,
бјежање дјеце из школе, 23% центара,
проблеми у вези са доведеном дјецом, 15% центара и
проблеми узроковани невршењем родитељских права и дужности, 15% центара.

Тешка материјална ситуација, присиљеност на просјачење и непостојање адекватних
прихватилишта се види као проблем али не примарни, с обзиром да сви они заједно
представљају проблем једнак проблему - несарадња родитеља са центром за
социјални рад по том основу.
Према оцјени центара јавне безбједности најчешћи проблем који имају на терену је
утврђивање идентитета дјетета и проналазак родитеља дјетета.
10. Мјере у циљу превенције
Мјере које предузимају центри за социјални рад у циљу превенције и заштите дјеце
која се баве просјачењем су:
-

савјетодавни рад са породицом, 27% центара,
сарадња са школом, 18% центара,
материјална помоћ породици, 18% центара,
укључивање дјеце у програме превенције, 9% центара.

11. На који начин се долази до информација о дјеци која просе
Центри за социјални рад до сазнања о дјеци која просе најчешће долазе пријавом
полиције у 36% случајева, затим у 32% случајева радом на терену, у 25% случајева
грађани су пријавили просјачење дјеце, а у 7% случајева школе.
Према подацима центара јавне безбједности, до сазнања о дјеци која просе у свим
случајевима долазе радом на терену.
12. Постојећа законска рјешења
Постојећа законска рјешења нису на адекватан начин препознала овај проблем и
створили услове за заштиту дјеце од овог облика економског искоришћавања,
мишљење је 69 % центара за социјални рад.
13. Приједлози и сугестије за рјешавање овог питања
Центри за социјални рад најчешће су истицали потребу јачања превентивних програма
активности и адекватне санкције за родитеље који занемарују родитељске дужности,
истичући да исти најчешће подстичу дјецу на просјачење.
Удружења Рома са којима је Институција контактирала, за рјешавање овог питања на
прво мјесто стављају потребу санкције за родитеље, истичући да исти не сарађују и да
су они најодговорнији за случајеве просјачења, те да само казна то може поправити.
У центрима јавне безбједности наглашавају да проблем просјачења дјеце захтијева
већу пажњу и бољу координацију институција које раде на рјешавању овог питања те
укључивање и бројних других институција и агенција у његово рјешавање (гранична
полиција, комунална полиција, инспекцијске службе). Једино рјешење овог проблема
80

је превенција, односно, мјерама породично правне заштите осигурати адекватну
родитељску бригу за дијете.
Полазећи од добијених информација о остваривању права дјетета на заштиту од
економског искоришћавања Омбудсман за дјецу РС посебно упозарава да:
Вођење адекватне евиденције о дјеци која просе није уређено на јединствен начин код
надлежних институција. Неки центри ову дјецу евидентирају као дјецу у ризику, неки
центри као дјецу са проблемима у одрастању, неки као дјецу у просјачењу.
С обзиром на важност проблема и на све ризике који пријете овој дјеци на улици и
посебно посљедице које су дуготрајне за њихов развој, веома је важно да се по
јединсвеним правилима утврди вођење базе података за ову категорију дјеце у свим
локалним заједницама, што би био основ и за такву базу за цијелу Републику, на
основу којих би се могле дефинисати потребе и приоритети у заштити ове дјеце.
УН Комитет за права дјетета, изражавајући своју забринутост да знатан број дјеце која
нису старија од 14 година и који су углавном Роми, живе и раде на улици, обавезао је
на успостављање одговарајуће евиденције о дјеци, посебно о осјетљивим категоријама
дјеце и дјеци у ризику.
Занемаривање дјетета, на жалост, данас је све присутније али се сви његови облици
не препознају на вријеме. Због тога је изостала не само евиденција о тим случајевима,
већ и реакција надлежних према родитељима који на различите начине занемарују
дијете.
Занемаривање је небрига о дјетету којом се повређује право дјетета на живот и
развој, јер се запостављају његове животне потребе, образовање, здравствена
заштита, љубав и пажња, игра и слободно вријеме, заштита његове приватности исл.
Без обзира у којем облику се занемаривање јавља (емоционално, физичко,
здравствено или образовно) и без обзира на факторе ризика занемаривања дјеце, који
могу бити врло различити и односе се на родитеље или на дјецу или на социјалне
факторе, сваки од облика оставља посљедице на развој дјетета и угрожава његово
право на правилан раст и развој.
Сиромаштво породице, којим се врло често правдају родитељи дјеце у просјачењу,
никако не значи да дјеца треба да „зарађују” на улици. И ако сиромаштво спада у
ризичне факторе, оно никако не оправдава однос родитеља према проблему
просјачења њихове дјеце.
Према подацима центара, највећи проблем је несарадња родитеља. Тај податак
потврђује да се ради о родитељима којима брига о дјеци није приоритет. Родитељ који
не сарађује са центром за социјални рад да би заштитио дијете, родитељ који не
сарађује са школом коју његово дијете похађа, има проблем и центар би морао
реаговати на начин предвиђен законом, изрицањем одговарајућих превентивних мјера
породично правне заштите - надзор, појачани надзор исл.
Према изјавама појединих удружења Рома, једини начин да се дјеца заштите од
просјачења је адекватна реакција према родитељима. Ако је локална заједница у
конкретним случајевима обезбиједила стамбени простор, ако су дјеца укључена у
образовни систем (добили бесплатне уџбенике, ужину и сл.), а ако мајка у парку и
даље чека да дјеца на раскрсници одраде свој дио посла, онда систем одговарајућим
мјерама мора дјеловати према родитељу да би заштитио дијете.
И према изјави неких центара за социјални рад, дјеца регистрована у просјачењу
долазе из исте породице (шесторо дјеце), при томе је породици ријешено стамбено
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питање, дјеца су укључена у образовни систем, центар предузима потребне мјере и
даље рјешење види само у раду са родитељима.
Сваким дјеловањем родитеља које је противно праву дјетета на развој и одрастање,
односно праву дјетета на адекватну родитељску бригу, повријеђен је стандард
родитељског старања, и друштво мора да реагује на начин да заштити дијете и његово
право на здраво одрастање.
Законом о заштити од насиља у породици утврђено је да ће чланови породице
поштовати права, слободе и безбједност других чланова породице на начин да их неће
ограничавати, онемогућавати или спречавати у остваривању њихових права и
слобода, те да су субјекти заштите у свим случајевима дужни одмах реаговати и
пријавити случај насиља у породици.
Ситуације у којима се налазе дјеца у просјачењу и посљедице које такво њихово
ангажовање оставља на њихов развој и одрастање, насиље је над дјецом, које на
жалост није препознато на тај начин, тако да по том основу, изостаје одговарајући
поступак против родитеља који не само да дјеци дозвољавају, већ их и наводе на
просјачење.
Пријаве које се подносе против неодговорних родитеља подносе се за прекршај
просјачења, али не и за насиље над дјететом нити због занемаривања дјетета по том
основу.
Дјеца која живе и раде на улици су жртве у сваком погледу и њима треба помоћ и
подршка.
Просјачење је један од најприсутнијих облика економског искоришћавања дјеце, који
за разлику од других облика искоришћавања дјеце најлакше примјећујемо.
Право дјеце на заштиту од било којег облика економског искоришћавања не само да је
повријеђено, већ њиховим радом на улици и озбиљно угрожено.
Живећи на улици, дјеца постају дио ње, својим одрастањем прилагођавају се условима
и захтјевима улице и тиме постају врло лак плијен за све оне који у њиховом
ангажовању виде могућност зараде. Таквим ангажовањем од стране других, дјеца не
виде никакву опасност, напротив, пристају на тај вид „организовања” и рада.
Зато је неопходно активности усмјерити на отклањање узрока који доводе дјецу на
улицу. Узроци могу бити различити, али свако дијете захтијева да се у одговарајућем
поступку утврди шта је најбољи интерес за њега у конкретној ситуацији. Бавећи се
само посљедицом, проблем дјеце на улици, дугорочно неће бити ријешен. Подношење
прекршајних пријава против родитеља, до сада није дало резултате, а ријетки
прекршајни поступци најчешће се правдају лошим материјалним стањем у породици и
тиме да би свака казна изречена у овом поступку породици додатно угрозила буџет.
Неопходно је:
обезбиједити ефикаснију координацију надлежних институција и служби за
спровођење акционог плана за рјешавање проблема Рома,
осигурати системско прикупљање података и вођење одговарајућих евиденција у
свим локалним заједницама о дјеци и ризику, на основу којих би се имали подаци
за цијелу Републику, а који би били основа за планирање програма и акција за
унапређење положаја ове категорије дјеце,
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осигурати обавезно основно образовање које мора укључити сву дјецу, и посебно,
предузети потребне мјере да обухват дјеце ромске националности у предшколским
установама буде што већи,
при том је важно пратити њихово школовање како би се отклонили узроци који
доводе до њиховог одустајања од даљег школовања, односно не уписивања у
средњу школу по завршеном основном образовању, те развијати додатне програме
едукације прилагођене њиховим потребама и њиховом узрасту,
неадекватна родитељска брига и рано откривање дјеце у ризику-дјеца у
просјачењу, која напуштају школу, бјеже из школе, имају проблем са алкохолом
исл. захтијева сталну и стварну сарадњу надлежних институција у препознавању
ове дјеце и правовременог реаговања надлежних,
јачање тимова центара за социјални рад за правовремено и адекватно реаговање
у свим ситуацијама када су дјеца без адекватног родитељског старања, прије
свега мјерама породично правне заштите,
јачање сарадње васпитно образовних установа и центара за социјални рад како у
превенцији и сузбијању ове појаве тако и у рјешавању појединачних случајева,
јачање сарадње надлежних институција и невладиног сектора, посебно удружења
која се баве проблематиком Рома и њихово укључивање у израду планова и
програма, али и у активности за њихову реализацију,
јачање свијести и едукација одраслих о обавези пријављивања свих случајева
искоришћавања дјеце, занемаривања и злостављања дјеце, односно
препознавања свих ситуација које угрожавају безбједно одрастање дјеце и
адекватног реаговања,
превентивним мјерама и активностима јачати капацитете родитеља и њихову
одговорност за поступање противно интересу дјетета, односно, непредузимање
потребних мјера у циљу заштите дјетета,
у циљу адекватне заштите дјеце која су у ризику, неопходно је дефинисати
правила и процедуре поступања надлежних органа - образовање, здравствена и
социјална заштита, полиција и други - за ситуације у којима се дјеца нађу напуштање школе, проблеми у понашању, просјачење и сл, односно донијети
Протокол о поступању са дјецом у ризику.
Подаци о дјеци која просе у Републици Српској, статистички посматрано и у поређењу
са земљама у окружењу, нису забрињавајући.105
Међутим, имајући у виду посљедице које овакво одрастање оставља на дјецу, те
право сваког дјетета на одговарајућу бригу и заштиту, додатним мјерама, прије свега
породично правне заштите морају се тражити адекватна рјешења за заштиту сваког
дјетета.
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Према подацима омбудсман институција, само Словенија нема евидентирану дјецу у просјачењу, док је
тај број у Македонији, Црној Гори, Србији и Федерацији Босне и Херцеговине и неколико пута већи.
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6.4. Дјеца смјештена у дјечији дом
УН Комитет за права дјетета разматрајући 2005.године први иницијални извјештај
Босне и Херцеговине о стању права дјетета, изразио је своју забринутост у вези са
имплементацијом Конвенције, те у вези остваривања и заштите права дјеце без
родитељског старања упутио препоруке106:
да дјеца без родитељског старања буду смјештена у институцију само у крајњој
нужди, када то препоруче стручњаци и када је то у најбољем интересу дјетета,
да се обезбиједи периодична провјера смјештаја,
да се израде квалитетни стандарди за хранитељство,
да се смањи вријеме које дјеца проводе у институционалном смјештају,
да се осигурају средства за функционисање органа старатељства и
хранитељског смјештаја.
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.107
Дјелатност дома „Рада Врањешевић” једине установе те врсте у Републици Српској је
збрињавање дјеце без родитељског старања и дјеце без адекватног родитељског
старања, чији је развој ометен породичним приликама.
Циљеви смјештаја су обезбјеђивање збрињавања (становање, исхрана, одијевање,
њега, помоћ и старање), њега и старање о здрављу, васпитању и помоћ у образовању,
оспособљавању за рад, радноокупационе, културно - забавне и рекреативно рехабилитационе активности и услуге социјалног рада.
Право на смјештај дјетета у дом регулисано је Законом о социјалној заштити и
Статутом Дома. Међутим постојећа законска рјешења немају јасно прописану
процедуру и услове за смјештај дјеце у институцију.
Од укупног броја дјеце без родитељског старања и дјеце без адекватног родитељског
старања (према подацима свих центара за социјални рад у Републици Српској број
дјеце је 640) у дому је смјештено 15%.
Дом обезбјеђује финансијска средства из три врсте извора: буџет Министарства
здравља и социјалне заштите Републике Српске као ресорно Министарство, уплата
средстава центара за социјални рад за кориснике услуга из њихове општине, те из
донација правних и физичких лица.108
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Препоруке УН Комитета о правима дјетета, тачка 41
УН Конвенција о правима дјетета, члан 20.
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Закон о социјалној заштити, „Службени гласник Републике Српске”, број 5/93, 15/96, 110/03 и 33/08,
члан 79.
107
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Према Породичном закону орган старатељства има изузетно важну улогу у заштити
личних и имовинских права и интереса дјетета било да сам доноси одлуке или покреће
одговарајући поступак за заштиту дјетета или даје своје мишљење органу надлежном
за доношење одговарајуће одлуке.
У циљу заштите дјетета и његовог најбољег интереса Породични закон утврђује бројне
мјере које се предузимају у случају да родитељи занемаре или злоупотребе своје
родитељско право.
Закон дефинише109 у којим случајевима родитељ злоупотребљава родитељска права и
дужности, а у којим грубо занемарује родитељске дужности и права, утврђујући да ће
у наведеним ситуацијама, суд у ванпарничном поступку одузети родитељско право.
Орган старатељства дужан је покренути поступак за одузимање родитељског права и у
случају када на било који начин сазна да постоје околности које указују на
злостављање дјетета, злоупотребу родитељског права, напуштање дјетета,
занемаривање бриге о дјетету, занемаривање родитељске дужности.110
Закон, дакле, приоритет даје мјерама породично правне заштите које се изричу за
заштиту дјеце која су у ризику утврђујући и могућност одузимања родитељског права у
случајевима и под условима утврђеним законом.
Законом о социјалној заштити утврђено је да се изван властите породице обезбјеђује
заштита за малољетнике - без родитељског старања, ометене у психо-физичком
развоју, чији је развој ометен породичним приликама, васпитно занемареним и
запуштеним.111
Малољетником без родитељског старања сматра се лице које нема родитеље, које је
напуштено од родитеља, лица чији родитељи нису у могућности да му пруже потпуно
старање зато што су ограничени у вршењу родитељског права или су лишени тог
права.112
Право на смјештај у установу социјалне заштите има:
1- дијете без родитељског старања и дијете чији је развој ометен породичним
приликама и то до оспособљавања за самосталан живот, повратка у сопствену
породицу или збрињавања у породици усвојиоца, или другу породицу, завршетка
редовног школовања, односно оспособљавања за самосталан живот.113
Основни циљ Стратегије за унапређење социјалне заштите дјеце без родитељског
старања за период 2009-2014114 је унапређење системских модела и акција социјалне
и породично-правне заштите дјеце без родитељског старања.
Стратегија утврђујући и план дјеловања за период 2009-2014:
анализира могућности унапређења постојећих облика социјалне и породичноправне заштите дјеце без родитељског старања,
утврђује потребу усаглашавања постојећих законских и подзаконских аката који
се баве овим питањем,
109
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Породични закон, „Службени гласник Републике Српске”, број 54/02, члан 106,
Породични закон, члан 107, став 2.
Закон о социјалној заштити, члан 10.
Закон о социјалној заштити, члан 11.
Закон о социјалној заштити, члан 37.
Стратегију је усвојила Влада Републике Српске 3.9.2009.године
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указује на неопходност за стандардизовањем свих облика заштите за дјецу без
родитељског старања,
обавезује на успостављање одговарајућих евиденција у овој области.

