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I УВОД
1. УН Конвенција о правима дјетета-основни принципи
УН Конвенција о правима дјетета1, међу бројним међународним документима о
људским правима уопште, има посебан значај. Оно што је чини посебном је
чињеница да препознаје све категорије људских права и да та 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.
Значај Конвенције односи се прије свега на правни статус дјетета, јер Конвенција
први пут уводи дијете као субјекта међународног права и заштите, као лице које
има право на своја људска права и по први пут на свеобухватан начин осигурава
сва права за свако дијете.
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. Право на заштиту од било којег облика дискриминације - Један од
основних принципа Конвенције је заштита дјетета од било којег облика
дискриминације. Државе чланице ове Конвенције поштују и обезбјеђују права
садржана у Конвенцији сваком дјетету под њиховом јурисдикцијом, без икакве
дискриминације и без обзира на расу, боју коже, пол, језик, вјероисповијест,
политичко или друго убјеђење, национално, етничко или социјално поријекло,
имовно стање, онеспособљеност, рођење или други статус дјетета или његовог
родитеља или законитог старатеља. С тим у вези, државе се обавезују на
предузимање свих потребних мјера како би се обезбиједила заштита дјетета од
било којег облика дискриминације или казне засноване на статусу, активностима
или израженом мишљењу родитеља, законитих старатеља или чланова породице
дјетета.2
Право дјетета на заштиту од дискриминације у основи значи и њихово право на
различитости, односно њихово право да под истим условима имају право на права
из Конвенције без обзира на разлике по било којем основу које Конвенција наводи.
УН Комитет за права дјетета3 својим новим препорукама констатује да је
усклађивање законодавства са антидискриминацијским законом неадекватно,што је
довело до његове ограничене практичне примјене, а што се види из само неколико
пријављених жалби за дискриминацију и ниског нивоа јавне свијести о правним
лијековима доступним у случајевима дискриминације.
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,
1

2
3

УН Конвенција о правима дјетета усвојена је Генералној скупштини Уједињених нација 20.новембра
1989.г,Конвенцију су ратификовале 193 државе, Босна и Херцеговина је Конвенцију преузела
нотификацијом о сукцесији 1993.г.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 2.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 29.
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најбољи интерес дјетета мора да буде на првом мјесту. Државе се обавезују да
дјетету обезбиједе такву заштиту и бригу која је неопходна за његову добробит,
узимајући у обзир права и обавезе његових родитеља, законитих старатеља или
других појединаца који су правно одговорни за дијете и предузимају у том циљу
све потребне законодавне и административне мјере.4
Најбољи интерес дјетета, поред тога што се успоставља као право дјетета, посебно
се издваја и као један од четири основна принципа Конвенције, односно, као услов
за остваривање сваког права гарантованог Конвенцијом.
Најбољи интерес дјетета је правни стандард који није унапријед одређен, и они
који га у пракси примјењују то истичу као његов основни недостатак. Институцији
су се обраћали представници различитих институција и служби са питањем који су
то критеријуми на основу којих се утврђује шта је у датој ситуацији најбољи
интерес дјетета, имају ли они своју листу приоритета, да ли је један критериј
важнији од другог и сл. Управо та чињеница потврђује потребу индивидуалног
приступа и индивидуалног процјењивања интереса сваког дјетета појединачно,
тако да су одговори
могући само правилним разумијевањем Конвенције и
адекватним ангажовањем стручњака различитих профила.
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 које се тичу дјеце.5
У својим препорукама6 Комитет поново позива државу да појача напоре како би се
осигурало да начело најбољег интереса дјетета буде широко познато и на
одговарајући начин уграђено и досљедно примјењено у свим законодавним,
административним и судским поступцима и свим политикама, програмима и
пројектима релевантним и са утицајем за/на дјецу, посебно оних лишених
породичног окружења.
Центри за социјални рад, поступајући у одређеним предметима, позивају се на
најбољи интерес дјетета онда кад захтјеву удовољавају (тако нпр. у мишљењу за
издавање путне исправе за дијете центар наводи да „с обзиром да је најбољи
интерес дјетета да има путну исправу, центар даје позитивно мишљење”...)
Међутим, примијетно је да у случају када се не удовољава захтјеву тада изостаје и
позив на овај правни стандард, што упућује на недовољно разумијевање суштине
„најбољег интереса дјетета”.Јер ако на основу свих потребних чињеница и
околности центар утврди да није најбољи интерес дјетета да има путну исправу,
онда овај правни стандард мора бити и дио одлуке којом се захтјев одбија. Комитет
посебно констатује да овај принцип није адекватно примијењен у ситуацијама гдје
су дјеца лишена породичног окружења, те да најбољи интерес дјетета није
примарно разматран код регулисања смјештаја дјеце у различите облике
алтернативне бриге. У Извјештају за претходну годину, Институција је управо
указала на присутан проблем и чињеницу да рјешење којим се дијете упућује у дом
не садржи образложење из којег се види да је смјештај у дом његов најбољи
интерес (рјешењем се не констатује да су исцрпљене све друге могућности, не
4
5
6

УН Конвенција о правима дјетета, члан 3.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2005, тачка 29.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 31.
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утврђују стварни разлози за смјештај, не утврђује да је привремено и на које
вријеме, не уређује контакт са породицом и сл.).
Посебан проблем је и питање уређења виђања дјетета са родитељем са којим не
живи. Кад је донесено рјешење и кад је оно постало правоснажно (конкретно
рјешење је донесено на основу утврђеног да је то најбољи интерес дјетета), онда
свако неизвршавање таквог рјешења је противно најбољем интересу дјетета,
занемаривање је дјетета и насиље је над њим.
У једном броју одлука, центри за социјални рад члан 3. Конвенције - најбољи
интерес дјетета наводе сам за себе као основ за поступање у конкретном случају.
Правни основ за поступање институције је материјални пропис који уређује
овлаштење институције, која у конкретном поступању мора имати у виду све
чињенице и околности, и у датим условима дјетету омогућити најбоље могуће.
Најбољи интерес дјетета у сваком поступку мора да буде приоритет, што између
осталог захтијева да је из образложења сваке одлуке, и за свако треће лице, јасно
зашто је нпр.дијете смјештено у дом.
Многе одлуке, донесене у најранијем узрасту дјетета, дугорочно одређују његово
одрастање и остављају посљедице за цијели живот, зато је питање одређивања
најбољег интереса за свако дијете не само обавеза надлежних у поступању, већ и
велика одговорност.
У највећем броју предмета који се односе на поступање центара за социјални рад,
институција је захтијевала управо утврђивање најбољег интереса дјетета, а у
једном броју предмета била је присутна и у судским поступцима у којима је суд
одлучивао о повјеравању дјетета једном од родитеља.
3. Право дјетета на опстанак и развој обавезује да се сваком дјетету обезбиједи
право на живот и развој.7
Државе чланице признају да свако дијете самим рођењем има право на живот.
Државе чланице обезбјеђују у највећој могућој мјери опстанак и развој дјетета.
Право дјетета на живот, опстанак и развој једно је основних права дјетета и
основна претпоставка за остваривање свих других права дјетета. Конвенција га
успоставља не само као право дјетета, већ као један од четири основна принципа,
чиме се још једном потврђује међусобна зависност свих права из Конвенције и
условљеност једног права обезбјеђењем оног другог. Тиме се само додатно
потврђује да су права дјетета само његове потребе за правилан раст и развој, и да
у одређивању најбољег интереса дјетета, без обзира о којем конкретном праву се
одлучује, свако од права из Ковенције се мора имати у виду, јер свако од права у
функцији је правилног раста и развоја дјетета.
Комитет очекује од држава да тумаче „развој” у најширем смислу као потпун
концепт, обухватајући право дјетета на физички, ментални, духовни, морални,
психолошки и социјални развој. Мјере спровођења треба да буду усмјерене на
постизање оптималног развоја за сву дјецу.8
Конвенција у члану 6. признаје ово право дјетета, међутим, за његово остваривање
додатно је важно и право сваког дјетата да користи социјалну заштиту, укључујући
социјално осигурање и предузимање свих потребних мјера неопходних за пуно
остваривање тог права у складу са националним законом, узимајући у обзир
7
8