1. Просторни капацитети
Дом је организован по етажама са простором и затвореног и отвореног типа који
оставља изузетне могућности за његово прилагођавање потребама његових
корисника.
Просторни капацитет за сваку породицу у дому је 200 квадратних метара. Просторије
које чине породични смјештај су: дневни боравак, 4 спаваће собе, 4 купатила,
гарсоњера, кухиња и трпезарија, купатило, балкон.
Поред просторија за породице, дом на располагању има и зборницу, интернет салу,
магацин, атомско склониште, управне канцеларије, вешерај, кухињу, ресторан,
просторију за групне активности, библиотеку, одјел за бебе, амбуланту, просторије за
клубове/секције (нпр.рачунарска, ликовно-вајарска...), вањска игралишта (игралиште
за дјецу предшколског и млађег школског узраста и бетонско игралиште), фискултурну
салу, котловницу дома.
Током посјете дому, у фази реновирања су биле поједине етаже за смјештај породица,
због чега су поједине породице измјештене и/или спојене са другим породицама. У
фази реновирања поред просторија за смјештај су и мокри чворови у свим
просторијама за породице.
Одјељење за одојчад и дјецу до три године старости је у потпуности адаптирано са
прозорским преградама између просторија, опремљено потребним и прилагођеним
намјештајем и дневним свјетлом. Том одјелу недостаје повезаност једним излазом у
двориште да би се олакшала комуникација породице и простора изван дома. У
случајевима када дјеца излазе из дома користи се главни излаз дома, а тада је
потребна помоћ и других запослених у дому да би се дјеца из ове породице извела из
дома или вратила у дом.
С обзиром на просторне капацитете у дому може да функционише 12 васпитних група породица, структурно-организационо аналогних породичним становима. Просторије у
васпитним групама су функционално опремљене за дневне активности, личну хигијену,
исхрану и спавање у складу са прописаним стандардом. Обновљен је и већи дио
столарије на објекту, просторије имају дневну свјетлост и уредне су, иако би се на
њиховом садржају (играчке, дидактички материјал, дјечији цртежи и радови на
зидовима, дневни распоред активности и сл.) могло још много тога урадити.
Поред затвореног домског простора, дом има на располагању и зелене површине.
На отвореном простору су два игралишта, једно на травнатој површини и једно
бетонско, која су дјеци на располагању. Међутим, оба игралишта су дотрајала и
углавном се не користе за организован рад са дјецом и квалитетно коришћење
њиховог слободног времена, јер за то на истима недостају садржаји прилагођени
узрасту и потребама дјеце.
Поред наведених садржаја, дјеци су на располагању и рачунарски центар опремљен са
15 рачунара, игротека, библиотека (број књижне грађе – 7 056), специјализоване
просторије за групни (сазнајно - креативни) рад и педагошко - психолошку подршку
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психофизичком развоју и напредовању, кројачка радионица. Рачунарски центар,
библиотека, специјализоване просторије -радионице су издвојене од породица, под
надзором су запослених радника и приступ истима је омогућен уз знање и надзор
задужених радника.
Просторија за посјете дјеци у дому је одвојена од других просторија дома, простор
није великог капацитета, али задовољава потребе за које је намијењена. Овај простор
користи се и за ликовне радионице дјеце.

2. Кадровски капацитети
У дому је запослен укупно 61 радник и то 16 мушког пола и 45 женског пола. Према
квалификационој структури, запослени су 16 ВСС, 11 ВШС, 26 ССС, 3 ВК и 5 НК
радника.
Структура запослених:

61

М

Ж

ВСС

ВШС

ССС

ВК

КВ

НК

16

45

16

11

26

3

/

5

У васпитно-образовном раду запослено је укупно 22 васпитача, од којих је 7
мушкараца и 15 жена. Број и структура запослених још увијек није усклађен са
Правилником и у току је израда новог Правилника. У дому су ангажовани и волонтери
и то путем учешћа кроз програме НВО сектора и путем појединачног учешћа кроз
уговор са установом.
Појединачне једногодишње уговоре са домом има 5 волонтера и то 2 дипломирана
педагога, 2 дипломирана психолога и један професор филозофије и социологије који
су ангажовани за рад у групи са дјецом.
Један број дјеце, уз сагласност центара за социјални рад, има и контакте са
појединцима и породицама, који су се сами пријавили за такве активности, а
представљају подршку дјеци кроз различите облике - дружења, донације сл.
У групама - породицама раде по један или два васпитача, у смјенама, зависно од групе
-породице.
Стручно усавршавање кадра се одвија кроз програм индивидуалног стручног
усавршавања, те кроз групне програме едукације које се организују од стране дома
или других организација.
Стручна тијела у дому чине сљедећи активи: педагошко вијеће, актив предшколства,
актив за основношколски узраст и актив за средњошколски узраст.
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3. Структура дјеце
Табела - број дјеце према узрасту
Број
дјеце до
12
мјесеци

Број
дјеце од
1 до
3године

Број дјеце
од 3 до 6
година

Број дјеце
Број дјеце
Број дјеце
основношколског средњошколског која су
узраста
узраста
завршила
средњу
школу

М

1

2

2

29

17

1

Ж

4

1

2

21

10

3

укупно

5

3

4

50

27

4

Укупан број дјеце смјештене у установу је 93. Највећи број дјеце је основношколског
узраста - 50, а у дому је смјештено и 8 дјеце до три године живота.
Од укупног броја дјеце 41 је дјевојчица и 52 дјечака.
Број дјеце у установи по различитим основама се мијења, а сваке године један број
њих по завршетку редовног школовања напушта установу.
Разлози за смјештај дјеце у дом, према подацима свих центара за социјални рад
Републике Српске, су сљедећи:
због насиља у породици – 2 дјеце,
без родитељског старања – 32 дјеце,
развој дјеце ометен породичним прилкама - 35 дјеце,
васпитна запуштеност и занемареност од стране родитеља – 21 дијете,
мајка/отац нису у могоћности бринути се о дјетету – 6 дјеце,
напуштено од родитеља - 2 дјеце.
Дужина боравка дјеце у дому у просјеку је око 4 године. Преко десет година борави 9
дјеце. Укупно је 13 дјеце која су постала пунољетна а тренутно су још увијек
смјештена у дому.
Према динамици кретања дјеце у установи у 2010. години петоро младих је завршило
средњу школу и осамосталило се. На основу одлуке упутног органа старатељства на
усвојење је отишло 5 дјеце, у властиту породицу се вратило 8 дјеце, у другу установу
је отишло 1 дијете, а у другу тј. хранитељску породицу је отишло 6 дјеце.
Дјеца су у дому организована у више васпитно - образовних група у складу са њиховим
узрастом, педагошко - психолошким статусом и индивидуалним карактеристикама.
Васпитно - образовне групе су организоване и функционишу као породица, а њихов
број и структура зависе од укупног броја дјеце у дому, поштујући при том нормативе и
стандарде утврђене за свако дијете.
Са дјецом у васпитно - образовним групама раде један или два васпитача, у
зависности од узраста дјеце у групи, а помоћ им пружају и домаћице у дому, док у
вртићу и јаслицама раде медицинске сестре. Рад васпитача уско је везан са радом
педагога, психолога и социјалног радника и заснива се на принципима тимског рада.
Васпитачи током 40-часовне седмице раде осим са дјецом из своје групе – породице и
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са дјецом из других породица, односно, на нивоу читавог дома. То је рад у дане
викенда и дежурства (периодично дневна и ноћна смјена).
Тренутно је у дому организовано 8 васпитно - образовних група - породица које, с
обзиром на укупан број дјеце и њихов узраст и потребе, пружају услове за адекватан
рад у породици.
У дому бораве и дјеца са сметњама у развоју од којих 13 дјеце има рјешење о
категоризацији. Осморо ученика основношколског узраста похађа наставу по посебном
плану и програму тако што четворо дјеце наставу похађа по прилагођеном плану и
програму у оквиру редовне наставе, док преосталих четворо дјеце похађа наставу у
Центру „Заштити ме”.
Од дјеце средњошколског узраста петоро их је са сметњама у развоју, троје похађа
наставу по прилагођеном плану и програму у оквиру редовне наставе у средњим
школама, док у Центру „Заштити ме” наставу похађа двоје младих.
У дому се ради индивидуални план заштите за свако дијете, у коме је предвиђена и
ревизија плана након одређеног времена. У израду плана заштите и ревизију плана
укључени су радник дјечијег дома, радник надлежног центра за социјални радник и
сам корисник. Овим приступом дјеци се омогућава активно учешће у изради плана и
програма који се на њих односи, што је изузетно важно, јер остваривањем права на
партиципацију дјеца доприносе и у одређивању оног шта је најбољи интерес за њих.

4. Образовање дјеце
Упоређивањем просјечних оцјена успјеха дјеце у основној школи, претходне двије
школске године, просјечна оцјена за 2010. годину је већа за 0,5 у односу на
претходну, када је износила 2,9. Примјерно владање је имало 35 дјеце, 3 дјеце су
имали добро владање, а 4 дјеце владање задовољава. Број изостанака у овој школској
години је био у благом порасту, а васпитачи дома то правдају већим бројем
оправданих изостанака дјеце по различитом основу.
Када је у питању средња школа, од 22 средњошколца у школској 2009/2010. години 15
их је имало добар успјех, 5 довољан, 2 врло добар; примјерно владање имало је 13
дјеце, 3 добро, 2 владање-задовољава и 4 дјеце лоше владање.
У дому истичу да су се у овој школској години у избору средњих школа појавила и
нова занимања код ученика као што су ветеринарски техничар, цвјећар, фотограф и
сл. Ученици завршних разреда средњих школа су матурирали са високим оцјенама, док
је једном ученику трогодишње средње школе омогућен упис и полагање разлике
предмета за четверогодишње занимање.
Један број дјеце, у основној школи похађа разреде који никако нису у складу са
њиховим годинама. Наиме, дјеца су касно уписана у школу и сада, иако су редовни
ученици, од својих вршњака у разреду старији су и 2 и 3 године.
Дјеца имају дневни распоред активности, који су дужни поштовати.
Јутарње активности започињу од 6 часова, а повечерје је у 22.30 часова. Анализа
дневног ритма за дјецу школског узраста потврђује да прва смјена у школи почиње у
7.30 часова, а друга смјена 13 часова, да се за учење одваја два сата уз надзор и
помоћ васпитача, а остатак времена корисници проводе у слободним активностима и
уређењу простора изузимајући вријеме за оброке и једним сатом разговора везаним
за породицу.
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Радним данима излазак за кориснике, узраста виших разреда основне школе је до 22
часа, а викендом до 23 часа.
Слободно вријеме највише користе за учешће у креативним радионицама, дневном
боравку, холу који има и друштвене садржаје (сто за стони тенис), двориште игралиште.
Дјеци је омогућено, и за то је дневним активностима остављен простор да сами
организују своје слободно вријеме као и да слободно упражњавају своју вјеру. Током
слободног времена дјеца имају слободан приступ медијима (новине, ТВ, интернет), али
се води рачуна од стране особља дома о приступу информацијама, погодности
информација, дјеловању информација на дијете, те дужини трајања изложености
појединим садржајима како се не би негативно одразиле на ментално и психичко
здравље дјеце.
Рођендани корисника се пригодно обиљежавају, сваком кориснику се поклони торта за
рођендан и организује се пригодно славље. У дому се организују и приредбе са
различитим садржајима који се уче кроз учешће на креативним радионицама.
Током школског распуста реализују се различити програми путовања за дјецу.
Двадесетеро дјеце млађег школског узраста боравило је, посредством Синдиката РС, у
Италији. Посредством Јавног Фонда за дјечију заштиту Републике Српске, једанаесторо
дјеце основношколског узраста боравило је у Кумбору у оквиру
пројекта
социјализације дјеце. На основу дугогодишње сарадње са Дјечијим домом „Младост”
Бијела у Црној Гори реализована је размјена дјеце, десеторо младих средњошколског
узраста дио љетног распуста провели су на мору у дому Младост. Група од петоро
дјеце основношколског узраста учествовала је у Кампу организованом од стране ФИЦЕ
Југоисточне Европе, одржаном у Охриду у Македонији.

5. Остваривање права дјеце на партиципацију
Остваривање права дјеце на партиципацију у дому се реализује кроз рад домских
заједница.
У дому је организована Домска заједница као вид ученичке организације и удружења,
која броји 82 ученика подијељених у двије групе а водитељ је омладинац, изабран
испред заједнице.
У дому се реализује 11 секцијских група, које углавном броје по 10 чланова, а
организују се два пута седмично. У рад секција укључено је 90 дјеце, с тим да су нека
дјеца активна у више секција.

6. Здравствена заштита
Дјеца за вријеме боравка у дому имају обезбијеђену здравствену његу и заштиту.
Тим здравствене службе у дому чине: главна медицинска сестра, 3 медицинске сестре
у вртићу и 5 медицинских сестара у јаслицама, од чега 2 медицинске сестре имају
Уговор о раду на одређено вријеме.
Љекарски прегледи дјеце се обављају ван установе у домовима здравља, што је врло
често непрактично, јер захтијева да запослени дома одводе дијете на преглед, чека у
редовима, иде у апотеку и све друго зависно од појединачног случаја. Ако више дјеце
у исто вријеме имају потребу за љекарским прегледима по разним основама то
додатно компликује организовање посла у дому и ових активности изван њега.
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У амбуланти породичне медицине у току 2010.године обављено је 765 интервенција
(прегледи, упутнице, рецепти за лијекове, савјетовалиште за бебе, превијање,
ињекциона терапија). Обављено је 130 лабораторијских обрада (контрола ККС, урин,
УК, брис носа и грла, столица на паразите, ЦРП, хормонални статус на изотопима). На
болничком лијечењу је било 29 корисника. Редовни прегледи и поправке зуба се
обављају у ординацији „Симић” са којом Дом здравља има закључен уговор. На
специјалистичке прегледе дјеца се увијек воде по препоруци и упути надлежне
здравствене установе. Извршене су све потребне вакцинације дјеце.
Радници ангажовани на пословима здравствене заштите истакли су да, поред тога што
дом нема запосленог доктора проблем представља и:
долазак дјеце у дом најчешће не прати здравствени картон, а врло често дјеца
са доласком у дом имају одређене здравствене проблеме који се самим
пријемом не виде,
одвођење беба педијатрима,
плаћање партиципације за дјецу узраста старијег од 15 године,
набављање ординиране терапију за дјецу коју врши дом.

7. Исхрана дјеце
Брига о прехрани дјеце захтијева да храна својим и квантитетом и квалитетом
задовољи потребе дјеце, односно да количина и калоријска вриједност оброка буду
прилагођени узрасту дјеце, њиховим потребама, здравственом стању и сл.
Јеловник за бебе подразумијева 6 оброка дневно, док јеловник за старији узраст дјеце
подразумијева 5 оброка дневно. У избор јеловника су укључени поред радника дома и
двоје дјеце, који су представници дјеце у овом сегменту живота у дому.
Анализа хране се врши од стране Института за здравствену заштиту Републике Српске.
Организовање оброка раније се одвијало у ресторану дома, када је на једном мјесту
организована исхрана за већи број корисника. Међутим, реновирањем просторија и
организовањем рада по породицама, и простор за исхрану је сада организован тако
да се сви оброци послужују и обављају у оквиру сваке породице. Храна се припрема на
једном мјесту, у кухињи дома, и носи у породице према броју њених чланова. Овај
приступ свакако је нови квалитет, с обзиром да ће дјеца у вријеме оброка, у мањој
групи заједно са својим васпитачем, међусобно моћи и разговарати о дневним
обавезама и активностима као код куће, боље ће се пратити да ли су сва дјеца јела, да
ли је за ручак било оно што воле, шта би они вољели за ручак, какве слаткише и сл.

8. Сарадња са Центрима за социјални рад
Смјештај дјеце у дом врши се на основу уговора који закључује дом са надлежним
центром за социјални рад.
Уговор се закључују на основу рјешења надлежног центра за социјални рад донијетог
на основу налаза и мишљења стручног тима о неопходности смештаја.
Установа је у обавези да два пута годишње, а по потреби и чешће, информише
надлежне органе старатељства о здрављу дјеце, понашању, успјеху у школи и другим
важним чињеницама везано за њихове потребе и боравак у дому.
Према подацима центара за социјални рад, дјеци која су смјештена у дом за
старатеља су постављени:
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радник центра за социјални рад за 73 дјеце,
сродници су старатељи за 16 дјеце,
радници запослени у административној служби општине су старатељи у 2 случаја,
радници дома су старатељи за 3 дјеце.

Када се анализира колики је број дјеце упућен у дом са једне општине највећи број
дјеце у дому долази из општина Градишка (16 дјеце), Приједор (9 дјеце), Бијељина (7
дјеце), Дервента (6 дјеце), Бања Лука, Дубица, Шамац, Зворник имају по 5 дјеце,
Прњавор и Брод имају по 4 дјеце смјештених у дом.
Контакт дјеце са породицом, сродницима, пријатељима и другима остварују се на
основу процјене и сагласности надлежног центра за социјални рад, а путем упућивања
или примања телефонских позива, посјета, о чему се води евиденција. У дому наводе
да посјете дјеци нису редовне и да је за један број дјеце комуникација са породицом
врло ријетка. Дјеца остварују посјете породици или сродницима када за то постоји
могућност. Један број дјеце, која немају сродничку подршку, остварује контакте са
контакт - особама или породицама.
За дјецу код којих недостају поједини лични подаци (ЈМБГ, здравствени подаци и сл.),
дом се директно обраћа матичном уреду, школи или здравственој установи, у
зависности који документ недостаје.
У намјери да дође до мишљења оних који свакодневно воде поступке и одлучују о
правима дјетета у складу са Породичним законом и Законом о социјалној заштити,
Омбудсман за дјецу је организовао округли сто на тему „Заштита права дјеце без
родитељског старања”
Округли сто одржан је у Бањалуци 6. априла 2011.године и истом су присуствовали:
представници центара за социјални рад Приједор, Градишка, Нови Град, Бања Лука,
Челинац, Мркоњић Град, Козарска Дубица, Прњавор, представници Министарства
здравља и социјалне заштите, представници Министарства породице ,омладине и
спорта, представници Министарства просвјете и културе, представници Савјета за
дјецу РС, радници дјечијег дома „Рада Врањешевић”, представници основне школе коју
похађају дјеца за вријеме боравка у дому, представници невладиног сектора, УНИЦЕФа, OЕБС-а.
Ставови учесника изнесени на расправи могу се сумирати на начин:
Збрињавање дјеце без родитељског старања је врло захтијеван и одговоран посао на
којем је свакодневно ангажован велики број радника центра.
- У односу на укупан број дјеце без родитељског старања, број дјеце збринуте у
институције није забрињавајући, али је потребно учинити напоре и створити
услове да боравак у дому буде што квалитетнији.
- Постојећа законска рјешења немају јасно прописане процедуре и услове
смјештаја дјеце у институцију што у пракси ствара проблем.
- Закон не садржи одредбе о поступку који води до смјештаја дјетета у дом, нити
утврђује у којим случајевима и под којим условима родитељима може бити
ограничено родитељско право.
- Недефинисана правила и процедуре за посљедицу имају различит приступ у
истим ситуацијама, тако да један број центара дјеци поставља стараоца самим
смјештајем у дом, а други то не чине и на захтјев дома наводе „родитељима
смјештене дјеце није одузето родитељско право, па су исти законски
заступници своје дјеце и обављају све потребне правне радње за дјецу, а у
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случају смјештаја у установу социјалне заштите неке послове обављају
посредством наше и ваше установе”.
Смјештај дјеце у дом није унапријед дефинисан као привремено збрињавање
дјеце, нити колико најдуже такво рјешење може трајати, нити обавезу
преиспитивања овог вида збрињавања дјетета протеком одређеног времена,
све то, врло често за посљедицу има дуг боравак дјеце у установи.
Права, обавезе и одговорности дјетета за вријеме његовог боравка у установи
нису дефинисана.
Дом нема Правила кућног реда.
Сви су сагласни да питање хранитељства није препознато у мјери у којој је то
потребно, да нису створене нормативне претпоставке-стандарди и процедуре за
развој и јачање хранитељства.
Један број дјеце у дому иде у основну школу у разреде који никако не
одговарају њиховим годинама (дјеца су редовни ученици али су касно уписани
у школу).

Право дјетета на живот у породици, као осново право сваког дјетета гарантује се свим
међународним документима. Полазаћи 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.
Свако издвајање дјетета из породице, поготово у његовом најранијем узрасту,
угрожава његов развој и емоционални и социјални. А са друге стране, ни један дом,
без обзира како био организован и какве услове дјеци пружа, не може замијенити
породицу и њену улогу у одрастању дјетета.
Физичко раздвајање дјетета и родитеља у интересу дјетета и његове сигурности је
репресивна мјера коју у овим случајевима, смјештај дјетета у установу, доноси центар
за социјални рад. То је уједно и једина и најтежа мјера којој не претходе друге мјере
физичког издвајања дјетета из породице које би се требале примјењивати поступно,
односно са блажим мјерама рјешавати постојећи проблем у породици.
Породични закон предвиђа могућност одузимања родитељског права у случајевима
утврђеним законом. Међутим, ти поступци се врло ријетко покрећу, такве мјере су
врло ријетке, а дјеца су, ипак, издвојена из породице на вријеме које унапријед није
одређено (дјеца чији је развој ометен породичним приликама, а родитељима није ни
одузето ни ограничено вршење родитељског права).
Закон о социјалној заштити утврђује да се малољетником без родитељског старања
сматра лице које нема родитеље, које је напуштено од родитеља или родитељи нису у
могућности да му пруже потпуно старање зато што су ограничени у вршењу
родитељског права или су лишени тог права.
Да је родитељ ограничен у вршењу родитељског права мора бити доказано и
утврђено, односно, таква мјера мора бити изречена родитељу у одговарајућем
поступку исто као и мјера одузимања родитељског права.
Највећи број дјеце у институционалном смјештају су дјеца чији је развој ометен
породичним приликама (двије трећине дјеце), узраст дјеце смјештених у дому
најчешће је основношколског узраста и дјечаци су у већем броју смјештени у дом у
односу на дјевојчице.
За стараоца дјеци у готово 70% случајева именована је особа из центра за социјални
рад који је дијете смјестио у установу.
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Рјешење о смјештају дјетета у дом не садржи образложење из којег би било видљиво
да је центар благовремено предузео све друге мјере породично правне заштите
(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.
Решење о смештају дјетета у установу не садржи ни образложење из којег је видљиво
шта су то проблеми у породици. Проблеми у породици, како се рјешењем наводи, могу
бити врло разлчити (болест, алкохол, насиље и сл.) и сваки од њих нарушава несметан
развој дјетета у породици.
У рјешењу се не наводи да је институционално збрињавање дјетета привремено, да ће
исто трајати одређено вријеме до или постизања ситуације да се дијете врати у
сопствену породицу, или
смјештајем у другу породицу или …, нити се наводи да је тај облик збрињавања у
конкретном случају, по оцјени стручног тима најцјелисходнији облик заштите.
Све наведено допринијело би адекватнијем односу запослених у дому према дјетету и
квалитетнијем плану заштите за свако дијете, а дијете би било поштеђено било каквог
испитивања његове породичне ситуације до смјештаја у дом.
То би требало допринијети краћем боравку дјеце у дому.
Дом доноси план заштите за свако дијете, са ревизијом плана. У изради плана заштите
требао би учествовати и центар за социјални рад који је упутио дијете у дом, јер он
има комплетан увид у породичну ситуацију и разлоге за смјештај дјетета, а они су
основ за израду индивидуалног плана за свако дијете. Међутим, неријетко се дешава,
према информацијама дома, да центар буде само накнадно информисан о плану и раду
са дјететом.
У разговору са дјецом, врло мало их је знало ко им је и за шта контакт особа изван
дома.
Уговор дома и центра дефинише углавном питање финансирања ових услуга, уз
навођење законом утврђених услуга које дом пружа кориснику. Уговором уговорне
стране не дефинишу права и обавезе везано за потребе дјетета, прије свега контакти
са породицом и сродницима, обавезе код пријема дјетета у дом и његовог напуштања
дома и сл.
На захтјев дома у одговору центра се наводи: „Родитељима смјештене дјеце није
одузето родитељско право па су исти законски заступници своје дјеце и обављају све
потребне правне радње за дјецу, а у случају смјештаја у установу социјалне заштите,
неке послове обављају посредством наше и Ваше установе”. Који су то послови, ко их
одређује и у којем поступку и даље је остало непознато.
План седмичних и дневних активности у породици оставља доста слободног времена и
могућности за слободне активности дјеце.
Анализом рада дјеце у радионицама видљиво је да у свакој од радионица учествује по
10 дјеце
(рецитаторска, музичка, драмска, ликовна-стакло, ликовна-цртежи,
литерарна, друштвене игре, спортске-атлетика, шах и борилачке вјештине), и да се
одржавају два пута недјељно, и да је један број дјеце ангажован у више радионица.
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Међутим, један број дјеце није укључен у радионице, а како не постоји друга врста
њиховог ангажовања своје слободно вријеме сами организују. У извјештајима са
радионица се констатује њихово одржавање, а да се при том не наводи и стварна
заинтерсованост и присутност дјеце појединачно, њихово напредовање, успјех и
слично.
Ангажовање дјеце у активностима изван дома углавном се односи на њихову
укљученост у различите спортске или друге клубове и организације, међутим мали је
проценат дјеце која партиципирају у организацијама изван дома.
Смјештајем дјетета у институцију његов контакт са породицом не смије бити прекинут.
И онда кад су смјештена у установу њихова веза са породицом мора се одржавати и
јачати, односно, за сво вријеме боравка дјетета у установи надлежни центар би морао
радити са породицом у циљу стварања услова за повратак дјетета у породицу. Онда
кад то није могуће алтернатива је опет породица, али хранитељска или усвојење.
Вријеме које дјеца проводе у дому требало би бити индивидуално одређено зависно од
разлога који су довели до смјештаја у дом и времена које је потребно да би се
отклонили разлози за смјештај дјетета.
У просјеку дјеца у дому проведу око 4 године, с тим да један број дјеце у дому борави
и дупло дуже. Посебно забрињава да је све присутнији и смјештај најмлађих, дјеце до
три године живота и оне која из породилишта практично долазе у установу.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста и број и
структура запослених у дому нису усклађени, а према наводима одговорних у дому, у
току је израда новог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста који би требао бити прилагођен савременим концептима рада и
смјештаја дјеце у дом.
Број запослених стручних радника у дому тешко може адекватно одговорити на
потребе сваког дјетета. То се прије свега односи на запослене у васпитно - образовном
раду са дјецом. Ако се има у виду број и структура дјеце (узраст, пол, здравствено
стање, разлози смјештаја), тешко је очекивати да васпитачи могу одговорити
захтјевима који су им постављени.
Радници дома посебно истичу чињеницу да су у дому смјештена и дјеца са
поремећајима у понашању са којима би се морало додатно радити по посебном,
индивидуалном програму или ангажовати рад стручних лица изван дома.
У дому су смјештена и дјеца са сметњама у развоју чије потребе захтијевају такође
посебан индивидуалан програм, зависно од узраста дјетета и његових потреба.
Међутим, дом нема запосленог дефектолога, олигофренолога или другог стручњака у
тој области који би могао адекватно одговорити потребама ове дјеце.
Програме рада са дјецом прате планови активности, али извјештаји о реализацији
планираних активности се не евидентирају. Извјештаји би требали бити основ за нове
планове и доприносити и подстицати развој и унапређење садржаја рада.
Потешкоће у функционисању дома представља чињеница да центри за социјални рад
касне и по неколико мјесеци са уплатом за смјештај дјеце у дому.
Боравак дјетета у дому и услуге које дом пружа, према изјавама одговорних, никада
није доведено у питање због напријед наведеног поступања центра за социјални рад,
односно надлежне општине.
95

Имајући у виду основне циљеве социјалне заштите који се остварују пружањем
одговарајућих услуга које треба да отклоне или умање или предуприједе зависност
појединца или цијеле породице од служби социјалне заштите,
Полазећи од основних захтјева и принципа УН Конвенције о правима дјетета који
обавезују да се за дјецу без родитељског старања као и за дјецу у ризику, обезбиједи
алтернативно старање које у први план мора ставити најбољи интерес дјетета,
Поступајући у складу са Стратегијом за унапређење социјалне заштите дјеце без
родитељског старања,
Неопходно је:
-

-

-

-

-

-

-

извршити надзор и утврдити разлоге и правни основ за смјештај у дом дјеце
који имају родитеље а којима родитељско право није ни ограничено нити
одузето и посебно у дијелу да ли су и које мјере породично правне заштите
претходиле смјештају дјетета у дом и да ли се и које мјере предузимају према
родитељима за вријеме док је дијете смјештено у институцију,
успоставити одговарајућу евиденцију која би посебно евидентирала дјецу без
родитељског старања (по дефиницији утврђеној законом, а посебно дјецу у
ризику) чији је развој ометен породичним приликама и неадекватним
родитељским старањем,
рјешење о смјештају дјетета у дом мора бити образложено на начин да се јасно
виде разлози за смјештај дјетета и докази да је овај вид збрињавања дјетета у
његовом најбољем интересу,
уговор о смјештају дјетета у институцију мора да дефинише права и обавезе
уговорних страна (дом и центар) везано за сва питања бриге о дјетету, те
посљедице за неизвршавање утврђених обавеза, прилог уговору мора да буде
попратна документација од утицаја на остваривања дјететовог права на
образовање, здравствену заштиту и сл,
ангажовањем љекара, стално запосленог у некој од здравствених установа за
рад у дому одређен фонд сати сигурно би допринијело квалитети здравствене
заштите, јер би дјеца практично стално била под надзором љекара који би
својим присуством прво превентивно дјеловао, а у случају потребе прегледе би
обављао у установи. Набавка лијекова, њихова употреба, контрола, замјенски
лијекови и сл. били би боље организовани.
да дом новим правилником о унутрашњој организацији и систематизацији јасно
дефинше квалификациону структуру запослених и њихов број имајући у виду
број дјеце, њихов узраст, различите разлоге који су довели до смјештаја
дјетета, њихове потребе и обавезе дома,
да дом уреди правила и обавезе понашања (кућни ред) у установи која се
односе на све у дому и на друга лица за вријеме њиховог боравка у дому,
правила безбједности и заштиту од социјално неприхватљивих облика
понашања,
да дом успоставити евиденцију са потребним подацима о свим лицима која су
контакт особе дјеци изван дома и да уреди међусобне односе - дијете, дом,
контакт особа,
да дом по свим плановима, посебно васпитног рада са дјецом, води и
евидентира извјештаје о оствареном, како би исти били основа за нове
планиране активности и на основу којих би се могло пратити остваривање
циљева и задатака васпитно образовног рада.
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7. Правосудно – заштитна права

7.1. Дјеца у сукобу са законом – малољетничка деликвенција
Међународни стандарди позивају да се, кад год је то могуће, у свим случајевима у
којима су дјеца у сукобу са законом, адекватна алтернативна рјешења траже изван
оквира формалне кривичне процедуре.
Конвенција захтијева да малољетник у поступку пред судом има право да активно
учествује у поступку, без дискриминације по било којем основу уз уважавање његовог
најбољег интереса. Свака реакција друштва према дјеци која су у сукобу са законом
мора бити у сразмјери са околностима које се тичу малољетника и са околностима
извршеног дјела у сваком конкретном случају, при чему се поред тежине преступа,
мора узети у обзир и личност и личне карактеристике малољетника.
Поступак који се примјењује према малољетнику мора обезбиједити сигурност дјетета
и узети у обзир његов узраст и спремност за његову рехабилитацију. Нагласак је
увијек на примјени васпитних мјера.
Комитет за права дјетета, разматрајући извјештај о стању права дјетета, истакао је
забринутост и препоручио Босни и Херцеговини да у потпуности усагласи систем
малољетничког правосуђа са Конвенцијом о правима дјетета али и са осталим
стандардима Уједињених нација из области малољетничког правосуђа.115 Између
осталог, Комитет препоручује да лица млађа од 18 година буду лишена слободе само у
крајњој нужди и у што краћем временском периоду, те да у случају затварања буду
одвојена од одраслих особа и да им се у тим ситуацијама обезбиједи програм
образовних активности.
Малољетничка деликвенција, у ужем смислу, представља извршење дјела од стране
малољетника која су прописана као кривична дјела или као прекршаји. У ширем
смислу, она укључује и нарушавање моралних норми, као и разна асоцијална
понашања од стране малољетника.
Фактори ризика који дјецу доводе у сукоб са законом могу бити врло различити и тичу
се и породице - занемаривање дјетета, лоши односи у породици, недостатак надзора и
сл; школе-нередовно похађање школе или напуштање школе, утицај вршњачке групе;
социјални фактор-кориштење алкохола, наркотика, различитих облика злостављања и
занемаривања, али и самих адолесцената, који због своје социјалне и емоционалне
незрелости имају потребу за доказивањем и завођењем реда, и то на жалост чине
вршењем различитих кривичних дјела. На жалост најчешће
ситуације су да
истовремено више фактора доприноси таквом понашању дјеце.
Зато и јесте у превенцији малољетничке деликвенције најважније препознати почетак
неприхватљивог понашања код дјеце и одмах реаговати. Било да се ради о бјежању из
школе или од куће, о проблему са алкохолом, сукобу са вршњацима... свако такво
понашање има своје узроке и на њиховом отклањању се мора радити, да би дјецу
сачували од даљих и тежих сукобљавања са законом.
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На жалост, проблем малољетничке деликвенције многи виде онда када полиција
покуца на врата, а тада је дјело већ учињено.
Међутим, присутне ситуације опомињу и да се суштински проблем не види и када
полиција заврши свој дио посла. Наиме, према закону, дјеца до 14 година живота нису
кривично одговорна, против њих се не покреће поступак, већ се поступа у оквиру
надлежности центра за социјални рад. Полиција и у тим ситуацијама подноси
одређене пријаве против родитеља, међутим изостају одговарајуће мјере породично
правне заштите - надзор и појачани надзор којима би се пружила одговарајућа помоћ
и подршка породици.
Малољетничко правосуђе је систем који обухвата све субјекте заштите и њихово
дјеловање од тренутка када је дијете под ризиком, од доласка у сукоб са законом до
његове потпуне реинтеграције, дакле и родитеље и породицу, вршњаке, школу,
центре за социјални рад, полицију, тужилаштва, судове, медије.
У групи кривично одговорне дјеце, у сукобу са законом најчешће су дјеца од 16 и 17
година, мада је примијетно присуство и све млађе дјеце која долазе у сукоб са
законом. Оваквом понашању често претходи, или га прати, занемаривање дјетета
унутар породице и прекидање редовног школовања. Кривична дјела су извршена
најчешће заједно са другим малољетницима или млађим пунољетним лицима. Дјеца
извршиоци кривичних дјела долазе из свих социјалних статуса.
У Републици Српској у задњих неколико година направљени су значајни помаци у овој
области, од доношења новог Закона до успостављања одговарајућих установа на које
Закон обавезује. Бројне општине у Републици Српској донијеле су Акционе планове
превенције малољетничког преступништва у којима је акценат управо на примјени
алтернативних мјера у локалној заједници, успостављени су дневни центри за рад са
дјецом у ризику или са дјецом у сукобу са законом. Све већи број психолога и
социјалних радника у образовном систему, између осталог су помоћ дјеци у ризику,
програми превенције Министарства унутрашњих послова али и других организација и
посебно невладиног сектора, у функцији су превенције малољетничког преступништва.
Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку116
нови је и квалитетнији приступ у заштити малољетника, прије свега зато што у први
план ставља алтернативне мјере, које би адекватном примјеном требале да допринесу
васпитању, преваспитању и правилном развоју малољетника и његове личне
одговорности.
Закон у први план ставља васпитне препоруке које имају за циљ:
a) преусмјеравање малољетног починиоца кривичног дјела од редовног кривичног
поступка како би се избјегли негативни ефекти на личност малољетника и
његов развој,
b) да малољетник сагледа посљедице свога дјела и преузме одговорност за оно
што је учинио,
c) да се малољетник спријечи у поновном извршењу кривичних дјела.117
Према подацима МУП-а118, малољетници најчешће чине кривична дјела против
имовине. Од укупног броја 488 пријављених малољетника у 2011. години, 361 пријава
116

Закон о заштити и поступању са малољетницима у кривичном поступку, „Службени гласник Републике
Српске”, број 13/10
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Уредба о примјени васпитних препорука према малољетницима, „Службени гласник Републике Српске”,
број 10/10, члан 4.
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се односи на кривично дјело против имовине (крађе и тешке крађе), 38 пријава за
кривично дјело против живота и тијела и 37 пријава за остала кривична дјела општег
криминалитета.
Према старосној структури, од укупног броја пријављених малољетника 287 њих је
старости од 16-18 година, 163 старости од 14-16 година и 38 до 14 година. Од укупног
броја евидентираних малољетника 32 су дјевојчице.
Ако се подаци МУП-а за 2011.годину упореде са подацима за 2010.годину, када је број
пријава био 705, онда је јасно да је у извјештајном периоду значајно смањен број
пријава против малољетних починилаца кривичних дијела и то за 30,8%. У истом
периду за 10% је повећан број пријава против малољетника због прекршаја по
различитим основама, са 320 у 2010.години на 353 пријаве у 2011.години.
Број од 38 малољетника који немају ни 14 година упозорава. На питање центру шта
сте предузели у случају када је дјечак од 10 година дошао у сукоб са законом, о чему
су сви медији извјештавали, одговор гласи „Родитељи су пристали да надокнаде
причињену материјалну штету, а радници полиције су поднијели прекршајне пријаве
против родитеља.”
Институција у извјештајном периоду није примила ни једну жалбу којом се указује на
повреду права дјетета које је у сукобу са законом, везано за поступање надлежних
институција у тим поступцима, изрицање мјера, постојећа законска рјешења или
извјештавање медија.