УН Конвенција о правима дјетета, члан 6.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 13-Право дјетета на слободу од свих облика
насиља, тачка 62.
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средства и услове дјетета и лица која су одговорна за издржавање дјетета (члан
26), али и право сваког дјетета на животни стандард примјерен физичком,
менталном, духовном, моралном и друштвеном развоју дјетета, те обавези државе
на предузимање свих неопходних мјера како би се обезбиједило да дијете добије
издржавање од родитеља или других лица која су финансијски одговорна за
дијете, како у оквиру државе тако и из иностранства. (члан 27)
Конвенција утврђује да родитељи и друга лица одговорна за дијете имају
првенствену одговорност, да у оквиру својих способности и финансијских
могућности обезбиједе животне услове потребне за развој дјетета. Да ово право
дјетета у пракси није схваћено у свом пуном значењу, најбоље потврђују случајеви
неплаћања алиментације за дијете, чиме се брига за развој и одрастање дјетета
препушта само родитељу са којим дијете живи без обзира на његове стварне
могућности. Неадекватна реакција према родитељу који по овом основу занемарује
своје дијете и врши насиље над њим, у пракси није препознато као угрожавање
дјетета на развој и одрастање.
УН Комитет9, уз напомену да држава потписница троши три пута више од
регионалног просјека на здравствену и социјалну заштиту, изражава забринутост
да тренутни систем социјалне заштите не одговара адекватно на потребе особа
које су највише финансијски угрожене.
4. Право на слободно изражавање мишљења - Дијете које је способно да
формира своје мишљење има право слободног изражавања тог мишљења о свим
питањима која се тичу дјетета, с тим што се мишљењу дјетета посвећује дужна
пажња у складу са годинама живота и зрелошћу дјетета. У ту сврху, дјетету се
посебно даје прилика да буде саслушано у свим судским и административним
поступцима који се односе на њега, било непосредно или преко заступника или
одговарајућег органа, на начин који је у складу са процедуралним правилима
националног закона.10
Право дјетета на изражавање мишљења и учествовање у сваком поступку који се
њега тиче једно је од основних права дјетета и истовремено један од четири
основна принципа Конвенције. То значи да овај основни принцип, мора бити
укључен у остваривање сваког права, на начин да се дјетету омогући да изрази
своје мишљење и да дијете буде саслушано. При томе, није довољно само утврдити
право дјетета, врло је важно мишљењу дјетета посветити дужну пажњу, на начин
да разумије поступак који се води и његово учешће у том поступку, те његову
улогу, да кроз изражавање властитог мишљења доприноси и у одређивању оног
што јесте његов најбољи интерес у датом поступку.
Право које Конвенција успоставља није одлука дјетета, одлуку доносе одрасли
(родитељи, школа, центри за социјални рад и друге институције и службе), који у
тим ситуацијама треба да знају и какав је став дјетета. То не значи да ће се
прилагођавати мишљењу дјетета и тиме практично дјетету препуштати одлуку, већ
значи да ће уважавајући мишљење дјетета, донијети одлуку у најбољем интересу
дјетету.
При томе се посебно мора имати у виду да право дјетета да слободно изрази своје
мишљење значи да дијете без притисака и манипулација од било кога износи свој
став, тако да је слободно изношење мишљења дјетета основ у остваривању овог
права дјетета. Манипулације дјететом посебно су присутне у поступцима развода
брака и утицајем једног родитеља на мишљење дјетета о другом родитељу. Али,
9

УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 60.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 12.
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обавеза је надлежних служби да и тај проблем препознају и адекватно реагују
према родитељу који користи дијете у поступку за остваривање својих права.
Конвенција не одређује узраст дјетета, већ одређује његову способност да
формира своје мишљење, што значи да „држава не смије поћи од претпоставке
постојања неспособности дјетета за изражавање мишљења. Напротив, државе
морају претпоставити постојање способности дјетета да формира своје мишљење и
морају омогућити да ово право изрази. Дијете нема обавезу да доказује претходно
своју способност”11, као што нема ни обавезу изражавања мишљења, и то је његов
избор.
Ово право налаже јасну законску обавезу државама да признају ово право дјетета,
али и да обезбиједе његову пуну примјену. Новим Законом о социјалној заштити,
на приједлог Институције, утврђено је чланом 66. да је у поступку у коме се
одлучује о правима дјетета из овог закона, надлежни орган дужан да омогући
дјетету да изрази своје мишљење у складу са узрастом и његовим способностима.
Истовремено, Законом о средњем образовању и васпитању, ово право дјетета је
признато, али у пракси није обезбијеђена његова адекватна примјена, што је
својом одлуком потврдио и Уставни суд Републике Српске. У судском поступку,
повјеравања дјетета, суд између осталог констатује: „Одлуку о повјеравању XX суд

је донио имајући у виду жељу млдб XX, притом цијенећи да је дјевојчица способна
да изрази своје жеље сматрајући да дијете које има пуних 12 година живота
способно изразити своје мишљење, а посебно...”12

Ово право дјетета у пракси се тешко разумије и дјеца различитог узраста управо то
износе као проблем, посебно, у образовном систему. Право на изражавање
мишљења често се схвата на начин да угрожава ауторитет одраслих. Ауторитет
одраслих, који је врло важан у одрастању дјетета, неће угрозити право дјетета на
изражавање мишљења, ако је усмјерен да код дјеце од најранијег узраста развија
самосталност и одговорност. Реакције одраслих да дјеца имају превише права, да
су дјеца због права изгубила обавезе и одговорност, само потврђује
неразумијевање концепта дјечијих права и од једног броја професионалаца који би
дјецу требали учити тим вриједностима.
УН Комитет за права дјетета13 изражава своју забринутост што стварна примјена
закона који признају право дјеце да изразе своје ставове у доношењу одлука које
их се тичу није системски праћено, те да се ставови дјеце ријетко узимају у обзир
везано за школско градиво и наставне материјале, те да иако су савјети ученика
основани у већини школа постоји ограничено учешће у њима, односно, ограничене
могућности на стварни утицај у одлучивању у школским питањима. С тим у вези,
Босни и Херцеговини, између осталог, се предлаже предузимање мјера како би се
обезбиједило ефикасно спровођење законодавства, укључујући и разматрање
успостављања система и/или процедура за социјалне раднике и судове да прате
поштовање овог принципа.
Потпуна примјена сваког од права гарантованих Конвенцијом условљена је
задовољавањем наведених основних принципа. Дакле, без обзира да ли је ријеч о
праву дјетета на образовање, здравствену заштиту, заштиту приватности и слично,
оно неће бити обезбијеђено ако при том нису испуњени основни захтјеви садржани
у четири основна принципа.