7.2.

Право на заштиту
искоришћавања

од

сексуалног

злостављања

и

У писму Институцији родитељ наводи: „Нашу кћерку од 9 година сексуално је

узнемиравао наш комшија и дотадашњи кућни пријатељ који има 58 година. Плашим
се да би он могао све заташкати, јер је и мене покушао подмитити да вршим притисак
на дијете да повуче изјаву.Тај човјек је осим моје кћерке узнемиравао још једно дијете
које има 10 година. Молим вас да се заузмете за овај случај…”
Само сексуално насиље се манифестује као перфидан, скривен облик и веома се тешко
открива. С једне стране, разлог је у још увијек присутном патријархалном васпитању и
свијести да је насиље приватан проблем породице којој дијете припада, а с друге
стране, разлог је „моћ” извршиоца узрокована родбинском везом (економском,
емоционалном или другом зависношћу) социјалним или емоционалним насиљем, а
често праћена „силом и пријетњом”.
Истраживања показују да се насиље дешава у свим друштвеним слојевима независно
од прихода, врсте и степена образовања, културе и друштвеног статуса. Још увијек
нисмо спремни вјеровати да се ова дјела дешавају у нашем окружењу, још увијек
вјерујемо да се дјела дешавају тамо негдје у мрачним улицама великих градова и од
стране непознатог нападача уз тешке тјелесне повреде жртве и још увијек вјерујемо
да је жртва томе допринијела. Међутим, истраживања показују потпуно супротно. У
највећем броју случајева, сексуално насиље над дјецом дешава се или у кући жртве
или починиоца. Починилац је најчешће лице које жртва јако добро познаје и коме без
резерве вјерује, то су лица за које нико никада не би помислио да би то урадили, то су
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лица без претходно постављених психијатријских дијагноза и без полицијског досијеа,
а жртва може бити свако дијете. Дијете је жртва јер му вјерује, вјерује да оно што
ради - ради за његово добро. Истраживања показују да у преко 60% случајева
сексуално злостављање има вишегодишње трајање и да се непознати починилац
најбрже пријављује, починиоци изван породице лакше, а најтеже и послије
дугогодишњег злостављања пријављују се починиоци из породице дјетета.
Дјеца данас тешко могу препознати ову врсту насиља које им се дешава. А кад то и
препознају, о томе не говоре јер се и боје и стиде. Боје се да ће осрамотити породицу,
да им се неће вјеровати, да ће им се смијати у школи, да су они криви за то... Боје се
починилаца који их различитим пријетњама и уцјенама држе у страху од посљедица
које ће им се десити ако проговоре.
Када о томе и проговоре, дјеци се не вјерује и они којима се повјере не желе да се
упуштају у разговор о тој теми. Стручњаци упозоравају да дјеца о томе никада не лажу
и да они који их слушају и при томе чују шта говоре, могу препознати постојање неког
од облика насиља које дијете трпи.
Зато и јесте обавеза одраслих, родитеља, наставника и свих других да сваку изјаву
дјетета која упућује на злостављање од било кога озбиљно схвате и провјере. Али не
само изјаву дјетета да трпи насиље, дјеца нам својим понашањем шаљу поруку да мају
проблем - промјена расположења, ноћне море, страхови, изолованост, поремећаји у
исхрани, проблеми у учењу, проблеми у комуникацији са вршњацима и одраслима...
Сексуално злостављање и искоришћавање дјеце је проблем који у новије вријеме
привлачи све више пажње. Државе различитим мјерама, усмјереним према различитим
секторима чине напоре да на адекватан начин заштите дијете од овог најтежег
облика злостављања и искоришћавања.
УН Конвенција о правима дјетета у члану 19. и 34. утврђује обавезу државе да
предузме све законодавне, административне, образовне и социјалне мјере како би
дијете заштитила од било којег облика насиља, што укључује и сексуално
злостављање, искоришћавање и злоупотребу док је на бризи родитеља, законитих
старатеља или било које друге особе која се брине о дјетету.119
Заштитне мјере које држава има обавезу осигурати укључују социјалне програме ради
подршке не само дјетету, већ и онима који о дјетету брину али и програме за
спречавање, пријављивање, истрагу, поступање и праћење ових облика злостављања
дјетета. Захтјеви Конвенције обавезују државе да посебно, предузму све одговарајуће
националне, билатералне и мултилатералне мјере за спречавање навођења или
присиљавања дјетета да учествује у незаконитим сексуалним односима, те
искоришћавања дјеце за проституцију и другим незаконитим сексуалним радњама.120
Кривично законодавство Републике Српске штити основна права и слободе човјека и
грађанина и друге основне индивидуалне и опште вриједности121 те прописује, између
осталих, сљедећа кривична дјела која се повезују са сексуалним насиљем над дјецом:
силовање (члан 193.), обљуба над немоћним лицем (члан 194.), полно насиље над
дјететом (члан 195.), обљуба злоупотребом положаја (члан 196.), задовољење полних
страсти пред другим (члан 197.), трговина људима ради вршења проституције (члан
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198.), искоришћавање дјеце и малољетних лица за порнографију (члан 199.),
производња и приказивање дјечије порнографије (члан 200.), родоскрвљење (члан
201.), одузимање малољетног лица (члан 205.), запуштање и злостављање
малољетног лица (члан 207.), насиље у породици или породичној заједници (члан
208.), ванбрачна заједница са малољетником - члан 204.
За наведена дјела законом је предвиђена минимална казна од 6 мјесеци затвора - члан
198,199 КЗРС, а максимална 15 година затвора за дјела из члана 195 КЗ.
Кривични закон Босне и Херцеговине у групи кривичних дјела против човјечности и
вриједности заштићених међународним правом уређује питање трговине људима са
посебним акцентом на трговину дјецом ради сексуалног искоришћавања.122
Међутим, законодавац није препознао потребу да питање застаре за ова кривична
дјела постави на другој основи и да је везује за стицање понољетства дјетета - жртве
насиља.Тиме би дао могућност дјетету, да послије стицања пунољетства, када се
ослободи страха и уцјена, проговори о починиоцу и његовом дјелу које му је
уништило дјетињство. Тиме би се значајно смањио простор да починиоци ових
ужасних дјела прођу некажњено. Починиоци би цијело то вријеме
живјели у
неизвјесности и ишчекивању да ли ће их и када давно понижено дијете пријавити, а
не у увјерењу да ће проћи некажњено због застаре.
У обраћану Институцији четрдесетогодишњи мушкарац наводи: „Када сам имао 12

година први комшија из зграде ме је сексуално злостављао. То је трајало двије године.
Ја сад имам 40 година, може ли се сад подигнути оптужница против њега јер он то
сигурно и даље ради тамо некој невиној дјеци.”

Са писмом сличног садржаја Институцији се обратила и једна очајна жена, јер су јој
сви потврдили да је наступила застара и да се сада никакав поступак не може водити.
На жалост и починиоци то знају, знају да то давно понижено дијете данас не може
ништа учинити.
У намјери да заштити дијете у породици, Породични закон утврђује да родитељ
злоупотребљава родитељска права и дужности ако сексуално искоришћава дијете.123
Према закону, родитељу ће суд у ванпарничном поступку одузети родитељско право.
Поступак пред судом покреће се на захтјев органа старатељства, родитеља односно
усвојиоца, а правоснажна одлука се доставља надлежном матичару и земљишно
књижном регистру. На, жалост и послије правоснажних пресуда по овом основу, не
покреће се поступак за одузимање родитељског права таквом родитељу.
ДОБНА ГРАНИЦА - Оно што је за ова кривична дјела посебно важно, а што пракса
својим различитим приступом овом питању потврђује је добна граница дјетета за
пристанак на сексуални чин.
Добна граница до које дијете није способно процијенити ризике и посљедице дјела те
самостално одлучивати о добровољном ступању у сексуалне односе присутна је у
свим законодавствима свијета. При томе су рјешења врло различита, а највећи број
европских земаља опредијелио се за добну границу од 16 година као могућност личног
избора и добровољног пристанка на сексуални однос. У нашем законодавству,дијете
122

Кривични закон Босне и Херцеговине, „Службени гласник БиХ”, број 03/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04,
30/05, 53/06, 55/06, 32/07 и 08/10, члан 186.
123
Породични закон, члан 106.

101

када напуни 14 година и када каже да је у односу било добровољно, за починиоца
нема кривичне одговорности.
КАЗНЕНА ПОЛИТИКА - Законом утврђене санкције морају препознати све аспекте ових
за дјецу најтежих видова злостављања и морају бити адекватне тежини почињеног
дјела.
Ни једна казна није довољна за починиоца, јер је уништио дјечији живот, али ако се
изриче казна од годину или двије затвора онда је то ново насиље над дјететом.
Казне изречене починиоцима најчешће нису адекватне почињеном дјелу. Иако је
законодавац дао могућност изрицања и тежих казни, у распону нпр. од три до
петнаест година, још увијек се најтеже тешко изричу. Најновијим измјенама и
допунама закона прописане казне су пооштрене, али још увијек не довољно. И даље је
проблем што је минимална казна тако мала, тако да би нове измјене закона морале
ићи у правцу повећања минималне казне за ова дјела.
Најновије пресуде од 11 и 15 година затвора за очуха и оца починиоце ових дјела ипак
показују да се и у области казнене политике пракса мијења у позитивном.
С обзиром на сву тежину ових дјела и посебно посљедице које ова дјела остављају на
развој и одрастање дјетета, неопходно је успоставити евиденцију – базу података
извршилаца ових дјела, како би ова лица била под сталним надзором надлежних
институција те да би се избјегла свака могућност да ова лица, послије издржане казне,
протеком одређеног времена, буду у ситуацији да раде са дјецом по било којем
основу.
Поред тога, проблем је и што починиоци поред изречене казне затвора или условне
осуде, најчешће не пролазе посебне програме и третмане који би их по изласку из
затвора спријечили у поновном вршењу ових кривичних дијела, јер стручњаци
упозоравају, да без обзира на дужину казне опет ће направити исто, ако се упоредо са
издражавањем казне и не лијече.
Одговорност починилаца ових дјела данас се очекује само у кривичном поступку и то
је посебан проблем. Установе у којима раде ова лица, по пријави или сазнању за
дјело, суспендују га и чекају судску одлуку о томе. При томе не постављају питање
повреде његове радне дужности, не воде дисциплински поступак, нити утврђују
одговорност за исто. Такав приступ одговорних у институцијама за последицу има да
без обзира што је неспорно да је дјело учињено, починилац наставља и даље да ради
са дјецом.
Проблеми са којима живи дијете жртва сексуално злостављања протеком времена
неће проћи, зато је ПСИХОСОЦИЈАЛНА помоћ и подршка, као вид третмана који
обавља стручни тим, психолог и социјални радник неопходна и жртви злостављања и
њеној породици. Циљ је да им се пружи потребна помоћ у некој од области
психосоцијалних потреба, а то су
потреба за сигурношћу, разумијевањем,
поштовањем, емоционалном и социјалном подршком или помоћи, знањем и слично.
Нажалост, у досадашњој нашој пракси и након процесуирања појединих случајева,
дјеца – жртве су препуштена сама себи.
Неопходно је, да се по хитном поступку донесе упутство о мјерама психо-социјалне
рехабилитације које се обавезно примјењују према дјеци која су била жртве насиља,
укључујући врсте мјера, начине и рокове њихове примјене од стране центара за
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социјални рад уз обавезу извјештавања ресорног министарства о могућностима за
повећање ефикасности мјера.
Дјецу, која су жртве насиља, треба охрабрити да о проблему говоре и да траже помоћ.
При томе они морају знати коме се у датом тренутку могу обратити и какву помоћ могу
и морају добити. При томе је врло важно да реакција надлежних институција буде и
брза и адекватна, прво у заштити дјетета, а онда и процесуирању и адекватном
кажњавању починиоца. У противном, посљедице по дијете могу бити још теже, јер ће
бити изложено новом насиљу.
СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ сексуалног злостављања и искоришћавања дјеце не
показују реално стање на терену. Прво, зато што дјеца најчешће из страха и стида о
томе не говоре. Боје се да ће осрамотити цијелу породицу, боје се због посљедица које
могу настати - ко ће их издржавати.
При томе је и питање да ли су то рекли родитељима или се управо ту подиже зид
шутње и спречава сваки покушај даљег разговора на ту тему. Дјетету се приговара да
нешто није добро схватило, да му се нешто учинило и да то сигурно није било тако.
У јавности су присутни само најтежи облици сексуалног злостављања дјетета и то
самог дјела и посебно извршиоца. При томе нико не поставља питања како је и кад
почело, да ли је дијете и коме пријавило случај, зашто су сви у тој средини то знали и
нико није реаговао, имамо ли превентивних и образовних програма који уче не само
дјецу већ и њихове родитеље о томе како случајеве препознати, како са дјететом
радити, коме пријавити и сл. Ова дјела сама по себи су изузетно тешка, посљедице по
дијете су и бројне и тешке и у ситуацији кад изостане психосоцијални рад са дјететом
жртвом-посљедице су много теже. И то је поново насиље над дјететом само у другом
облику.
Према подацима МУП-а Републике Српске у 2009.години пријављено је 41 кривично
дјело против полног интегритета, у којима је 25 дјеце било жртва. Само за кривично
дјело полног насиља над дјететом пријављено је 14 случајева. Према истим подацима
у 2010. години пријављено је 40 кривичних дјела против полног интегдритета, а у
2011.години 37 кривичних дијела против полног интегритета у којима је 20 дјеце
било жртва.
Инстититуција је у 2010.години примила 7 пријава којима се указује на повреде права
дјетета по овом основу. По истом основу у 2011. години примљено је 18 пријава.
- Обавјештавамо Вас да је у овом кривичном предмету подигнута оптужница против
XX, ради кривичног дјела полно насиље над дјететом из члана 195-4 КЗ РС,
починилац је деда.
- Четрдесетпетогодишњак ухапшен због сумње да је у посљедње двије године у више
наврата малољетну кћерку присиљавао на сексуалне односе.
- Ухапшен радник центра за социјални рад због сумње да је сексуално искоришћавао
дјечака, штићеника центра за социјални радни.
- Ухапшен седамдесетогодишњак због сумње да је задовољавао полне страсти пред
тринаестогодишњом дјевојчицом.
Починиоци су, према добијеним пријавама отац, очух, комшија, наставник и социјални
радник, жртве су дјевојчице од 9-16 година. Институција се у свим пријављеним
случајевима обраћала надлежним институцијама, некима и више пута, у циљу
предузимања мјера ради збрињавања дјетета.
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7.3. Дјеца у саобраћају
Министарство унутрашњих послова, у циљу превенције и заштите дјеце у саобраћају,
сваке године, на почетку школске године, широм Републике Српске проводи акцију
„Заштитимо дјецу у саобраћају” којом поред појачаног присуства полицијских патрола
у близини школе, апелује на возаче на додатни опрез у саобраћају, те у школама
организује радионице за дјецу о безбједности у саобраћају.
Као свакодневни учесници у саобраћају, дјеца на жалост врло често непажњом
одраслих и њиховим неодговорним односом у саобраћају све чешће буду повријеђена
као сапутници у возилу или као пјешаци. Према подацима МУП-а124 у 2010. години у
саобраћајним несрећама страдало је 8 дјеце, тешко је повријеђено 87 дјеце, а 280
дјеце је лакше повријеђено
Оно што додатно забрињава је податак да малољетници све чешће возе без возачке
дозволе. Подаци МУП-а о искључењу малољетника из саобраћаја јер су возили без
возачке дозволе те искуства аута школа које наводе да дјеца која долазе на обуку већ
имају искуство у вожњи, упозорава на присутан проблем, који на жалост често има
тешке и трагичне посљедице.
Управљајући возилом без возачке дозволе, дјеца излажу опасности и себе и све
друге учеснике у саобраћају. Према Закону о основама безбједности саобраћаја на
путевима у БиХ125, у тим ситуацијама одговоран је и малољетник, ако је напунио 14
година и власник возила. Казна за малољетника је 100 км, а за власника возила од 50250 км.
Међутим, ови поступци се покрећу и одговорност утврђује најчешће, тек када се деси
саобраћајна несрећа. Проблем је, што је и прије него је дошло до саобраћајне несреће
дијете доведено у опасност самом могућношћу да управља возилом. Дјеца се при том
избјегавајући путеве на којима могу наићи на саобраћајне патроле излажу додатним
ризицима, а ако вожњу прати и употреба алкохола, то појачава потребу за великим
брзинама и доказивањем на цести. А све то угрожава прије свега дјецу али и друге
учеснике у саобраћају.
За безбједност дјеце у саобраћају одговорност је на родитељима и возачима.
Због тога је неопходно активности усмјерити и на појачан надзор и контролу:
-