11
12
13

УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 34.
Пресуда основног суда из 2011.године
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 29.
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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.
Усклађивање законодавства са захтјевима Конвенције захтијева да права буду
јасно утврђена и да су истовремено обезбијеђена ефикасна правна средства у
случају њиховог непоштовања.
Прихватајући Конвенцију држава прихвата обавезу и одговорност да:
1. предузме све одговарајуће законодавне, административне и друге мјере за
остваривање права признатих Конвенцијом,15
2. предузме такве мјере, до крајњих граница њима доступних средстава, ради
остваривања економских, културних и социјалних права,16
3. оствари међународну сарадњу и размјену одговарајућих информација тамо гдје
је то потребно за остваривање права,17
4. са основним принципима и правима Конвенције на одговарајући и адекватан
начин упозна како дјецу, тако и одрасле,18
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.19
У вези са преузетим обавезама и одговорностима државе у примјени Конвенције,
Комитет посебно наглашава да се остваривање људских права дјетета не смије
схватити као добротворни рад или исказивање милости, већ као дужност државе у
испуњењу јасних законских обавеза према сваком дјетету.20

2. Нове Препоруке УН Комитета за права дјетета
Конвенцијом о правима дјетета као и другим међународним документима о
људским правима, успостављен је посебан механизам надзора у примјени
Конвенције - Комитет за права дјетета.
УН Комитет за права дјетета21 успостављен је ради разматрања постигнутог
напретка у примјени Конвенције и извршавања обавеза које су државе чланице
преузеле прихватањем Конвенције. С тим у вези, Комитет за права дјетета, кога
чине независни стручњаци и експерти, са посебном пажњом прати:
- усклађеност
законодавства у области заштите дјетета са захтјевима
Конвенције и
- стање у пракси у остваривању и заштити права дјетета држава чланица.
14

УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 5, Опште мјере за спровођење Конвенције о
правима дјетета
15
УН Конвенција о правима дјетета, члан 4.
16
УН Конвенција о правима дјетета, члан 4.
17
УН Конвенција о правима дјетета, члан 23.
18
УН Конвенција о правима дјетета, члан 42.
19
УН Конвенција о правима дјетета, члан 44.
20
УН Комитет за права дјетета, Општи комнтар бр.5.Опште мјере за спровођење Конвенције о
правима дјетета, тачка 11.
21
УН Конвенција о правима дјетета, члан 43.
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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.
Према члану 44. Конвенције, државе чланице се обавезују да подносе извјештаје о
мјерама које су усвојиле, а које доприносе остваривању права која су Конвенцијом
призната, као и о напретку постигнутом у остваривању тих права и то:
а) у року од двије године од ступања Конвенције на снагу у државама
чланицама,
б) након тога сваких пет година.
Први извјештај Босне и Херцеговине - Иницијални извјештај Босне и Херцеговине о
стању права дјетета, Комитет је разматрао тек у мају 2005. године. У јуну исте
године Комитет је усвојио и Закључна разматрања којима је констатовао многе
забринутости у вези са примјеном Конвенције, те Босни и Херцеговини упутио и
бројне препоруке22 да у различитим областима, системским рјешењима допринесе
унапређењу положаја дјеце.
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. С обзиром дакле,да није испоштован члан 44. Конвенције везано за
достављање извјештаја у задатим роковима, Босна и Херцеговина је свој први
извјештај преименовала као други, трећи и четврти како би ухватила корак
дефинисан чланом 44. став 1. Конвенције.
Према члану 44. Конвенције, државе ће обезбиједити да извјештаји буду доступни
најширој јавности у њиховим земљама. Процес извјештавања представља
јединствену форму међународне одговорности за то како државе третирају дјецу и
њихова права. Међутим, уколико се извјештаји не дистрибуирају и конструктивно
не разматрају, овај процес тешко да ће имати позитивног утицаја на живот дјеце.23
Разматрајући извјештај Босне и Херцеговине, Комитет је Босни и Херцеговини
поново упутио бројне препоруке за унапређење бриге за дјецу у различитим
областима и са жаљењем констатовао да неке од препорука дате 2005. године још
увијек нису у потпуности ријешене.
Поред Извјештаја држава чланица и закључци Комитета треба да се презентују
јавности, укључујући и дјецу, и буду предмет расправе у парламенту.
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, представљају додатни „водич” за боље разумијевање Конвенције и
њено квалитетније провођење у пракси.

22
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3. Закон о Омбудсману за дјецу
Разматрајући други, трећи и четврти комбиновани извјештај о стању права дјетета
у Босни и Херцеговини, УН Комитет за права дјетета поздравља оснивање
независног омбудсмана за дјецу у Републици Српској24 и сматра да
оснивање таквих тијела спада у обавезе преузете од страна уговорница након
ратификације којима се обезбјеђује спровођење Конвенције и унапређује
универзална реализација права дјетета.25 Комитет у својим општим смјерницама за
периодичне извјештаје захтијева од страна уговорница да обезбиједе информације
о „сваком независном тијелу основаном са циљем да унапређује и штити права
дјетета”.Превасходна брига Комитета је да та институција, какав год облик имала,
треба да је у могућности да самостално и независно прати, унапређује и штити
права дјетета. С тим у вези, Комитет утврђује и листу препоручених активности
које ове институције треба да спроведу у имплементацији Конвенције имајући у
виду опште принципе Конвенције.
Препоручене активности, како их Комитет утврђује, Законом о Омбудсману за дјецу
су утврђене надлежности Институције26:
-

-

-

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

У поступку ослобођеном бројних формалност, Институција врло брзо успоставља
контакт са надлежним институцијама и службама, али и грађанима који указују на
повреде права дјетета по разним основама.
Поступајући у складу са овлашћењима утврђеним Законом, Институција се и у
2012. 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, имају 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. Због тога је
24
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врло важно да су надлежности за поступање институција и служби јасно одређене,
али и одговорност за непоступање и неадекватно поступање.
Рад на појединачним предметима тражи велико ангажовање и дуго траје. Свака
пријава захтијева провјеру да ли је то питање и како нормативно уређено, а затим
да ли и како надлежни органи поступају у конкретним ситуацијама. Некада је и
само једна пријава којом се указује на повреду права дјетета довољна, да се
провјери да ли је и како одређена ситуација системски препозната и дефинисана и
како се у пракси реализује. 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 отклањања ситуације која доводи до повреде права дјетета, било да је
потребно донијети нови пропис, или мијењати постојећи или мијењати праксу у
поступању надлежних.
Иако су овлашћења Институције Законом јасно дефинисана27 још увијек су велика
очекивања од Институције у смислу да може доносити или мијењати одлуке
надлежних органа. Али и то је у надлежности Институције, да грађане упути ко је у
систему надлежан за одређена питања, коме и како да поднесу захтјев, који пропис
то регулише. Досљедну примјену закона који се односе на заштиту права и
интереса дјеце морају обезбиједити органи и службе у оквиру својих овлашћења, а
омбудсман истима може предложити предузимање мјера за спречавање штетних
поступања и упозорити на неправилности у поступању, што је препорукама
надлежним органима и чинила.
Поред квалитетних закона, који ће препознати међународне стандарде и принципе
и који ће у пракси бити адекватно примијењени, кључни су квалитетни кадрови.
Стручна спрема се подразумијева, али за рад у области дјечије заштите потребна
је додатна осјетљивост, стрпљење, знање и разумијевање, неопходан је
мултидисциплинаран приступ и стална и стварна сарадња стручњака различитих
профила у тражењу најбољих могућих рјешења за свако дијете. У пракси су врло
честе реакције да неко други није урадио свој дио посла. Чак и на питање служби,
шта сте предузели, одговор је - то је под утицајем медија, филмова... Нити је то
било питање, нити је то одговор на ситуацију у којој се дијете нашло.
Пребацивање одговорности са једне на другу институцију и очекивање да она
друга реагује 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, а у извјештајном периоду организовала је уредовне дане у
градовима Приједор, Бијељина и Источно Сарајево.
Институција има укупно 19 запослених радника и то ВСС – 14 радника, ВС - 1
радника, ССС – 4 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. Да би осигурала одговарајући простор и истовремено избјегла
трошкове закупа, Институција је надлежним упутила захтјев.
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II ПРАВА ГАРАНТОВАНА КОНВЕНЦИЈОМ
Оно што Конвенцију о правима дјетета чини посебном међу бројним документима о
људским правима уопште, је управо чињеница да једним документом успоставља
бројна и врло различита права која се односе на дјецу, а дијете је према
Конвенцији, људско биће које није навршило осамнаест година живота, ако се, на
основу закона који се односи на дијете, пунољетство не стиче раније.28
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.