када се дјеца возе у ауту на потпуно непрописан начин (на мјесту сувозача, без
појаса, без дјечијих сједалица, у крилу возача и сл.) при чему и при најмањем
удесу посљедице по њих могу бити врло тешке,

-

учесника у саобраћају у алкохолисаном стању. Ако се има у виду да се сваког
дана, према подацима МУП-а, само због вожње под утицајем алкохола, из
саобраћаја искључи 50 возача, због опасности коју такви представљају у
саобраћају, прије свега за дјецу, у свим наведеним случајевима, свако присуство
алкохола требало би се санкционисати максималним новчаним казнама. Број
искључених возача из саобраћаја због вожње под утицајем алкохола,126 упозорава
да постојеће новчане казне прописане Законом и немају превентивну улогу, због

124
125
126

Подаци МУП-а за 2010.годину
Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ „Службени гласник БиХ”, број: 6/06,
75/06, 44/07, 84/09 и 48/10
Према подацима МУП-а Републике Српске у 2011.години из саобраћаја је искључено 18164 возача због
вожње под утицајем алкохола.
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тога је неопходно измјенама Закона повећати прије свега новчане казне за вожњу
под утицајем алкохола.
При томе и учење дјеце и њихова припрема за свакодневно учешће у саобраћају мора
почети од њиховог најранијег узраста, по програму који је њима прилагођен.
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IV РАД ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ

1. Посебни извјештаји
Посебним извјештајем даје се комплетна анализа стања у одређеној области, стварна
и правна, пракса коју имамо и констатације о повреди права дјетета по том основу, те
мјере које треба предузети да би се отклониле постојеће ситуације. Тај приступ треба
да допринесе системском рјешењу проблема, како би се заштитили сви они чија права
јесу или би могла бити повријеђена по том основу.
Пропусти на које се извјештајем указује могу бити врло различити од тога да постојећа
законска рјешења нису препознала одређена питања у остваривању и заштити права
дјетета у складу са обавезама преузетим међународним документима у области права
дјетета, или надлежни органи неправилном примјеном важећих закона доводе до
повреде права дјетета или у процедури која није у складу са законом рјешавају по
захтјеву за остваривање права дјетета. С обзиром да су питања која су предмет
посебних извјештаја овим Извјештајем већ изнесена, то се у овом дијелу извјештаји
само наводе:
1. Дјеца на интернету
2. Дјеца смјештена у дјечији дом
3. Просјачење дјеце у Републици Српској
4. Ни једно дијете изван образовног система
5. О твојим правима у твојој школи

2. Препоруке
Препорука је мјера коју омбудсман користи у ситуацијама када у поступку медијације
са одговорном страном није нашао компромисно рјешење или када у одређеној
области указује на потребу предузимања одређених мјера ради отклањања ситуација
које доводе до повреде права дјетета.
Законом о Омбудсману за дјецу јасно је утврђено овлашћење Институције 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.127
Препоруке дате у извјештајном периоду углавном се не односе на појединачне
случајеве, већ на потребу предузимања мјера у одређеним областима, како би се
препознале ситуације које доводе до повреде права дјетета и тражила адекватна
рјешења за њихово отклањање.
127

Закон о Омбудсману за дјецу, члан 9.
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1. Препорука ОШ „Георгиос Папандреу”, Александровац
2. Препорука – Нови производ – нова опасност за дјецу
3. Препорука – Оцјењивање ученика
4. Препорука – Школска дисциплина
5. Препорука – Статистички показатељи за дјецу (Републички завод за статистику)
6. Препорука дјечијем дому
7. Препорука – Институционална брига о дјеци
8. Препорука – Дјечији додатак
9. Препорука – Јачање капацитета центара за социјални рад
10. Препорука – Статистички показатељи за дјецу (Високи судски и тужилачки савјет
БиХ)
11. Препорука – Протокол о поступању – дјеца у ризику
12. Препорука за поступање - Инспекцијски преглед у ОШ „Јован Дучић”, Залужани
13. Препорука – Надзор у вези поступања управне инспекције

3. Мишљења
У складу са чланом 7. Закона о Омбудсману за дјецу којим је Институција 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,
Институција је доставила:
1. Мишљење на Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о средњем
образовању и васпитању
2. Мишљење на Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о основном
образовању и васпитању
3. Мишљење на Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о забрани
продаје и употребе дуванских производа лицима млађим од 18. година.

4. Иницијативе
Према члану 7. Закона, Омбудсман за дјецу је овлаштен да поднесе иницијативу за
измјене и допуне закона и других прописа и општих аката, ако сматра да до повреде
права дјетета долази до недостатака у прописима.
С обзиром да су у 2010. години покренуте бројне иницијативе које су још увијек у
процедури, то у 2011. години Омбудсман за дјецу није покретао нове иницијативе
према члану 7. став 1 Закона.
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V САРАДЊА СА ДЈЕЦОМ
Са циљем упознавња дјеце са основним захтјевима и принципима УН Конвенције о
правима дјетета, те начинима остваривања и заштите права дјетета, Омбудсман за
дјецу, у складу са Законом,128 континуирано сарађује с дјецом. Том сарадњом
омбудсман прије свега подстиче дјецу на изношење њихових мишљења и на
конкретним примјерима указује на који начин и у којем поступку могу заштити своја
права. Том сарадњом Институција од дјеце добија информације о бројним питањима
остваривања њихових права у различитим областима.
Сарадња са дјецом свакако доприноси остваривању једне од препорука УН Комитета
за права дјетета а то је „да се повећају напори у области информисања јавности о
Конвенцији и да се повећа свијест о њезиним начелима и одредбама, нарочито међу
дјецом и родитељима.”129

1. Радионице за дјецу
Радионице за дјецу током 2011.године организоване су у три тематска циклуса и то:
-

радионице у основним и средњим школама с циљем упознавања дјеце са
њиховим правима, обавезама и одговорностима,
радионице с дјецом о предностима и ризицима интернета и
радионице о превенцији малољетничке деликвенције.

„О твојим правима у твојој школи” су радионице које Омбудсман за дјецу већ
другу годину проводи у периоду од средине септембра до краја новембра са циљем
упознавања дјеце са њиховим правима - шта права значе, како се остварују и како
штите.
Радионице су одржане у 20 основних и 2 средње школе у 20 општина
Српске и то:

Републике

ОШ „Мирослав Антић”, Бистрица, ОШ „Свети Сава”, Модрича, ОШ „Младен
Стојановић”, Бронзани Мајдан, СШЦ „Никола Тесла”, Вукосавље, ОШ „Бранко Ћопић”,
Доњи Агићи, Нови Град, ОШ „Дринић”, Дринић, ОШ „Вук Стефановић Караџић”, Добој,
ОШ „Пале”, Пале, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Кнежево, ОШ „Свети Сава”, Добој, ОШ
„Свети Сава”, Рогатица, ОШ „Бранко Ћопић”, Доњи Дубовик, Крупа на Уни, ОШ
„Доситеј Обрадовић”, Добој, ОШ „Трново”, Трново, ОШ „Петар Кочић”, Шипраге, Котор
Варош,ОШ „Милан Ракић”, Велика Буковица, ОШ „Вук Караџић”, Вишеград, ОШ
„Десанка Максимовић”, Приједор, ОШ „Свети Сава”, Какмуж, Петрово, ОШ „Јован
Дучић”, Чајниче, ОШ „Данило Борковић”, Градишка, ОШ „Свети Сава”, Источно Ново
Сарајево.

128

Члан 6. Закона о Омбудсману за дјецу: „Омбудсман за дјецу упознаје дјецу са начином остваривања и
заштите њихових права и интереса и савјетује их како да остваре и заштите своја права и интересе.
Омбудсман за дјецу континуирано сарађује са дјецом, подстиче их на изношење њиховог мишљења,
иницира јавне активности усмјерене на побољшање положаја дјетета и учествује у тим активностима,
те предлаже мјере за повећање утицаја дјетета у друштву.”
129
УН Комитет за права дјетета, Препоруке, тачка 23
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Посјете школама унапријед су договорене, а реализоване су на начин:
-

разговор са управом школе (директор, педагог/ психолог / социјални радник)
радионица са савјетом ученика

С обзиром да су у 2011.године радионице организоване углавном за основне школе ,
за разлику од предходне године када су то биле средње школе, током радионица су
обрађивана два права: право на образовање ( члан 28 и 29 УН Конвенције о правима
дјетета) и право на игру и слободно вријеме(члан 31), а по методама прилагођеним
основцима.
У већини радионица учествовали су чланови савјета ученика како би стечена знања
могли пренијети у своја одјељења.
Ученици су врло отворено говорили о уџбеницима неприлагођеним њиховом узрасту,
наставним предметима, наставним методама, односу ученика и наставника, кућном
реду, условима рада у школи и свом слободном времену.
Свака школа има своје специфичности а разлике су присутне и у дијелу сарадње
родитеља и школе, ангажованости савјета ученика и савјета родитеља у школама,
иницијативама управе школа, присутности дјеце која путују до школе, а наравно и да
развијеност локалне заједнице и могућности које она пружа знатно утичу на
активности ученика у њиховим срединама.
Након сумирања резултата о обављеним радионицама, издвојене су оне реакције и
размишљања дјеце за које је неопходно предузети одређене мјере и активности како
би се отклониле ситуације које нису у најбољем интересу дјетета и као посебан
извјештај „О твојим правима у твојој школи”, упућени су Министарству просвјете и
културе Републике Српске.
„Дјеца и интернет” су едукативне радионице које је Омбудсман за дјецу провео у
сарадњи са Агенцијом за информационо друштво Републике Српске, компанијом м-тел
и професорицама Филозофског факултета и Факултета политичких наука,
Универзитета у Бањалуци, као дио активности које су почеле још 2010.године, како би
се дјеци и одраслима скренула пажња на предности и ризике интернета али и
мобилних телефона.
Циљ радионица је:
-

едукација дјеце и одраслих о предностима и ризицима интернета
препознавање различитих облика насиља на интернету
одговорно и етичко коришћење интернета.

Радионице су биле намијењене ученицима, наставницима и родитељима по процјени
школе и у терминима који не ремете наставни процес.
Радионице су одржане у периоду мај- јуни 2011. године у 5 средњих и 13 основних
школа у Републици Српској: МШ „Јован Дучић”, Теслић, ОШ „Борисав Станковић”,
Бања Лука, ОШ „Вук Караџић”, Добој, Гимназија „Јован Дучић”, Добој, ОШ
„Холандија”, Слатина, ОШ „Војислав Илић”, Крупа на Врбасу, Средња школа „Апеирон”,
Бања Лука, СШЦ „Јован Цвијић”, Модрча, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Добој, ОШ „Свети
Сава”, Добој, ОШ „Бранко Радичевић”, Бања Лука, ОШ „Новак Пивашевић”, Стара
Дубрава, СМШ Прњавор, ОШ „Георгиус Папандреу”, Александровац, ОШ „Свети Сава”,
Бања Лука, ОШ „Свети Сава”, Фоча, ОШ „Веселин Маслеша”, Фоча, ОШ „Василије
Острошки”, Требиње.
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Школе које смо посјетили у кабинетима информатике углавном имају приступ
интернету који користе ученици школе. Међутим, то питање још увијек није ријешено
у једном броју школа, што ученици посебно наглашавају као недостатак школе.
Свакако постоје разлике од школе до школе о могућностима ученика приступу
интернету, едукацији ученика о интернету и мотивацији школе да омогући интернет
приступ за ученике.
„Превентивне активности на спречавању малољетничке деликвенције” Омбудсман за дјецу је у циљу едукације дјеце и превенције свих облика
малољетничког преступништва подржала активности које је МУП Републике Српске,
Центар јавне безбједности Бања Лука, предузео у циљу превентивног дјеловања на
спречавању малољетничке делинквенције. Заједно с представницима МУП-а, Центра
за социјални рад Бања Лука, Републичке управе за игре на срећу и полицијских
станица, Омбудсман за дјецу је узео учешће у циклусу радионица у школама на теме:
Превенција насиља међу дјецом и младима
Превенција злостављања дјеце и младих путем компјутера и мобилних
телефона
Превенција злоупотребе дуванских производа, алкохола и дрога
Превенција малољетничке деликвенције.
У ОШ „Бранко Радичевић” у Бањалуци одржано је 6 радионица за ученике и родитеље,
а по једна у ОШ „Јован Дучић”, Залужани и Средњошколском дому у Бањој Луци.
Дјеца су током радионица показала интересовање за понуђене теме и посебно за
могућности обраћања различитим институцијама које су упознали током радионица,
што и јесте један од циљева оваквог мултисекторског приступа раду.
Искуства стечена у раду с дјецом показују потребу дјеце да у отвореном разговору
изнесу своје мишљење о бројним темама које их се тичу као и да поставе питања
надлежнима везано за заштиту њихових права у различитим областима.
Дјеца кроз рад у радионицама не само да стичу знања о својим правима , него стичу и
самопоуздање, уче се комуникацији с одраслима, начинима како могу реаговати у
одређеним ситуацијама и коме се могу обратити у школи, локалној заједници и
друштву уопште.
Омбудсман за дјецу кроз овај облик сарадње с дјецом има прилику да дјецу чује и
подстиче их да износе своје мишљење, али и да дјеца покажу како, учењем о својим
правима, знају да имају и своје обавезе и одговорност и према себи, својим
вршњацима и одраслима.

2. Програм социјализације дјеце
Пројекат „Социјализација дјеце Републике Српске” одвија се у кампу у Кумбору, Црна
Гора, од 2002.године и његова 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.
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Камп је организован на бази десетодневног боравка, у 12 смјена од 1.јуна 15.септембра, у смјени у просјеку борави 130 дјеце из готово свих општина Републике
Српске.
Пројекат „Социјализација дјеце Републике Српске” који годинама реализује Јавни фонд
дјечије заштите и Министарство здравља и социјалне заштите један је од ријетких
пројеката у Босни и Херцеговини са тако постављеним циљевима који је у 2011.години
обиљежио десет година свог успјешног рада.
Камп у Кумбору је у августу мјесецу посјетио и Предсједник Републике Српске, а дјеца
су имала прилику да изнесу своје утиске, своја знања, да се похвале оним што су
научили.
Предсједник Републике је, изражавајући своје задовољство што је посјетио
одмаралиште у коме је за протеклих 10 година боравило преко 15 000 учесника из
цијеле Републике Српске, дјеци уручио поклоне и потврдио опредијељеност да се
овакви и слични пројекти морају не само одржавати, у интересу дјеце, већ да се
стално мора радити на њиховом јачању.
Поводом десете годишњице камп су посјетили и министар здравља и социјалне
заштите и омбудсман за дјецу.
Десет година рада на једном задатку довољно је дуг период за анализу по разним
основама. Стручна служба Фонда, управо у намјери унапређења садржаја и квалитета
кампа, направила је анализу по разним основама, од броја учесника по годинама,
структуре дјеце и особља до остварених циљева у различитим областима. Евалуацију
ефеката пројекта радио је и Факултет политичких наука Бања Лука - катедра за
социјални рад, а Министарство здравља и социјалне заштите врши надзор над
реализацијом пројекта.
Из анализе издвајамо податак Јавног фонда дјечије заштите који говори о напретку
дјеце у пливању током боравка у кампу гдје је на крају сезоне евидентирано 974 дјеце
пливача у односу на број од 360 дјеце пливача који су дошли у камп.
Омбудсман за дјецу сваке године посјети дјецу у Кумбору и том приликом реализује
радионице о правима дјетета. Овакав вид сарадње с дјецом посебно је интересантан
јер су на једном мјесту окупљена дјеца из различитих средина, различитих школа,
различитог узраста, различитог социјалног статуса, дјеца с посебним потребама и
талентована дјеца.
Разговор с дјецом је организован обично по групама, према узрасту, у вријеме
послијеподневног одмора о њиховим правима уопште, а посебно о онима која се тичу
школе, али и боравка у кампу. Нека дјеца су врло отворено разговарала 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...
Према њиховим изјавама, дјеца су прошла различите радионице о својим правима,
међутим
ситуације у пракси тешко доводе у везу са правима која имају.
У свакој смјени поред стручњака са дугогодишњим искуством, ангажовани су и
студенти волонтери који су одлични сарадници дјеци, и којима би ово ангажовање
требало бити
препорука за трајно запослење.
Особље у кампу има само похвале за пројекат у цјелини, износећи своје очекивање да
ће
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пројекат сваком годином обухватити већи број дјеце на начин да се постојећи
капацитети
кампа могу користити изван до сада коришћеног термина 1.6. - 15.9.
Дјеца, родитељи, запослено особље, волонтери и локалне заједнице из којих дјеца
долазе пуни су похвала за пројекат у цјелини, пројекат је за све њих оправдао своје
постојање. Јавни фонд дјечије заштите и ресорно министарство чине огромне напоре
да пројекат не само одрже-десетодневни боравак у кампу је бесплатан за све
учеснике- већ да он има и развојни карактер.