УН Комитет за права 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.
Поред наведене класификације, у пракси су данас присутне и бројне друге
класификације као, грађанска, политичка, економска, социјална и културна права
или права на развој, права на учешће и права на заштиту, или као превентивна,
партиципативна и заштитна права.
Бројне класификације права дјетета присутне и у теорији и пракси имају за циљ,
прије свега, да олакшају информисање о правима дјетета, праћење примјене
Конвенције и надзор у извршавању преузетих обавеза. Без обзира по којем основу
се врши класификација, иста се чини из практичних разлога, и ничим не доводи у
питање прихваћен став о недјељивости права дјетета, јер због међусобне
испреплетености и условљености стварна подјела није могућа.
Нови квалитет односа према дјеци који се Конвенцијом захтијева, између
осталог, се односи и на чињеницу да су сва права основна, да су сва
једнако важна и међусобно зависна и да су сва потребна дјетету у
28
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његовом правилном развоју, а њихова посебност произилази из
чињенице да се односе на дјецу у оквирима њихових развојних
могућности.

1. Статистика о дјеци
Разматрајући Иницијални извјештај Босне и Херцеговине о стању права дјетета
2005. године, УН Комитет за права дјетета 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.
Разматрајући 2012. године нови извјештај Босне и Херцеговине, Комитет је и даље
дубоко забринут због недостатка статистичких података који се односе на
имплементацију Конвенције и јасне подјеле одговорности за прикупљање,
консолидацију и и анализу података, те понавља своју ранију препоруку држави да
хитно спроведе попис становништва и да
развије координисани систем за
свеобухватно прикупљање података који би требало да „покрије” сву дјецу млађу
од 18 година и да рашчлани те податке по групама дјеце којима је потребна
посебна заштита.29
УН Комитет посебно наглашава важност посједовања свеобухватних и актуелних
квантитативних и квалитативних података о свим аспектима раног дјетињства и
дјеци која припадају ризичним групама.30
Од институције Омбудсмана за дјецу често се очекују одговори о броју дјеце,
различитих категорија, којима су повређена права по неком основу, и не само од
медија већ и институција. Омбудсман за дјецу је радећи истраживање у одређеним
областима
(просјачење дјеце, сексуално злостављање, вршњачко насиље,
напуштање школе, дјеца без родитељског старања и друго) управо се суочио са
проблемом недовољне увезаности институција и служби које имају мандат за
поступање у остваривању и заштити права дјетета и у дијелу вођења
одговарајућих евиденција. У пракси су врло честе ситуације да службе у оквиру
својих овлаштења имају евиденције, међутим, оне нису обједињене.
Само вођење евиденције без њихове додатне класификације, тешко може да укаже
на могуће повреде права дјетета.
При томе, није довољно само успоставити механизам за прикупљање
података, посебно је важно и да се прикупљени подаци анализирају, јер
континуирано праћење остваривања права дјеце и њихова заштита у
различитим секторима, између осталог, је и у функцији процјене
досадашњих мјера и активности и истовремено је основ за предлагање
одговарајућих мјера ради побољшања оних дијелова система на које
указују и анализе прикупљених података, али и у одређивању приоритета
у поступању надлежних.
Институција је полазећи од важности прикупљања и обраде података који се
односе на дјецу ресорном министарству предложила израду годишњег извјештаја о
насиљу међу децом у образовном систему. Сталним праћењем ове појаве, анализом
података које школе имају и јачањем оних дијелова система на који се извјештајем
29
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30
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар бр.7/2005, Имплементација права дјетета у раном
дјетињству
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указује, унапређивао би се систем заштите у цјелини и учинили одговорнијим
надлежни за поступање.
Новим Протоколом о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања
дјеце нагласак је између осталог и на вођењу евиденција у различитим секторима
(службе које имају надлежност за поступање имају и своје евиденције) и њихово
обједињавање и анализа која треба да усмјери активности надлежних у заштити
дјеце у овој области.
Овим приступом било би омогућено праћење појаве различитих облика насиља над
дјецом, препознавање и праћење дјеце у ризику по различитим основама,
дефинисање политика у различитим областима ради унапређења положаја и
заштите дјеце, надлежне службе би у сваком тренутку имале показатеље о
присутности проблема. У коначном, све те мјере треба да допринесу унапређењу
заштите дјеце.
Републички завод за статистику Републике Српске, у задњих неколико година, у
многим областима је посебан значај дао управо показатељима који се односе на
систем дјечије заштите, али и Министарство здравља и социјалне заштите и
Министарство унутрашњих послова. Међутим, показатељи Републичког завода за
статистику најчешће указују на категорију дјеце од 15-19 година, што у коначном
не одражава стварно стање у категорији дјеце.
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III ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА – ЖАЛБАМА,
Статистички показатељи
У 2012. години, Институција је поступала у укупно 601 предмету, од којих се 464
предмета односе на поступање по пријавама којима се указује на повреде права
дјетета по различитим основама, и 39 предмета пренесених из 2011, што значи да
је у раду било укупно 503 предмета по жалби.
Ако се има у виду број примљених пријава у извјештајном периоду - 464, њиховим
поређењем са бројем пријава из претходног периода (у 2011. години број
примљених пријава био је 376 у 2010. години – 201, а за шест мјесеци 2009. године
био је 81), онда је јасно да је за врло кратко вријеме препозната и улога и значај
Институције омбудсмана за дјецу у Републици Српској.
У истом периоду Институцију је телефоном или доласком у канцеларију
контактирало преко 1660 грађана тражећи правни савјет за ситуацију коју имају
или информације о томе коме и како се обратити ради остваривања права
дјетета.(У 2011. години тај број је био 1350, у 2010. години -760, а за 6 мјесеци
2009. године-60 грађана)
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 извјештајном периоду Омбудсмана за дјецу је контактирао и један број
институција које су тражиле помоћ и мишљење Институције за рјешавање случаја
које имају. Обраћања Институцији ове врсте не воде се као предмети нити се
статистиком исказују, али се питања евидентирају из простог разлога да би имали
увид у којој области и у којем дијелу треба дјеловати како би грађани имали
информације за ситуације које имају. Грађани најчешће у тим обраћањима траже
објашњења 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, али и износе свој став
о ангажовању Институције : „Желим изразити задовољство што је пријава упућена

вама уродила плодом. Јако је добар осјећај знати да и код нас постоји институција
која функционише и ради свој посао,“31 наводи се између осталог у једном од
писама.