3. Дјечија недјеља
Обиљежавање Дјечије недјеље има за циљ подстицање и организовање разноврсних
културно-образовних, рекреативних и других манифестација посвећених дјеци и
предузимање других мјера за унапређење развоја друштвене бриге о дјеци.
Активности које се организују утврђују се програмом који доноси министар здравља и
социјалне заштите у којем сваке године све већи број учесника, и локалних заједница
и републичких организација и институција, даје свој допринос на указивање
одговорности и породице, државе, школе, здравствених, социјалних и других
институција према дјеци.
Омбудсман за дјецу је поводом обиљежавања Дјечије недјеље у Републици Српској
провео низ активности широм Републике а у првом плани су били сусрети с дјецом.
Омбудсман за дјецу се ове године дружила са малишанима у Дјечијем вртићу „Бамби”
у Бањалуци и Специјализованој библиотеци за дјецу у Источном Сарајеву. Оба ова
сусрета протекла су у свечаној атмосфери а дјеца су показала колико познају своја
права и у том најранијем узрасту. Представница канцеларије у Фочи тим поводом
увјерила се како и најмлађи у фочанском вртићу „Чика Јова Змај”, у програму
посвећеном бројним посјетиоцима знају рећи која права имају.
Током Дјечије недјеље одржане су и радионице о правима дјетета у ОШ „Бранко
Ћопић” у Доњим Агићима, Средњошколском центру „Петрово” у Петрову, ОШ „Свети
Сава” у Модричи и у ОШ „Бранко Радичевић” у Бањалуци. Ове радионице посебно су
дјеци приближиле значај који Дјечија недјеља има у промоцији права дјетета.
Омбудсман за дјецу сваке године током Дјечије недјеље организује округли сто с
темом из области права дјетета, а ове године тема је била „Заштитимо дјецу од
просјачења”. Округли сто одржан је у Модричи.
Са средњошколцима је уприличено дружење у Медицинској школи у Бањалуци гдје су
о својим правима и успјесима у раду говорили ученици школе домаћина, а млади
савјетници и представница Омбудсмана за дјецу о сарадњи Институције с младима и
Мрежи младих младих савјетника.
Дјеца су на свим овим манифестацијама показала колико знају о својим правима, шта
она за њих значе и како уважавају права својих вршњака али и одраслих.
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4. Дан права дјетета
Двадесети новембар, дан када је усвојена УН Конвенција о правима дјетета, већ 22
године широм свијета се обиљежава као Међународни дан права дјетета
Омбудсман за дјецу је 2009. године покренуо иницијативу да се
централна
манифестација обиљежавања 20.новембра организује у школи која према подацима
Министарства просвјете и културе и Републичког педагошког завода има најбоље
резултате у учењу и владању. Тиме би показали да препознајемо најбоље и све школе
мотивисали да додатно унапређују своје резултате.
Економска школа из Бањалуке у 2011.години имала је најбољи успјех у учењу и
владању и заслужено била домаћин централне манифестације.
За школу, све запослене и дјецу, наравно, задовољство је било што је препознат рад
који у образовање и васпитање дјеце већ генерацијама улажу у овој школи. Ученици и
наставници су цијелим низом активности тим поводом цијелу седмицу обиљежавали
као Дан права дјетета. То је била прилика да се покажу успјеси школе чији ученици су
носиоци бројних домаћих и страних признања, посебно активно учешће Савјета
ученика у животу школе и унутар Мреже савјета ученика средњих школа Републике
Српске, као и склоност младих хуманитарном раду.
Први дан Омбудсман за дјецу учествовао је у радном састанку Савјета ученика
средњих школа Бањалучке регије чија тема је била „Права, обавезе и одговорности у
школи” и одговарао на бројна питања која су млади постављали.
Други дан су млади представили рад бројних секција ликовне, литерарне, драмске,
хор, оркестар и тиме показали да поред учења имају времена и да развијају своје
таленте. Трећи дан је био предвиђен за спортска такмичења, а четврти за
хуманитарни рад. Средњошколци из Економске школе позвали су и друге средње
школе да заједно посјете Дом „Рада Врањешевић” и Центар „Заштити ме”, а
придружили су им се и представници Омбудсмана за дјецу.
Централна манифестација уз пригодан програм ученика Економске школе одржана је у
присуству многих званица, а присутнима се обратио и министар просвјете и културе,
те представници Града Бања Лука, Републичког педагошког завода и Омбудсман за
дјецу.
Ове године, по трећи пут, је расписан Конкурс за најбоље ликовне радове а поводом
Међународног дана дјетета и то о теми „Школа без насиља” на који је стигло преко
300 радова. Сваке године Конкурс расписује Министарство просвјете и културе у
сарадњи са Омбудсманом за дјецу, а ове године се сарадњи придружило и
Министарство унутрашњих послова. На централној манифестацији додијељене су
награде за најбоље ученичке радове које су обезбиједили Јавни фонд дјечије заштите,
Министарство просвјете и културе и Министарство унутрашњих послова Републике
Српске.
У поводу Међународног дана права дјетета у Гимназији са техничким школама у
Дервенти додијељене су награде за ликовно рјешење постера „Ти си мој друг” и
литерарне радове на тему „Ја као средњошколац у ЕУ” који су рађени у оквиру
заједничког пројекта Омбудсмана за дјецу и Удружења грађана „Еуроплус”.
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У Фочи је представница Омбудсмана за дјецу посјетила Дјечији вртић „Чика Јова Змај”
и дјечију играоницу „Клинцоград” у којима су најмлађи припремили програм под
називом „Ја имам своја права” и подсјетили одрасле да све што раде морају радити у
њиховом најбољем интересу.
Средњошколци из Фоче су уприличили изложбу
ликовних радова ученика у градском музеју, што је дио пројекта „Млади у акцији”.
Омбудсман за дјецу присуствовала је свечаној сједници В конференције мРесурса која
је одржана у поводу Међународног дана права дјетета чији покровитељ је било
Министарство породице, омладине и спорта. И овај скуп је био прилика да се
средњошколци обрате представницима надлежних министарстава, локалне заједнице,
Републичког педагошког завода, посланицима и другим гостима и поставе питања, те
изнесу своје приједлоге и коментаре и укажу на потребу сталне и стварне сарадње са
надлежним министарствима и активнијег учешћа у рјешавању питања која су за њих
значајна.
Млади савјетници омбудсмана за дјецу су у неколико школа обиљежили овај дан тако
што су позвали ученике и професоре, родитеље и све који су тај дан посјетили њихове
школе да напишу нешто о правима дјетета на паное које су припремили.
Омбудсман за дјецу је у сарадњи са Гендер центром поводом Међународног дана
дјетета организовао и Округли сто „Ни једно дијете изван образовног система” чији
циљ је био указати на значај остваривања права сваког дјетета на образовање, јер
остваривањем овог права, дјеци се омогућава приступ бројним другим правима. Млади
савјетници омбудсмана за дјецу активно су учествовали у дискусији и навели примјере
из својих школа о напуштању школе.
Посебно је важно истакнути да се у обиљежавање Међународног Дана дјетета
укључује све већи број институција, организација, локалних заједница, школа и
појединаца чиме се додатно скреће пажња свим субјектима друштва на важност бриге
о дјеци.

5. Међународни дан људских права
Промовишући идеју да и дјеца имају своја људска права, УН Конвенција о правима
дјетета је, не само поставила темеље новог односа према дјеци већ и новог бољег
друштва сутра. Улажући у дјецу данас, друштво заиста улаже у своју будућност, у којој
ће данашња дјеца преузети одговорности у оној мјери и на онај начин како смо их
томе данас научили.
Тренинг семинар за младе савјетнике омбудсмана за дјецу одржан је управо поводом
Међународног дана људских права с циљем да се млади обуче о својим правима,
начину остваривања и заштити, али и обавезама и одговорностима које имају. Млади
који су учествовали на Тренинг семинару стекли су знања о праву на образовање,
праву на партиципацију, праву на изражавање мишљења и добили информације из
области родне равноправности. Њихове поруке након завршеног семинара показају
свијест младих о потреби поштовања људских права чије основе се стичу управо кроз
учење о правима дјетета.
Млади су са тродневног семинара који је одржан на Борју од 9-11. децембра у сарадњи
са Гендер центром Владе РС поручили:
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Сви смо различити, али имамо иста права.
Тражимо своја права, али поштујемо права других.
Имамо права, али и обавезе.

6. Омбудсман на манифестацијама дјечијег стваралаштва
Омбудсман за дјецу је и ове године с великом пажњом пратио и подржао бројне
манифестације дјечијег знања и стваралаштва. Развијати и мотивисати креативност
код дјеце један је од приоритета сваког друштва јер се на тај начин стварају
предуслови за формирање будућих умјетника, научника, истраживача, спортиста. У
овим дружењима с дјецом посебно је важно исказивање дужне пажње успјесима дјеце
у разним областима умјетности, науке и спорта и подстицање свих одраслих који раде
с дјецом да препознају, усмјеравају и помогну у развијању талента код дјеце.
Омбудсман за дјецу неколико пута је посјетио изложбени простор „Кораци” и то
поводом изложбе пејзажа, изложбе фотографија „Пријатељи” и изложбе радова
насталих на Ликовној колонији „Кораци”, које редовно организује Министарство
просвјете и културе. И ове године је организована изложба радова штићеника
образовних установа која је посјетиоцима приближила дјечије стваралаштво које
настаје у специфичним условима, међу дјецом која имају посебне потребе али често и
посебан таленат који је био виђен у сваком дјелу који су створили.
Присуствовали смо већ традиционалном пријему који је Министарство просвјете и
културе организовало за ученике-побједнике републичких такмичења „Побједници за
побједнике” .
Већ другу годину за редом Омбудсман за дјецу позван је да отвори Међународни
фестивал дјечије поезије „Дјечије царство” и дружи се с младим пјесницима не само из
Републике Српске, него из региона.
Омбудсман за дјецу пратио је и Међународни Ђурђевдански фестивал који је прилика
младим талентима из Републике Српске да у међународној конкуренцији покажу и
провјере своје могућности.
Обишли смо учеснике 13. Сајма идеја, иновација и стваралаштва ИНОСТ који је
показао да дјеци не мањка знања и маште.
Ове манифестације су права прилике да се младим ствараоцима покаже да за њихов
рад постоји интерес и да је то што раде вриједно пажње.

7. Омбудсман за дјецу у гостима
Омбудсман за дјецу је током 2011.године често позиван да се придружи дјеци,
родитељима, наставницима, запосленом особљу у установама у којима дјеца бораве и
то у вријеме њихових прослава, празника и слава. Ова дружења увијек су прилика да
дјеца покажу колико знају о својим правима, како их поштују и уважавају одрасли,
како раде и како сарађују с другима. Зато смо прихватали позиве и били гости у Дому
„Рада Врањешевић”, Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију „Мирослав
Зотовић”, Центру „Заштити ме”, бањалучкој Гимназији, Медицинској школи и вртићу
„Бамби” у Бањалуци.
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У Фочи смо били у посјети Средњошколском центру, Центру за рани раст и развој,
вртићу „Чика Јова Змај” и играоници „Клинцоград”, Дневном центру за дјецу са
сметњама у развоју, у Добоју ОШ „Вук Стефановић Караџић”, а у Источном Сарајеву
Специјализованој библиотеци за дјецу.
Институцију добија све више позива да присуствује различитим манифестацијама које
организују дјеца и истима се врло радо одазива.

8. Мрежа младих савјетника омбудсмана за дјецу
Омбудсман за дјецу у 2011.години основао је Мрежу младих савјетника омбудсмана за
дјецу с циљем:
-

остваривања права на партиципацију дјеце/младих у свим питањима која их се
тичу, њиховог слободног изражавања мишљења, омогућавања приступу
информацијама,
упознавање младих са основним захтјевима, принципима и правима из
Конвенције,
добијања информација од дјеце о остваривању, заштити и повреди њихових
права.

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.
На позив Институције да се пријаве и постану млади савјетници омбудсмана за дјецу
јавило се 58 ученика средњих и основних школа из свих крајева Републике Српске.
Како би се младим савјетницима омогућило да међусобно и заједно с омбудсманом
размјењују мишљења, постављају питања, износе примјере и проблеме, те предлажу
рјешења покренут је Панел младих савјетника, електронски форум на којем су за
почетак понуђене теме: образовање, здравље, интернет, насиље и разно. Млади
савјетници су се укључили у дискусију и с временом су се на Панелу отварале нове
теме које су сами предлагали.
Како би се остварио и циљ да се млади савјетници едукују о правима дјетета одржана
су три тренинг семинара о правима дјетета кроз која је прошло 53 младих савјетника,
средњошколаца из 20 средњих школа и из скоро толико општина у Републици Српској.
Први тренинг семинар одржан је у априлу 20011.године на Борју, Теслић, гдје су у
тродневним активностима обрађене теме: Упознавање с омбудсманом за дјецу,
Партиципација, Твоја права у твојој школи, Кодекси у школама, Израда пројеката и
развијање пројектних идеја, Вјештине вршњачке едукције. Током семинара донесен је
Меморандум о сарадњи младих савјетника и омбудсмана за дјецу којим се предвиђа да
млади савјетници који су прошли обуку одрже у својим школама радионице о правима
дјетета, учествују у раду округлих столова и истраживања које организује Институција,
иницирају састанке на регионалном нивоу (Фоча, Добој, Бања Лука), преносе стечена
знања у својим школама, локалним заједницама и препознају и раде на промоцији и
заштити права дјетета.
Други тренинг семинар одржан је у октобру 2011.године уз подршку УНИЦЕФ-а под
називом Права, обавезе и одговорности у школи, а радионице су поред ове теме имале
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и тему Право на мишљење, Право на информацију, Јачање капацитета савјета
ученика, израда Водича о правима дјетета, Вјештине вршњачке едукације.
Трећи тренинг семинар одржан је у сарадњи са Гендер центром Владе Републике
Српске у децембру мјесецу, а поводом Међународног дана људских права а теме су
биле: Надлежности и овлашћења Омбудсмана за дјецу, Твоја права у твојој школи,
Право на мишљење и савјети ученика, Увод у родну равноправност, Млади као
партнери у достизању родне равноправности, Вјештине вршњачке едукације.
Сва три дружења су млади оцијенили као прилику да се боље упознају, размијене
искуства и стекну нова знања и вјештине које ће даље као млади савјетници
преносити у својим срединама. За Омбудсман за дјецу дружење је било посебно важно
јер смо у непосредном контакту с дјецом могли добити сазнања о њиховим
проблемима, идејама, начинима и приједлозима како да се права дјеце промовишу и
штите.
Управо у раду са младим савјетницима и на њихову иницијативу Министарству
просвјете и културе упућене су препоруке везано за проблем оцјењивања у настави и
неопходност доношења кућног реда-кодекса понашања у свим школама.
Млади савјетници омбудсмана за дјецу су у врло кратком времену препознати као
веома активни, одговорни и креативни млади људи па су позвани на неколико скупова
младих које су организовале друге организације и институције:
1. EPCD II Међународна љетна школа „Промоција и здравствена заштита
репродуктивног здравља” у Милочеру, Црна Гора, од 27.јуна до 1.јула 2011. са
главном темом Репродуктивно здравље адолесцената. Млада савјетница Исидора
Вуковић из Градишке учествовала је у раду ове школе.
2. Камп толеранције младих подунавских регија и градова „Дунавом без граница”
који се одржавао у Бачкој Тополи, АП Војводина, од 24. До 30.јула 2011. О
толеранцији су учили од других и учили друге млади савјетници Виолета
Вукомановић из Бањалуке и Богдан Богдановић из Добоја, који су посредством
Омладинског савјета РС били позвани да учествују у раду кампа.
3. 15. Сусрети младих Републике Српске одржани су у Бањалуци од 9.до 13. августа.
с циљем подстицања омладинског рада и стваралаштва. У кампу је учествовало 7
младих савјетника из Републике Српске.
4. У пројекту „Министар на један дан” који је реализовао Омладински савјет
Републике Српске, међу великим бројем пријављених и два млада савјетника
омбудсмана за дјецу били су министри, Дејан Татић из Добоја, министар за
економске односе и регионалну сарадњу, и Ратко Савић из Градишке, министар
науке и технологије, а младе савјетнице Јована Комљеновић из Бањалуке и
Исидора Вуковић из Гимназије у Градишци такође су биле чланови „Владе на један
дан”.