Институцију је и у извјештајном периоду контактирао и један број грађана из
Федерације БиХ, али
и институције из Федерације које су тражиле став
институције за превазилажење конкретних ситуација везано за заштиту права
дјетета. 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. У извјештајном периоду институција је поступала по
захтјеву колега из омбудсман институција Војводине и Црне Горе, а Институција се
Заштитнику грађана Србије обратила са захтјевом за поступање у одређеним
предметима.
Појединачне пријаве, по свом садржају, најчешће су такве природе да дуготрајно
међусобно дописивање и описивање ситуација сигурно не би дало очекиване
31

Број предмета:864-47-ПЖ/12
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резултате, прво у правилном и потпуном схватања суштине проблема и друго,
поступак би трајао много дуже. Институција је и у извјештајном периоду била у
једном броју центара за социјални рад, ради тражења рјешења не само за
конкретан предмет, већ за додатна системска рјешења, која би у интересу дјетета
скратила трајање поступка и учинила одговорним оне који својим дјеловањем
угрожавају права дјетета. Са истим циљем институција је контактирала и један број
основних и средњих школа.
Примљеним жалбама се не указује само на повреду права у конкретном случају.
Оно што је добро је, да дјеца обраћањем Институцији и сами предлажу како се
одређене ситуације, најчешће у школи, могу ријешити. Најчешће се обраћају
цијели разреди, као нпр. „...пишемо вам испред одјељења VIIb разреда, или „ми
ученици XX школе”, или невладина организација” и сл.
У извјештајном периоду Институцију су контактирали и родитељи, чланови савјета
родитеља у школама, углавном подстакнути одређеним активностима Институције,
препознали су могућност и потребу већег ангажовања савјета родитеља у
школама по разним питањима али су се обраћали и са позивом Институцији да у
њиховој школи са дјецом разговарамо на одређену тему.
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.

2012. година
Жалбе-примљене
Жалбе по службеној дужности
Жалбе пренесене из 2011. године
Предмети по службеној дужности
Препоруке
Мишљења
Иницијативе
Извјештаји

426
38
39
69
20
2
2
5

Укупно:

601

2009. година (6 мјесеци)
2010. година
2011. година
2012. година

Жалбе
81
201
376
464
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Предмети
Број дјеце која су се
Укупан број жалила
90
6
258
9
451
43
601
50

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 286 родитеља (у 2011. години тај број је био 190,
у 2010. години 135), што је значајно повећање у односу на претходни период.
Међутим, број дјеце која су поднијела пријаве Институцији због повреде њихових
права знатно је већи у односу на претходни период. У извјештајном периоду 50
дјеце поднијело је пријаву Институцији, (у 2011. години - 43, а у 2010. години - 9
дјеце, у 2009. години – 6 дјеце).
Дјеца жалбама указују на повреде њиховог права у образовном систему или на
различите облике насиља.
Родбина дјетата жалбом указује на немогућност контакта са дјететом или због
насиља над дјететом.
Медији најчешће указују на случајеве насиља над дјецом.
Институција је поступала и у једном броју анонимних пријава јер су садржавале
довољно елемената који су упућивали на потребу провјере изнесених навода, док у
једном броју таквих пријава није поступала, јер нису садржавале довољно
показатеља на основу којих би се вршиле провјере. Број анонимних пријава је са
5% у претходном извјештајном периоду смањен на 1,9% у 2012. години и то је
додатни показатељ повјерења у Институцију.
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2. Пријавом се указује на сљедеће повреде права дјетета

Од укупног броја пријава по којима је Институција поступала у извјештајном
периоду, највећи број односи се на повреду личних права дјетета. Иако је тај број
смањен, у односу на претходни период (2010. године пријаве су биле заступљене
са 49%, у 2011. години - 43,6%) на 43,3%, у извјештајном периоду и даље су
највише заступљене повреде личних права дјетета.
Највеће повећање броја пријава, којима се указује на повреде права дјетета
односи се на образовна права дјетета, са 5% у 2010. години на 17,4% у 2011. и на
19,8% у 2012. години.
Број пријава на повреде осталих права дјеце нису имали значајнија одступања у
односу на претходне извјештаје.
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3. Пријаве према институцијама

Наведена табела указује да се жалбе према институцијама односе на 473 предмета.
Иако је укупан број запримљених пријава у 2012. години 464, разлика је
произашла из чињенице што је пријава у једном броју предмета захтијевала
ангажовање већег броја институција (у неким случајевима нпр. и школа и центар
за социјални рад и МУП).
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, 176, 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 значајно повећан, то је број обраћања васпитно - образовним установама
већи. Пријавама које се односе на школе указује се најчешће на питање
дисциплине и вођење поступака по том основу, вршњачког насиља, оцјењивања и
сл.

4. Начин пријема пријаве - жалбе

Највећи број пријава - жалби Институцији грађани су лично предали, доласком у
Институцију, 200, нешто мањи је број оних који су то урадили поштом, а све већи
број је оних који жалбу достављају електронском поштом.
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Укупан број примљених пријава (426) није укључио предмете рађене по службеној
дужности (38) што укупно износи (464).

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 сексуално злостављање дјеце или вршњачко
насиље 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. Што значи да жалба запримљена испред једног разреда нпр,
евидентира се као једна жалба, гдје је познат узраст дјеце, али не и пол.

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.
И у извјештајном периоду за један број дјеце није било могуће утврдити којег су
узраста, јер се пријавом то није наводило.
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7. Којег су пола дјеца?

Из запримљених пријава у 2012. години произилази да су дјечаци (252) више
изложени ситуацијама које доводе до повреде њихових права, него дјевојчице
(196).
Када је у питању пол дјеце, и у 2011. години показатељи су указивали да је већи
број дјечака 39% у односу на 32% дјевојчица био у ситуацијама које су указивале
на повреду њихових права, с тим да је тај проценат 2010. године био и већи (48%).
И у извјештајном периоду за један број дјеце није било могуће евидентирати
њихов пол, јер се у пријави наводи да дијете има одређен проблем (тако се нпр. у
пријави наводи да дијете иде у II разред средње школе).

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
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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, од укупног броја пријава којима се указује на повреду личних права
дјетета, преко 70% пријава односи се на право дјетета на заштиту од насиља,
злостављања и занемаривања и права која се односе на уређење виђања,
извршење донесеног рјешења, право дјеце на живот уз родитеље, предају дјетета,
плаћање издржавања.

9. Укупан број предмета – ријешене пријаве-жалбе

Институција је у извјештајном периоду поступала у укупно 601 предмету, од којих
се 464 предмета односи на појединачне жалбе од којих је ријешено 427, тако да је
37 жалби још увијек у фази рјешавања.
Жалбе пренесене из 2011. године (39) су ријешене у 2012. години.
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IV ЛИЧНА ПРАВА ДЈЕТЕТА
1. Право дјетета на живот у породици и родитељско
старање
Основно право 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.
Данас су, нажалост, врло честе животне ситуације у којима дијете не може
остварити своје право да живи са својим родитељима.
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.32
Према Породичном закону Републике Српске, родитељи имају дужност и право да
штите своју малољетну дјецу и да се брину о њиховом животу и здрављу.33
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.
Према показатељима статистике34 у 2011. години склопљено је 5802, а разведено
886 бракова, у 2010. склопљено 5767, а разведено 517 бракова.
Од 886 разведених бракова у 2011. години, у 32 случајева брак је трајао мање од 1
годину, у 49 случајева трајао је једну годину, у 55 случајева трајао је двије године,
а у 122 случаја брак је трајао 3 до 4 године, а 528 бракова више од 5 година. При
томе, у 215 разведених бракова има по 1 дијете, 174 разведених бракова има по 2
дјеце и њих 21 разведених по 3 и више дјеце. У 384 разведена брака није било
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.
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.
32
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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. Право дјетета на личне односе и непосредне контакте и
са другим родитељем и блиским сродницима
И у извјештајном периоду Институција је поступала по пријавама којима се указује
на повреде права дјетета због немогућности контакта са родитељем са којим не
живи, али и са блиским сродницима. Број жалби запримљених у Институцији
указује не само на присутност повреде права дјетета по овом основу, већ и на
сваки пут нове начине борбе оних који то спречавају.
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите35 у 2011. години
поднесено је 518 захтјева за уређење одржавања личних односа са дјецом, док је
тај број у 2010. години био 512. Од укупног броја поднесених захтјева у 2011.
години, 292 захтјева ријешена су споразумом, а у 176 случајева рјешењем центра
за социјални рад. Подаци говоре о броју поднесених захтјева и донесених рјешења,
а не и њиховој реализацији.
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
што је то утврђено, или су стално присутни нови захтјеви као услов за контакт са
дјететом.
Један број родитеља уопште не пријављује проблем који има везано за виђање
свог дјетета, јер се боји да ће цијелу ситуацију додатно погоршати.
35
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Искуства у раду Институције показују да су проблеми у вези са
остваривањем права дјетета на контакте и дружења са родитељем са
којим не живи присутни по више основа.
а) Прво, предуго траје поступак за доношење рјешења центра за социјални рад
којим он уређује виђање прије него је брак разведен и дијете повјерено на бригу и
васпитање једном од родитеља. Таквим рјешењем утврђује се углавном минимално
вријеме за контакте, што се правда чињеницом да је оно привремено до доношења
одлуке суда о повјеравању дјетета и да је могуће његово продужење. Стручњаци
упозоравају да би пракса требала бити управо обрнута, и да на самом почетку када
се дијете одваја од родитеља, са њим треба да проводи максимално могуће
вријеме, како би се на самом старту успоставио правилан однос и сачувао однос са
родитељем, који је дијете имало у породици, колико је то могуће.
Закон не утврђује, у којем року се мора донијети привремено рјешење о уређењу
виђања. На донесено рјешење странка има право уложити жалбу. Одлуком
другостепеног органа, врло често, донесено рјешење се поништава и враћа на
поновно одлучивање. Странке и тада, наравно, имају право на жалбу. За сво то
вријеме, најчешће, контакти се и не одржавају.
б) У једном броју случајева родитељи са којим дијете не живи од образовне
установе тражили су информације о свом дјетету, али су наишли и на одговоре да
то није могуће. Најчешће мајке које спречавају контакт, очекујући да ће отац
предузети све могуће мјере да дође до дјетета, па и отићи у школу или вртић,
истима дају „инструкције” како се понашати у таквим ситуацијама. Школе су
углавном затечене
ситуацијама, најчешће поступале по добијеним
„инструкцијама”.
ц) Кад се донесено рјешење уредно извршава, родитељи са којим дијете не живи
постављају питање да ли је то у најбољем интересу дјетета. Родитељи, наиме,
истичу да је вријеме које проводе са својим дјететом,(рјешењем су утврђени
термини за виђање: сваке сриједе од 17,00 до 20,00 сати и сваке недјеље од 11,00
до 18,00 сати36)потпуно непримјерено потреби дјетета да у његовом одрастању
равноправно учествују оба родитеља. При томе истичу, да не постоји могућност да
се надокнади пропуштени контакт, тако у случају да је дијете било болесно прве
сриједе у мјесецу или је отац био одсутан, морају чекати сљедећи рјешењем
утврђени термин. Поред тога рјешењем о уређењу виђања врло често нису
обухваћени љетњи и зимски распуст и празници, који би добрим дијелом
омогућили боравак дјетета код родитеља са којим не живи.
д) У једном броју предмета, због недоречености рјешења о уређењу виђања,
проблем је настао на мјесту предаје и преузимања дјетета, јер отац није хтио
остварити контакт зато што дијете није довела мајка, већ њена сестра, или није
хтио предати дијете баки.
Основни проблем је што поступак за развод брака почиње „борбом” за дијете-све
активности су усмјерене на доношење одлуке коме ће дијете бити повјерено на
бригу и старање. Потпуно се занемарује од свих учесника, да и послије одлуке о
повјеравању дјетета, дјетету требају оба родитеља, оба родитеља имају и права и
обавезе, оба родитеља су равноправни у вршењу родитељског права и
дужности.(члан 79. Породичног закона)
Остваривање контакта и дружење дјетета и родитеља са којим не живи не може и
не смије бити ствар родитеља са којим дијете живи. На жалост, у највећем броју
36
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случајева то је управо тако. А такво понашање родитеља са којим дијете живи
добрим дијелом је и посљедица неадекватне реакције надлежних служби према
таквом њиховом понашању.
У центрима за социјални рад редовно истичу да је основни проблем манипулација
дјецом у овим поступцима и да је то 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. При том се користе сва средства да дјеца и у
најмлађем узрасту не желе ни да разговарају о могућности контакта ни са
представницима центра за социјални рад.
Права дјетета у овим поступцима повријеђена су по више основа. Прво, дјетету је
онемогућен контакт и дружење са родитељем са којим не живи, а што ће сигурно
оставити посљедице дугорочно на његов развој и одрастање. У поступцима за
уређење виђања, изостаје учешће дјетета на начин да изрази свој став и изнесе
своје мишљење. У пракси готово да нема реакције надлежних служби према
родитељима који на различите начине спречавају контакт дјетета и родитеља са
којим не живи, иако Породични закон, у циљу заштите дјетета, одређује бројне
мјере породично правне заштите.
Дијете има право на оба родитеља, а одговорност због неоствареног права мора
сносити и родитељ који то онемогућава или спречава, али и надлежни орган који
није предузео све потребне мјере ради остваривања овог права дјетета. Наравно,
да у поступку у 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.
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.37
Европски суд за људска права, бројним својим одлукама утврдио је обавезу
државе на заштиту дјетета по овом основу. На жалост, право дјетета на дружења и
контакте са родитељем са којим не живи, као и право на породичне везе, још
увијек није на одговарајући начин обезбијеђено.
а) Очеви одустају
У обавјештењу центра за социјални рад38 достављеном Институцији наводи се:

„Обавјештавамо Вас да је XX поднио акт овом органу којим привремено одустаје од
извршења рјешења центра за социјални рад, док се не стекну нормални услови за
његов контакт са кћерком. Везано за наведено Одјељењу за општу управу
достављен је приједлог за обуставу извршења рјешења, након чега је донесен
Закључак о обустављању извршења рјешења центра за социјални рад из 2010.
године.”
Родитељу дјетета, који је од 5.5.2010. године имао правоснажно рјешење о
уређењу виђања са дјететом,
није омогућен контакт са дјететом. Сталним
37
38

УН Конвенција о правима дјетета, члан 8.
Предмет број:75-9/11, допис број 03/3/544.4-5/09 од 22.06.2012.