117

VI САРАДЊА СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Развојем невладиног сектора, примјетно је њихово све веће ангажовање и у области
заштите права дјетета. Прикупљањем података на терену у различитим областима,
едукацијом и информисањем грађана о људским правима уопште, лобирањем за
одговарајућа законска рјешења, невладин сектор данас има изузетно важну улогу и у
промоцији и заштити права дјетета.
Својим свакодневнм дјеловањем на терену, указују на проблеме маргинализованих
група, насиља над дјецом и међу дјецом, проблемима ромске популације, истовремено
указујући и на мјере и активности неопходне ради адекватне подршке и помоћи дјеци.
Одмах по успостављању Институције, бројне невладине организације су препознале
потребу заједничког рада са Институцијом на конкретном питањима. Свака
иницијатива невладиног сектора, а било их је по различитим основама, за Институцију
је додатни извор информација у сагледавању стања на терену у различитим
областима.
Конвенција о правима дјетета невладином сектору даје посебан значај, очекјући да ће
својим ангажовањем допринијети унапређењу заштите права дјетета. УН Комитет за
права дјетета у својим закључним разматрањима између осталог препоручује и да се -

повећа степен сарадње са невладиним сектором и са другим секторима цивилног
друштва који раде са дјецом и за дјецу.130
Од бројних иницијатива невладиних организација у 2011.години реализоване су:
1. УНИЦЕФ
- Дјеца и медији

УНИЦЕФ је у оквиру својих редовних активности посебну пажњу посветио медијима и
њиховом ангажовању на промоцији и заштити права дјетета и посебно едукацији
новинара, како би медијско извјештавање о дјеци и за дјецу било што квалитетније.
Управо у организацији УНИЦЕФ-а у сарадњи са удружењем Медијске иницијативе из
Сарајева, организована је едукација студената новинарства из Бањалуке, Сарајева,
Мостара, Тузле и Пала како би се код учесника развио осјећај за важност свих питања
дјечијих права и понудио практична знања за начине новинарског покривања ових
тема.
Омбудсман за дјецу мр Нада Граховац студентима је одржала предавање на тему „Која
права има свако дијете? Конвенција о правима дјетета и колико се поштује!”
Студенти су показали интересовање за сва питања која се односе на потребе дјеце на
њиховом путу развоја и одрастања, а посебно су се интересовали за примјере из
праксе са којима се институција Омбудсмана за дјецу сусреће.
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2. Save the Children Norway
- Заштита дјеце од просјачења
Упсјешна сарадња са организацијом Save the Children Norway из претходне године
настављена је и током 2011.године. Омбудсман за дјецу Републике Српске, са
институцијама омбудсмана Србије, Војводине и Црне Горе, уз подршку Save the
Children Norway започео је рад на заједничком пројекту „Превенција експлоатације
дјеце у Југоисточној Европи”. У склопу пројекта прва тема која је реализована у
2011.години је заштита дјеце од просјачења.
Овај пројекат омогућио је институцији Омбудсмана за дјецу да изврши истраживање о
овој појави и дође до података о њеној присутности у свим општинама Републике
Српске, старосној и полној структури дјеце, о узроцима и мјерама и активностима које
надлежни предузимају у вези с овом појавом те да о томе размјени искустава са
колегама из окружења.
3. Flexus Jeugdplein, невладина организација из Холандије
- Како помоћи дјеци за самосталан живот изван дома
Сарадња са холандском невладином организацијом Flexus започела је 2009.године а
усмјерена је на подршку дјеци, прије свега дјеци смјештеној у установама социјалног
збрињавања. Реализација пројекта уз подршку Владе Холандије започела је у
фебруару 2010. године и реализује се у Дому „Рада Врањешевић” у складу са
Стратегијом за унапређење социјалног положаја дјеце без родитељског старања у
Републици Српској, 2009-2014.131 Пројектом је дефинисано да се дјеца завршних
разреда средњих школа смјештена у дому организују у посебном дијелу установе, те
да уз подршку васпитача и представника ове организације пролазе посебан програм
који има за циљ, прије свега, припремити дјецу за излазак из установе. Прва искуства
показала су шта и у којем правцу треба унапређивати у раду са овом категоријом
дјеце како би ефекти рада са њима прије свега били у њиховом интересу, али и
интересу друштва у цјелини, али су и потврдила потребу наставка сарадње и њено
даље и јачање и проширивање. Поред искустава које у раду са особљем и дјецом
преносе представници ове организације, и стручни радници дома имали су прилику на
лицу мјеста, у њиховим установама видјети услове и начин функционисања бриге о
дјеци без родитељског старања и дјеци без адекватног родитељског старања.
4. Центар за промоцију европских вриједности ЕУРОПЛУС
- Моја права и ја
Омбудсман за дјецу Републике Српске - канцеларија Добој већ другу годину успјешно
сарађује са Центром за промоцију европских вриједности „Еуроплус” из Добоја. Ове
године заједно је реализован пројекат „Моја права и ја” који је финансијски подржан
од амбасаде Републике Словачке у БиХ, а реализује се у десет средњих школа на
подручју регије Добој.
У оквиру овог пројекта постављена је „ЕУ инфо полица” и „Сандуче повјерења”. Инфо
полица ће служити за постављање промотивног материјала из области дјечијих права
131

Стратегија унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања са Планом акције за период
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и ЕУ, а сандуче повјерења је намијењено ученицима, путем којег ће моћи износити
приједлоге, примједбе, питања и притужбе, органима у школи, али и Омбудсману за
дјецу РС.
У оквиру овог пројекта за ученике су расписани конкурси за есеј на тему „Ја, као
средњошколац у ЕУ” и идејно рјешење плаката „Ти си мој друг”. Проглашење
најбољих радова и додјела пригодних награда уприличена је у Гимназији са техничким
школама у Дервенти на Међународни дан права дјетета.
5. Удружење грађана „Здраво да сте”
- Вршњачко насиље и насиље над дјецом и медији
Сарадња Омбудсмана за дјецу и Удружења грађана „Здраво да сте” започела је
2009.године везано за сарадњу са удружењима грађана која се баве заштитом права
дјеце.
Та сарадња настављена је, и у извјештајном периоду, а заједничка тема је била
вршњачко насиље, насиље над дјецом и медији.
Ова тема још једном је потврдила колико је свако питање заштите интереса дјетета
комплексно и захтјевно и како захтијева сталну и стварну сарадњу свих институција,
владиног и невладиног сектора и посебно, како је врло важно учешће стручњака из
специјализованих области, са циљем препознавања проблема и заједничког тражења
најбољих рјешења у заштити дјеце и њихових интереса у свим областима.
6. Caritas
- Центар за живот и обитељ
Caritas-ov Центар за живот и обитељ бави се промовисањем вриједности породичног
живота и жели допринијети стварању здраве и добро информисане породице у
друштву. У оквиру Центра организован је едукативни програм „Мамин кутак” за мајке и
бебе до годину дана. Циљ овог програма је прије свега код родитеља развијати и
додатно усавршавати родитељске вјештине, пружити подршку у сналажењу у новој
улози родитеља, развијати приврженост родитеља и дјетета, те развити постојећу
мрежу родитеља.
Представници Омбудсмана за дјецу присуствовали су програмској активности
„Маминог кутка” у оквиру које су присутне упознали са правима дјетета у најранијем
узрасту, те важној улози породице и обавези и одговорности родитеља за развој и
одрастање дјетета, те овлаштењима институције Омбудсмана за дјецу у остваривању и
заштити права дјетета.
7. Ронилачки клуб „Бук”
- Сигурност дјеце на купалиштима
Ронилачки клуб „Бук” као водећи клуб у Републици Српској и БиХ у области роњења,
подводних радова и истраживања, спашавања људи и материјалних добара од
поплава и другим активностима везаним за воду, је препознао потребу и важност да и
најмлађи буду упознати са правилима понашања на купалиштима, опремом за
спасавањем, улогом спасиоца, тако да су едуковани инструктори спасилачке службе у
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35 основних школа, за дјецу 4. разреда одржали радионице на тему њихове
сигурности на купалиштима.
Представници ронилачког клуба „Бук”посјетили су институцију Омбудсмана за дјецу и
упознали је са плановима и активностима клуба које се односе на најмлађе. Размјеном
информација и информативног материјала, те плановима и програмима рада са
дјецом, препознате су и могућности заједничког дјеловања у заштити дјеце и у овој
области.
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VII САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА
Сарадња Омбудсмана за дјецу са институцијама, организацијама и службама које, у
оквиру своје надлежности, доносе прописе, воде поступке или на било који други
начин поступају у заштити дјеце и њихових интереса изузетно је важна.
Оно што је посебно важно је, све већи 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.
При томе је посебно важна сарадња са Министарством унутрашњих послова по
различитим питањима заштите права дјеце. Заштита дјеце од насиља, насиље у
породици, сексуално злостављање дјеце, насиље путем интернета, вршњачко насиље
и медији, употреба пиротехничких средстава, превенција малољетничке деликвенције,
само су неке од тема на којима је Институција радила у сарадњи са МУП-ом Републике
Српске. Бројне службе са којима је Институција контактирала, показале су не само
спремност већ и иницијативу и потребу превентивног рада са дјецом, али и са
одраслима, како би се умањила потреба њиховог ангажовања онда када настали
проблем захтијева њихову интервенцију, а то и јесте најбоља заштита дјецепревенција.
Институција је од самог успостављања остварила сарадњу и са Јавним фондом дјечије
заштите прије свега у реализацији пројекта социјализације дјеце и својим
ангажовањем, покушава дати свој допринос напорима Фонда у реализацији ове
активности која се годинама реализује на задовљство великог броја дјеце и њихових
родитеља у Републици Српској.
Институција је, у извјештајном периоду, остварила сарадњу са Министарством
просвјете и културе, Министарством здравља и социјалне заштите, Министарством
правде и Министарством трговине и туризма, с обзиром да је највећи број предмета
на којима је Институција радила у извјештајном периоду, било по пријавама или по
службеној дужности, упућивао на сарадњу са овим министарствима.
Институција се у извјештајном периоду најчешће обраћала Министарству здравља и
социјалне заштите и Министарству просвјете и културе Републике Српске, што је
разумљиво, с обзиром да се највећи број предмета односи на поступање центара за
социјални рад у поступцима за остваривање и заштиту права дјетета или везано за
нека од права дјетета у образовном систему.
Сарадња са инспекцијским службама Републике Српске, мора се додатно јачати с
обзиром на њихову улогу и овлашћења да у вршењу контроле у појединачним
предметима цијене да ли су надлежни поступали у складу са законом у различитим
ситуацијама- доношење одговарајућег управног акта, контрола дјечијих играоница,
контрола изречених дисциплинских мјера и оцјењивања ученика у школи, примјена
закона који се односе на заштиту дјеце од употребе алкохола и дуванских производа,
игре на срећу и сл. Правовременим и адекватним реаговањем инспекцијских служби у
појединачним случајевима, превентивно би се дјеловало у бројним областима и
сигурно смањио број обраћања Институцији. Институција се у извјештајном периоду
најчешће обраћала управној и просветној инспекцији у предузимању мјера из њихове
надлежности, у заштити дјеце и њихових интереса.
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Институција је остварила сарадњу и са Гендер центром Владе Републике Српске прије
свега у дијелу заштите дјеце од свих облика насиља и посебно насиља у породици, те
у остваривању права на образовање, али и заједничким дјеловањем у едукацији дјеце
о њиховим правима уопште, посебно њиховој заштити од сваког облика насиља те
родној равноправности, али и радом на појединачним предметима.
Сарадња са Агенцијом за информационо друштво Републике Српске односила се
углавном на интернет, његове предности и ризике, кроз успостављање интернет
странице о заштити дјеце на интернету, штампању брошуре, радионица за дјецу на
тему одговорног коришћења интернета, и округлих столова у локалним заједницама о
заштити дјеце у овој области.
Сарадња са факултетима у Републици Српској за Институцију је изузетно важна. Прије
свега, стручњаци из различитих области својим знањем треба да допринесу не само да
одређена питања остваривања права дјеце буду препозната, већ што је врло важно
буде схваћена њихова комплесност, узроци, последице на развој дјетета, могући
начини заштите.Својим стручним и аргументованим приступом доприносе бољем
разумијевању права дјетета, а у коначном адекватнијој заштити дјеце у различитим
областима. Због тога је институција у извјештајном периоду посебну сарадњу
остварила са Филозофским факултетом и Факултетом политичких наука у Бањалуци
прије свега организовањем расправа о одређеним питањима којима су они увијек дали
свој стручни допринос.
Препознавање тема и проблема у заштити права дјетета посебно су исказали готово
сви појединци и службе у Клиничком центру Бања Лука. Уз пуно разумијевање
суштинског проблема за бројна питања за која смо их контактирали, својим стручним
знањем и професионалним искуством подршка су институцији за бројна питања која
захтијевају посебна стручна знања као што су малољетнички бракови, малољетне
породиље, дјеца и алкохол, хитне службе, разводи брака и повјеравање дјетета.
Републички завод за статистику у оквиру својих законом дефинисаних овлашћења
посебну важност улаже на исказивање статистичких показатеља који се односе на
дјецу.
Сарадња са Републичким педагошким заводом и бројним центрима за социјални рад
због искуства које имају доприноси бољем сагледавању ситуације на терену, а тиме и
бољим рјешењима за превазилажење постојећег стања.
У наредном периоду Институција ће додатно интензивирати сарадњу са факултетима
како би стручњаци из различитих области дали свој допринос свим темама и
проблемима који се тичу дјеце.
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VIII ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
Велико занимање медија за активности институције Омбудсмана за дјецу значајно је
допринијело видљивости Институције у јавности, али и информисању јавности о
остваривању права дјетета уопште, посебно у областима у којима долази до повреде
њихових права. Све то, институцију је учинило ближе грађанима, посебно дјеци због
којих је и основана.
Од институције су се најчешће тражила објашњења и коментари у вези са појединим
случајевима кршења права дјетета, али и везано за измјене и допуне закона који
уређују област права дјетета, те међународне стандарде у тој области.
Интерес медија односио се на готово сва подручја дјечијег одрастања и сва права
дјетета, а најчешће за проблеме насиља над дјецом, и посебно случајеве сексуалног
злостављања и искориштавања.
С обзиром да објашњења и коментари појединих случајева угрожавања права дјетета
траже специфична стручна знања-социолошка, педагошка, психолошка идр, то је
институција упућивала и на друге субјекте чија знања и искуства треба да допринесу
квалитетнијем информисању јавности о бројним питањима одрастања дјеце и бриге
за дјецу, односно о последицама, које одређене повреде права имају на њихов развој.
Медији несумњиво, својим ангажовањем доприносе подизању свијести о важности
препознавања права дјетета и неопходности адекватног реаговања у датим
ситуацијама.
Медији, указујући на повреде права дјетета у различитим областима, указују и на
слабости у систему-на оне његове дијелове који нису одговрили на потребе дјеце.
Законом о Омбудсману за дјецу132утврђено је да Омбудсман за дјецу обавјештава
јавност о стању права дјетета у Републици Српској. Поступајући у складу са Законом
утврђеним овлашћењима, Омбудсман за дјецу је, сарадњом са медијима, остварио и
додатну сарадњу са грађанима која треба да допринесе не само рјешавању
појединачних случајева већ системском препознавању и дефинисању основних
захтјева и принципа који ће допринијети побољшању положаја дјеце у различитим
областима њиховог одрастања.
Обавјештавање јавности о повреди права дјетета, истовремено има и превентивну и
едукативну улогу - спречавање будућих сличних појава и упознавање, не само дјеце,
већ и оних који брину о дјеци, о начину и могућностима остваривања и заштите права
дјетета.
Активности Институције у вези са проблемима у остваривању и заштити права и
интереса дјеце о којима су медији писали изазива реакцију у смислу већег обраћања
Институцији, било подношењем нових пријава за исте или сличне проблеме, или
тражењем додатних информација за ситуације у којима се дијете налази. Један број
грађана, као и у предходној години, контактирао је Институцију да изрази своју
подршку и теми и начину на који се о њој говори. Свако обраћање грађана, ове врсте,
за Институцију је веома важно јер је потврда да о проблему говоримо на начин како
га и они виде. Управо тако су нам рекле васпитачице из вртића, наставнице из неких
школа, родитељи и професори са факултета.
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Захваљујући медијима Институција је примила иницијативе великог броја удружења,
али и појединаца, који или предлажу измјене постојећих законских рјешења или
пријављују разлчите ситуације на терену за које мисле да нису у интересу дјеце.
Институција је остварила сарадњу са готово свим медијима и писаним и електронским
од локалног до државног нивоа. Са неким медијима сарадња је била боља и она је
прије свега израз њихове потребе да о питањима заштите права дјеце информишу
јавност, отварајући на тај начин бројна питања о којима се до сада није уопште
писало.
Институција је и у извјештајном периоду, од медија запримила један број пријава о
повреди права дјеце, у неким случајевима заједно смо пратили поступање надлежних
у рјешавању појединачних предмета.
У једном броју предмета, извјештавање медија о повреди права дјетета, били су основ
за институцију за тражење одговора од одговорне стране о поступањима у вези са
догађајем о којима је јавност обавијештена.
Институција је према свим медијима имала исти приступ, што значи да саопштења која
иду из Институције иду истовремено према свим медијским кућама, и друго, сви медији
су на њихов захтјев, одговор Институције добили у року који су оставили.
Институција је, поред сарадње са медијима користила и друге начине, како би своје
дјеловање учинила доступним јавности.
Једна од њих је и штампање Годишњег извјештаја и поред његовог објављивања у
„Службеном гласнику” и објављивању на интернет страници Институције, како би
најшира јавност била упозната са активностима институције у вези са остваривањем и
заштитом права дјетета у различитим областима.
Поред Годишњег извјештаја и Посебни извјештаји омбудсмана за дјецу су доступни
јавности. Посебни извјештаји увијек произилазе из шире расправе о одређеном
проблему о чему је јавност упозната већ у току расправе, а онда и додатно његовим
објављивањем на интернет страници Институције. Поред извјештаја, и све препоруке,
мишљења и иницијативе Институције се јавно објављују. Практично, све дневне
активности Институције су доступне јавности, што су за медије информације које они
користе.
За информисање јавности Институција је користила и личне контакте са различитим
циљним групама (савјети ученика, посјете школама, вртићима, родитељски састанци,
сарадња са владиним институцијама, сарадња са невладиним организацијама...), што
је за институцију посебно важно.
Интернет страница Институције, препознатљива је по свом садржају и није само
информативног карактера већ је иста и у функцији едукације њених корисника.
Садржаји на интернет страници 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 радови стручњака из различитих области, али и одговори
на честа питања Институцији.
За Институцију која је нова, стално повећање броја посјетилаца
странице
www.djeca.rs.ba обавезује и на додатне садржаје. Странице многих школа и
основних и средњих упућују њихове кориснике на сајт Омбудсмана за дјецу.
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Остваривање и заштита права дјетета захтијева између осталог извјештавање о свим
темама и указивање на све ситуације и све појаве којима се повређују ли угрожавају
права дјеце, наравно
на начин који дјецу неће додатно повриједити, али и
извјештавање о позитивним примјерима и више садржаја намјењих дјеци различитог
узраста. У том смислу Институција ће, у најбољем интересу дјетета и у наредном
периоду наставити своју сарадњу са медијима.
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IX ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Размјена искустава са институцијама омбудсмана земаља окружења, али и са другим
организацијама и институцијама које се баве заштитом права дјетета изузетно је
важна, прије свега због чињенице што су питања и проблеми на које ове институције
и организације указују готово идентични. Чак и у структури жалби и приоритетима за
дјеловање институција из окружења, разлике су незнатне, без обзира на, у појединим
случајевима различита законска рјешења или организовање и рад појединих служби
за заштиту дјетета.
Институција је по позиву присуствовала међународним конференцијама