28

притиском на надлежне службе да изврше правоснажно рјешење, родитељ је своје
понашање схватио као додатни притисак и на дијете, јер институције нису имале
начин да проведу донесено рјешење. Рјешење проблема видио је у свом
повлачењу и одустао од борбе да виђа своје дијете.
Према члану 79. Породичног закона, родитељ са којим дијете не живи у породичној
заједници има и право и дужност одржавања личних контаката са својим дјететом,
а орган старатељства дужан је да предузима потребне мјере ради заштите личних
и имовинских права и интереса дјетета (члан 94). Конвенција о правима дјетета
обавезује државе чланице да поштују право дјетета које је одвојено од једног или
оба родитеља да одржава личне односе и непосредне контакте са оба родитеља на
сталној основи, осим, ако је то у супротности са најбољим интересима дјетета.
Доношењем рјешења о уређењу виђања, центар за социјални рад имао је у виду
све околности одлучне за одређивање најбољег интереса дјетета у конкретном
случају. Онда када је такво рјешење постало правоснажно, родитељ није у
позицији да хоће или неће или да сам цијени да ли ће се извршење провести. Ни
центар за социјални рад није у позицији да „удовољи” захтјеву родитеља да
одустане од виђања свога дјетета. Правоснажно рјешење је и даље на снази, али
је његово извршење одложено привремено. Више од двије године је прошло а да
рјешење није извршено. Новим одлагањем купује се ново вријеме које ће само
додатно удаљити родитеља и дијете, јер „дијете више не жели да разговара ни са
радницима центра”. Свако одуговлачење поступка у овим предметима за
посљедицу има трајно спречавање контакта дјетета и родитеља са којим дијете не
живи. У овим ситуацијама, не само да дјетету није омогућено право на дружење и
контакте са родитељем са којим не живи, већ је присутно занемаривање дјетета и
злоупотреба родитељског права од стране родитеља са којим дијете живи. Према
Породичном закону, родитељ злоупотребљава родитељска права ако на било који
други начин грубо крши права дјетета, а грубо занемарује родитељске дужности и
права ако се не придржава мјера које је ради заштите права и добробити дјетета
донио надлежни орган. У овим ситуацијама присутно је и једно и друго.
Редовни контакти дјетета и родитеља са којим дијете не живи изузетно су
важни за правилан развој и одрастање дјетета, за његову емоционалну
стабилност и осјећај прихваћености, што је у бројним својим одлукама
потврдио и Европски суд за људска права.
Ускраћивање права на контакт између дјетета и родитеља, према пракси суда
представља повреду члана 8. Европске конвенције о људским правима, јер
„осјећање заједништва између родитеља и дјеце представља основни елемент
породичног живота”39те да „од тренутка рођења дјетета и самом чињеницом
његовог рођења, између њега и родитеља постоји веза која чини „породични
живот” коју догађаји не могу да раскину, сем у изузетним околностима”40.
Дијете не може спријечити своје родитеље да се разведу, али родитељи не смију
спријечити дјетету право на оба родитеља.

39
40

Пресуда Европског суда за људска права из 1987.г.
Пресуда Европског суда за људска права у предмету 23218/94
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3. Извршење одлука
У писму Институцији мајка наводи: „Ја Вас молим овим путем да ми помогнете да

преузмем своју дјецу, центар је донио рјешење да се дјеца повјеравају мајци на
одгој, бригу и васпитање јер сам од стране њиховог оца годину дана трпила
физичко и психичко насиље.”41
У претходном извјештају
Институција је указала на неприхватљиву праксу
одјељења за општу управу административних служби неких општина које су својим
рјешењем одлагале административно извршење рјешења центра за социјални рад
све док стручни радници центра за социјални рад и мајка дјетета не изврше
припрему дјетета за сусрет са оцем. Таквим поступањем надлежних озбиљно су
нарушена права и интереси дјеце.
Остављајући закључком неограничено и неодређено вријеме центру за социјални
рад да изврши потребне припреме за одржавање виђања, без права на жалбу на
исто, одјељења за општу управу изашла су из оквира своје надлежности, јер,
таквим поступањем практично поново утврђују шта је најбољи интерес дјетета.
Најбољи интерес дјетета је већ утврђен рјешењем центра за социјални рад о
уређењу виђања и у вријеме када је рјешење постало правоснажно, општинске
службе немају овлаштења мијењати га.
У намјери да се избјегне пракса поступања која није у интересу дјетета,
Институција је препоруку упутила надлежној управној инспекцији. Међутим,
потпуно одсуство разумијевања проблема и изостанак реакције довело је до
наставка праксе и у другим општинама. Поред чињенице да одлажу извршење
рјешења, општинске службе се у појединим предметима оглашавају и ненадлежним
за поступањем, па се рјешењем наводи: „Одбацује се приједлог центра за

социјални рад због стварне ненадлежности, јер је чланом 261. Закона о општем
управном поступку прописано да административно извршење спроводи орган који
је у правној ствари рјешавао у првом степену, што значи да је за спровођење
административног извршења стварно надлежан центар за социјални рад.”42

Имајући у виду да свако такво рјешење само одуговлачи поступак који није у
интересу дјетета, министар здравља и социјалне заштите надлежним је упутио
захтјев за вршење инспекцијског надзора у погледу примјене прописа у поступку
административног извршења рјешења центра за социјални рад. На жалост, и по
том захтјеву констатовано је да није било основа за поступање инспекције, јер ће
се законитост донесеног закључка општинске службе утврдити у поступку по жалби
од стране надлежног другостепеног органа.43 Слична реакција управне инспекција
услиједила је и на захтјев министра здравља и социјалне заштите да се покрене
прекршајни поступак против центра за социјални рад који одбија да поступи по
упутама министарства (члан 227. став 4. Закона о општем управном поступку,
„Службени гласник Републике Српске”, број 13/02), а којим инспектор констатује да
нису испуњени законски услови за покретање прекршајног поступка.
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Предмет број: 563-27-ПЖ/12
Предмет број:1162-76-ПЖ/12
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Законом о управној инспекцији, „Службени гласник Републике Српске”, број 1/09, између осталог је
утврђено да управни инспектор врши надзор над примјеном закона и других прописа о републичкој
управи и локалној самоуправи, прописа о управном поступку који се односи на ефикасност и
ажурност у рјешавању управних ствари, извршења управних аката и спровођење административних
извршења у одређеним роковима
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Додатно вријеме које се по разним основама оставља за извршење правоснажног
рјешења, не рјешава проблем и само додатно удаљава странке у поступку „и може

имати неприхватљиве посљедице у односима између дјеце и родитеља који не
живе са њима”44, а мајка у писму Институцији између осталог констатује: „Због
наведеног постоји оправдана сумња да првостепени орган врши опструкцију те ме
на тај начин онемогућава да остварим своје право да се бринем за своју дјецу која
су ми рјешењем центра за социјални рад додијељена на одгој, бригу и
васпитање.”45
Дјеца ничим нису допринијела да буду дио извршног поступка, они врло често и
не разумију о каквим се поступцима ради, под утицајем су једног од родитеља да
се понашају на одређени начин, додатно су збуњени, и све то дугорочно оставља
посљедице на њихово одрастање.
Извршење правоснажних одлука надлежних органа нико не би смио доводити у
питање. Међутим, да би се умањиле посљедице које извршење одлука има за
дијете, 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 је због неодговорног поступања
родитеља са којим дијете живи, дијете додатно изложено стресним ситуацијама.
Центри за социјални рад као могуће рјешење виде у утврђивању надлежности суда
у овим поступцима, а због присутности овог проблема,(спречавање контакта
дјетета са родитељем са којим не живи) кривична законодавства у неким земљама
су ово санкционисала као кривично дјело.