Међународне конференције:
Варшава Скопље Београд Белфаст Охрид -

Варшава -

Београд -

03 - 04. март 2011.
Међународна конференција о насиљу у породици
20. мај 2011.
Тематски састанак CRONSEE, Физичко и психичко кажњавање
дјеце
30-31. мај 2011.
Европски дијалог о управљању интернетом
24 – 26. јул 2011.
Други састанак ENOC/ENYA младих савјетника
06–09. септембра 2011.
Редовна годишња конференција Мреже омбудсмана за дјецу
Југоисточне
Европе
„Заштита
дјеце
од
економског
искоришћавања”
14-16. септембра 2011
15.Годишња конференција и сједница Скупштине Европске
мреже омбудсмана за дјецу и 3.састанак Европске мреже младих
савјетника - ENYA.
23 - 25. новембар 2011.
Састанак на тему „Најбоље праксе сарадње између полиције и
организација цивилног друштва за сигурно и безбједно
дјетињство”

На позив организатора Институција је присуствовала:
Сарајево Бања Лука -

Бања Лука Бања Лука -

31. јануар 2011.
Едукација за студенте на тему „Која права има свако дијете
Конвенција о правима дјетета и колико се поштује!”
01. фебруар 2011.
Радионица „Унапрјеђење сарадње између Савјета за социјалну
политику и социјалну заштиту општине Бања Лука и невладиних
организација”
28. фебруар 2011.
Обиљежавање Међународног дана ријетких болести
03. март 2011.
Трибина „Насиље у породици - појавни облици и препознавање”
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Бања Лука Бања Лука Бања Лука Бања Лука Бања Лука Бања Лука Сарајево Бања Лука Сарајево Бања Лука Бања Лука Требиње Сарајево -

Бања Лука Бања Лука Бања Лука Приједор Мостар -

11. март 2011.
Скуп „Актуелно стање у дјечијој заштити РС – Реализација права
и партиципација локалних заједница”
11. март 2011.
Презентација интернет портала Е- образовање
19. април 2011.
Радионица Међународни стандарди дјечије заштите – Начини
инкорпорирања у системе дјечије заштите у БиХ
28. април 2011.
Тренинг за васпитаче „Подршка родитељима у развоју и јачању
позитивних родитељских вјештина”
02. јун 2011.
Предавање студентима на Факултету Политичких наука смјер
социјални рад на тему Права дјеце
02. јун 2011.
Представљање документа „Политика и унапређење раног раста и
развоја дјеце у Републици Српској за период од 2011.-2016. год.”
09. јун 2011.
Манифестација „Правда за свако дијете”
23. јун 2011.
Финална конференција пројекта „Партнерство за промјену праћење примјене Закона о равноправности полова у БиХ”
28. јун 2011.
Конференција „Најновије промјене у сектору малољетничког
правосуђа на међународном и домаћем нивоу”
04. октобар 2011.
Округли сто „Примјена закона о заштити и поступању са дјецом
и малољетницима у кривичном поступку Републике Српске”
06. октобар 2011.
Округли сто „Одговорно родитељство”
19. октобар 2011.
Округли сто „Безбједност и заштита дјеце на интернету”
31. октобар – 01.новембар
Радионица за дораду Етичког кодекса истраживања о дјеци и
израду Протокола са стандардима за праћење државне
Стратегије за борбу против насиља над дјецом 2011.-2014. у
Босни и Херцеговини
02. новембар 2011.
Представљање студије за оптимизацију мреже основних школа у
Бањој Луци
14. новембар 2011.
Конференција „Мултисекторски модели поступања у спрјечавању
и сузбијању насиља у породици”
22. новембар 2011.
Радионица поводом међународног мјесеца борбе против болести
зависности
30. новембар 2011.
Округли сто „Просјачење дјеце и економско искоришћавање
дјеце у општини Приједор”
08 – 09. децембар 2011.
Конференција „Директна примјена Конвенције о праву дјетета –
обавеза или могућност”
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Бања Лука Бања Лука -

23. децембар 2011.
Округли сто поводом пет година дневног центра за малољетнике
23. децембар 2011.
Округли сто „Улога невладиних организација у збрињавању
жртава насиља у породици у контексту Нацрта Закона о
социјалној заштити”

Институција је организовала:
Бања Лука Бања Лука Приједор Модрича Бања Лука Бања Лука -

08. фебруар 2011.
Обиљежавање Дана безбједног интернета „То је више од игре,
то је твој живот”
06. април 2011.
Округли сто „Заштита дјеце без родитељског старања”
12. мај 2011.
Округли сто „Заштитимо дјецу од просјачења”
06. октобар 2011.
Округли сто „Заштитимо дјецу од просјачења”
17. октобар 2011.
Округли сто „Вршњачко насиље и насиље над дјецом и медији”
22. новембар 2011.
Округли сто „Ниједно дијете изван образовног система”

1. Чланство у ENOC
Институција Омбудсмана за дјецу је једна од ријетких институција која је у истој
години када је основана као потпуно нова институција примљена за пуноправног
члана ENOC -Асоцијација омбудсман институција за дјецу у Европи која броји преко 30
чланова.
Поред редовних годишњих конференција, на којима чланови организације говоре о
својим искуствима на одређену тему, међу члановима постоји и стална комуникација размјена мишљења о одређеним законским рјешењима и искуствима које имају
институције у одређеној области.
У 2010.години ENOC је покренуо иницијативу за успостављање мреже младих
савјетника - ENYA (ENOC Network of Yоuth Advisors) како би дјеца из цијеле Европе
могла сарађивати и размјењивати знања и искуства у познавању, остваривању и
заштити својих права.
Први састанак младих савјетника одржан је у Стразбуру, у октобру 2010.године на
којем је Република Српска имала свог представника. Млади савјетник Дејан Татић из
добојске Гимназије размјењивао је мишљење са својим европским вршњацима из 17
европских земаља путем електронског форума који је покренула ENYA и тако стекао
могућност даљег ангажовања у овом пројекту.
Другом ENOC/ENYA састанку који се одржао од 24. до 26. јула у Белфасту, Сјеверна
Ирска из Републике Српске,поред Дејана Татића присуствовала је и Милица Копуз из
Мркоњић Града, који су учествујући у раду радних група за Образовање и Интернет,
размјенили искуства са својим вршњацима из других европских земаља и понудили
приједлоге и препоруке за омбудсмане за дјецу. На том састанку млади савјетници из
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Европе изабарали су младог савјетника из Републике Српске, да пренесе њихове
препоруке везано за образовање на Годишњој конференцији Европске мреже
омбудсмана за дјецу заједно са младом савјетницом са Кипра.
На 15. Годишњој конференцији Европске мреже омбудсмана за дјецу која је одржана у
Варшави од 14. до 16. септембра млади савјетник из Републике Српске, Дејан Татић
презентовао је ставове младих савјетника ENOC мреже младих савјетника о
образовању. Дејан је на тој конференцији био једини представник дјеце и младих из
региона.
Ове активности младих савјетника посебно су значајне јер омогућавају дјеци да
упореде своја искуства из разних области са искуствима својих европских вршњака.

2. Публикације
Да би основне захтјеве и принципе Конвенције приближили дјеци, али и онима који
брину о дјеци, Институција је у 2011. години штампала публикације које су
достављене надлежним институцијама и објављене на интернет страни Институције.
Публикације садрже резултате истраживања на терену, ставове стручњака и
препоруке омбудсмана за дјецу везано за:
- Просјачење дјеце у Републици Српској
- Ни једно дијете изван образовног система
- Дјеца на интернету
- Заштитимо дјецу од употребе пиротехничких средстава
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X ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Рб.

Аналитички конто
411111

I
1
2
3
4
5
6
7
II
1
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
V
1
2
3

НАЗИВ КОНТА
Бруто плате и накнаде трошкова запослених

4111-11
4111-21
4111-91
4111-92
4111-95
4111-97
4111-98
412111
4121-12

Расходи за основну плату
Расходи за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају
Расходи за порезе на плату
Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање
Расходи за доприносе за здравствено осигурање
Расходи за доприносе за осигурање од незапослености
Расходи за доприносе за дјечију заштиту
Расходи по основу закупа
Расходи за закуп пословних објеката и простора

412200
4122-11
4122-12
4122-21
4122-22
4122-23
4122-24
4122-31
4122-32
4122-33
4122-34
4122-35
4122-39
4122-49
412300
4123-11
4123-12
4123-134123-14
4123-19
4123-21
4123-29
4123-32
4123-33
4123-34
4123-99
412500
4125-18
4125-31
4125-32

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
Расходи по основу утрошка електричне енергије
Расходи за централно гријања
Расходи за услугу водовода и канализације
Расходи за услуге одвоза смећа
Расходи за услуге дератизације
Расходи за услуге одржавања чистоће
Расходи за услуге коришћења фиксног телефона
Расходи за услуге коришћења мобилног телефона
Расходи за услуге интернета
Расходи за поштанске услуге
Расходи за РТВ претплату
Расходи за остале комуникационе услуге-изнајмљена линија
Расходи за остале услуге превоза
Расходи за режијски материјал
Расходи за компјутерски материјал
Расходи за образце и папир
Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте
Раходи за канцеларијска помагала
Расходи за остали канцеларијски материјал
Расходи за хемијски материјал за одржавање чистоће
Расходи за остали материјал за одржавање чистоће
Расходи за службена гласила
Расходи за стручне часописе
Расходи за књиге
Расходи за остали режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке
Расходи за текуће одржавање превозних средстава
Расходи за текуће одржавање канцеларијске опреме
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ФОНД 01
669.877,23
397.122,54
7.443,50
43.567,28
121.262,36
83.734,66
6.665,38
10.081,51
47.848,94
47.848,94
22.659,53
3.346,90
6.199,46
468,66
469,97
46,80
150,00
4.845,66
2.068,42
1.433,40
1.577,31
85,40
1.767,55
200,00
4.237,81
1.412,04
613,00
121,92
0,00
370,16
119,86
537,19
501,00
295,00
200,00
67,64
2.845,21
5,00
1.043,48
1.141,24

4
5
6
7
8
1
2
3

4125-33
4125-34
4125-36
4125-39
4125-91
412600
4126-11
4126-12
4126-13

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

4126-14
4126-19
4126-21
4126-22
4126-23
4126-29
4126-31
412700
4127-19
4127-21
4127-22
4127-25
4127-31
4127-32
4127-36
4127-39
4127-53
4127-99
412900

VI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Расходи за текуће одржавање комуникационе опреме
Расходи за текуће одржавање гријне, расхладне и заш.опреме
Расходи за текуће одржавање опреме за образ.науку, кул.и сл.
Расходи за остале услгуге за текуће поправке
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 земљи
Расходи по основу јавног превоза за службена путовања у земљи
Расходи по основу превоза личним возилима на службеним путовањима у
земљи
Остали расходи по основу службених путовања у земљи
Расходи по основу дневница за службена путовања у иностранству
Расходи по основу смјештаја и хране за службена путовања у иностранству
Расходи по основу јавног превоза за службена путовања у иностранству
Остали расходи по основу службених путовања у иностранству
Расходи по основу утрошка бензина
Расходи за стручне услуге
Расходи за остале финансијске услуге
Расходи за осигурање визила
Расходи за путно осигурање
Расходи за осигурање запослених
Расходи за услуге штампања, графичке обраде, копирања и сл.
Расходи за услуге објављивања тендера, огласа и информативних текстова
Расходи за услуге израде фотографија
Расходи за остале услуге информисања, медија и сл.
Расходи за услуге превођења
Расходи за остале стручне услуге
Остали непоменути расходи

Расходи по основу котизација за семинаре, савјетовања и симпозија за
4129-22
запослене
4129-31
Расходи за бруто накнане волонтера
4129-37
Расходи за бруто накнане по уговору о дјелу
4129-41
Расходи по основу репрезентације у земљи
4129-43
Расходи по основу организације пријема, манифестација и сл.
4129-49
Остали расходи по основу репрезентације
4129-72
Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида
4129-73
Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила
4129-92
Расходи по основу чланарина
4129-99
Остали непоменути расходи
1 Одобрен буџет за 2011.годину
2 Накнадно добијена средства
3 УКУПНО (1+2)
4 УКУПНО РЕАЛИЗОВАВАНО У 2011. ГОДИНИ
5 ОСТАЛО ОД ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА
СРЕДСТВА ДОБИЈЕНА ОД ДОНАТОРА У 2011.ГОДИНИ

Текући грантови од међународних организација (E.N.О.C.)
Текући грантови од правних лица у земљи
Трансфери за текуће грантове у земљи (ФИГАП програм)
УКУПНО СРЕДСТАВА ОД ДОНАЦИЈА-ГРАНТОВИ
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12,00
208,73
265,76
16,00
153,00
17.354,44
1.202,00
128,60
47,60
223,32
253,00
2.175,48
3.855,43
4.249,21
982,15
4.237,65
2.685,71
18,10
1.053,03
32,80
462,26
344,21
171,71
13,50
187,50
93,60
309,00
8.165,69
432,55
1.424,97
722,22
1.239,86
1.299,83
55,92
334,08
505,93
2.085,83
64,50
771.000,00
4.859,98
775.859,98
775.674,56
185,42
6336,31
32441,85
2999,47
41777,63

XI ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2012.ГОДИНУ
У складу са Законом утврђеним овлашћењима, Омбудсман за дјецу ће у 2012.години:
- Институција ће као и у предходном 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;
- извршити истраживање о сексуалној експлоатацији дјеце, прибавити податке од
надлежних институција о броју дјеце, полу и узрасту дјеце која су у задње три
године била жртве различитих облика сексуалног злостављања и искоришћавања, о
починиоцима ових дјела, начину збрињавања и заштите дјеце, како би се додатно
скренула пажња на озбиљност проблема и неопходност адекватних мјера и акција у
спречавању, односно ублажавању посљедица ових најтежих облика злостављања и
искоришћавања дјеце;
- анализирати постојећа законска рјешења која се односе на дјецу без родитељског
старања и начине њиховог збрињавања, посебно у дијелу недовољно присутног
хранитељства, како би се указало на неопходност јачања овог вида збрињавања
дјеце;
- анализирати постојећа законска рјешења која се односе на питања здраве исхране
дјеце, посебно дјеце смјештеним у институцијама, те могућностима школа у
организовању исхране дјеце.
Омбудсман за дјецу ће наставити сарадњу са дјецом и школама, тако што ће, према
утврђеном плану, али и по позиву, организовати радионице у школама како би дјецу
упознала са њиховим правима и могућностима заштите тих права те их подстакла на
изношење њиховог мишљења.
Институција ће наставити сарадњу са савјетима ученика основних школа те Мрежом
савјета ученика средњих школа, актуелизирајући 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.
Институција ће у 2012. години јачати Мрежу младих савјетника и рад са дјецом и
младима који су, прије свега, заинтересовани да својим ангажовањем заједно са
Институцијом раде на оним питањима и проблемима са којима се свакодневно сусрећу.
Институција ће у раду са дјецом, посебно актуелизирати питања права, обавеза и
одговорности дјеце у образовном систему, права дјеце у породици, права дјеце у
сукобу са законом.
У 2012. години Институција ће наставити активности на информисању јавности о
сигурном коришћењу интернета, промоцији одговорног коришћења интернета те
указивања на могуће ризике и опасности којима дјеца могу бити изложена путем
интернета.
У 2012. години Институција ће наставити активности на стварању претпоставки за
успостављање дјечијег телефона који би био прије свега подршка дјеци, у различитим
питањима и проблемима са којима се сусрећу на свом путу одрастања, али и свима
онима који брину о дјеци.
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Омбудсман за дјецу ће остварити увид у заводима за извршење санкција у којима се
налазе дјеца, посебно услова у којима издржавају казну и посебно начина и
могућности остваривања права која у тим установама имају.
И у 2012 години, 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.
Обиљежавању Дјечије недјеље и Дана права дјетета, Дана безбједног интернета,
Институција ће и у наредној години посветити дужну пажњу, прије свега због
промоције дјечијих права и активније улоге свих и институција и појединаца у
заштити дјеце и њихових интереса.
Институција ће, наравно, континуирано радити по жалбама грађана којима се указује
на повреду права и интереса дјеце, очекујући да се сваком годином, у укупном броју
жалби препозна интерес дјеце као подносилаца жалбе.
Наставити сарадњу са медијима у циљу обавјештавања јавности о стању права
дјетета, повреди тих права и активностима Институције на унапређењу ситуације у
појединим областима права дјетета.
Наставити сарадњу са невладиним организацијама о свим питањима у којима
заједничким ангажовањем можемо добити бољи резултат.
Институција ће наставити сарадњу са институцијама омбудсмана земаља окружења, те
као пуноправан члан ENOCA-а и CRONSEE активно доприносити унапређењу рада ових
асоцијација.
У циљу лакшег приступа Институцији и бољег увиду у начин остваривања права и
интереса дјеце, те сарадње са организацијама и институцијама локалне заједнице,
Институција ће у 2012.години организовати уредовне дане у општинама Источно
Сарајево, Приједор и Бијељина.
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