4. Повјеравање дјетета трећем лицу
Породичним законом, члан 87. утврђено је: „Ако родитељи, или родитељ који сам
врши родитељско право одлази на привремен рад у иностранство и са собом не
води дјецу, дјеца ће се повјерити на заштиту и васпитање другом лицу, или
одговарајућој установи ако је орган старатељства ово повјеравање претходно
одобрио.” Закон не утврђује шта значи привремен рад и колико дуго дијете по
овом основу може бити повјерено трећој особи, а рјешењем центра за социјални
рад утврђује се: „Малољетна XX повјерава се на одређено вријеме XX као трећем

лицу. Ово рјешење остаје на снази док се родитељи XX не врате из Њемачке и
преузму бригу о дјетету, а родитељи су дужни на име издржавања дјетета
уплаћивати утврђени износ.46
Центар је рјешење о повјеравању дјетета донио када је дијете имало 6 година, а
данас има 13. Центар рјешењем утврђује само обавезу родитеља да плаћају износ
на име издржавања без било каквих додатних обавеза везано за контакте са
дјететом, школовање и сл. тако да је дијете, уз сагласност центра, препуштено
трећем лицу на потпуну бригу. Рјешењем центра утврђује се да се дијете повјерава
трећем лицу на одређено вријеме, а оно је одређено на начин „док се родитељи
дјетета не врате”.
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Предмет пред Европским судом, број: 14011/07
Предмет број: 1875-133-ПЖ/12
Предмет број: 1325-89-ПЖ/12
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Законом утврђена могућност повјеравања дјетета трећем лицу уз сагласност
центра, обавезује центар, на предузимање свих потребних радњи ради доношења
рјешења у најбољем интересу дјетета. Без обзира на услове и могућности трећег
лица, они су само трећа лица, а поготово у условима, када трећа лица, поред воље
и жеље да се брину о дјетету, немају потребне услове за то. Потпуно је
неприхватљиво да то повјеравање траје годинама, да није под надзором
и да се не преиспитује оправданост оваквог облика збрињавања дјетета.

5. Издржавање дјетета
Једна мајка у писму Институцији наводи: „Молим Вас за помоћ у наплати

алиментације. Брак је разведен 2010. године, суд је дијете додијелио мени и
одредио висину алиментације. До сада (5. мјесец 2012.) ни једна алиментација није
уплаћена на ћеркин рачун. Обраћала сам се центру за социјални рад у нади ће ми
они некако помоћи бар информацијом, ако већ ничим другим не могу. Упутили су
ме да само преко суда могу остварити своја права. Молим Вас, помозите ми како да
се изборим за право мог дјетета, и она има право данас јести, ићи у школу и
нормално живјети.”47
Право дјетета на издржавање је елементарно право гарантовано и међународним
и домаћим прописима. Према Породичном закону, дужност је и право родитеља да
штите своју малољетну дјецу и да се брину о њиховом животу и здрављу, и они су
првенствено одговорни да издржавају малољетну дјецу, и у извршавању те
обавезе морају да искористе све своје могућности. Истим законом утврђено је
између осталог и да родитељ грубо занемарује родитељске дужности и права:
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 орган48 и да му по том основу може бити одузето родитељско
право.
Међутим, и у случају одузимања родитељског права, не престаје обавеза
издржавања дјетета.
У пракси, на жалост, и поред бројних гаранција утврђених законом, обавеза
издржавања дјетета од стране његових родитеља, најчешће се покушава остварити
у судском поступку.
Судски поступак захтијева вријеме, али и стручну подршку, и за његово покретање
и вођење. На жалост, ни донесена пресуда о разводу брака којом се утврђује и
обавеза издржавања дјетета, често не рјешава проблем. За многе проблем тек
настаје, јер због непоступања по пресуди, наплата потраживања се мора тражити у
извршном поступку. 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.
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У одговору суда, достављеном Институцији достављен је и допис послодавца
извршеника XX којим се наводи: „Везано за рјешење насловног суда број XX са

захтјевом да започнемо са провођењем извршења обуставом на плати извршеника
XX, обавјештавамо насловни суд да не можемо поступити по рјешењу о извршењу,
јер укупна мјесечна нето примања именованог износе XX КМ и већ су оптерећена
потраживањима других повјерилаца у укупном износу од XX КМ, тако да за исплату
остаје само износ од XX КМ. Рјешење о извршењу се налази у финансијској служби
предузећа и са његовом реализацијом ће се започети када се за то стекну
услови.”49
У конкретном случају на инсистирање родитеља дјетета и суда, а према новом
одговору послодавца, услови за исплату су се стекли 8 мјесеци послије, што значи
да је дијете сво вријеме чекало да родитељ отплати дуг који је већ имао како би
његово издржавање дошло на наплату.
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.50 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.
Право дјетета на издржавање не зависи од статуса брачне заједнице његових
родитеља, 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.
Жалбе које је Институција примила, без обзира што указују на врло различите
ситуације у којима су се нашла дјеца због неплаћања алиментације, имају исти
резултат, да се дјеца осјећају додатно понижена и повријеђена јер пред судом
треба да доказују да родитељ треба да их издржава.
Да проблем уређења виђања дјетета са родитељем са којим не живи, на који се
овим Извјештајем указује, није проблем сам за себе, потврђују и изјаве родитеља
који не плаћају издржавање за дијете. Тај проблем директно се одражава и на
плаћање издржавања, јер један број родитеља не може да прихвати да његова
родитељска обавеза подразумијева само алиментацију. Да је то тако потврђује и
чињеница да је код родитеља који имају стални и несметан контакт и дружење са
49
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својим дјететом, у знатно мањем броју случајева присутан проблем неплаћања
алиментације. Родитељи наводе и ситуације да мајка одбија да прими новац за
издржавање дјетета, као и поклоне које шаље дјетету, јер и на тај начин покушава
спријечити контакт са дјететом.
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. Неплаћање
алиментација је само један од проблема са којима се свакодневно суочавају
родитељи који сами брину за дијете и њен изостанак само додатно усложњава
проблеме које већ имају.

6. Јачање капацитета центара за социјални рад
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:
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.
Новим препорукама51 Комитет понавља раније дату препоруку, те констатује
забринутост да активности центара нису усмјерене на обезбјеђивање социјалне
подршке, већ да су често фокусирани на административне послове везано за
регистрацију корисника и процјену формалних законских критеријума за
остваривање права на социјалну помоћ умјесто на пружање подршке породицама.
С тим у вези Комитет додатно препоручује да се активности усмјере на изградњу
капацитета центара за социјални рад чији ће мандат бити усмјерен на пружање
услуга подршке.
Према Породичном 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. Управо у том дијелу неопходно је јачање тимова центара за
социјални рад, како би мјерама породично-правне заштите пружили потребну
помоћ и подршку породици ради заштите интереса дјетета. Према подацима
Министарства здравља и социјалне заштите52 у 2011. години изречена је 131 мјера
појачаног надзора (родитељу, усвојиоцу, старатељу) и 63 мјере појачаног надзора
органа старатељства.
Бројне ситуације у којима је Институција поступала, а које се односе на смјештај
дјеце без родитељског старања у дом, поремећаји у понашању, малољетнички
бракови, бјежање дјеце од куће, проблеми са алкохолом и друге категорије дјеце у
ризику, врло често су посљедица неадекватне родитељске бриге али и
неправовремене реакције надлежних на такве услове одрастања дјеце.
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У оквиру законом утврђених надлежности, центри за социјални рад имају велику
одговорност и овлашћења било да сами воде поступке и доносе одлуке или да у
поступку пред судом и другим органима дају своје мишљење везано за
остваривање и заштиту права дјетета.
С друге стране, центри за социјални рад, редовно истичу проблеме са којима се
свакодневно сусрећу, а који утичу на квалитет њиховог рада. Прије свега истичу
све већу надлежност центара за социјални рад по различитим основама, а да то
истовремено не прати и потребан број радника,53 затим као проблем наводе
недовољан број стручних радника различитих профила и немогућност формирања
стручних тимова за рад по појединим областима социјалне заштите. То потврђују и
подаци Министарства здравља и социјалне заштите54 према којима више од
половине центара/служби нема запосленог психолога.
Центри за социјални рад су основне установе социјалне, породичне и дјечије
заштите са јавним овлаштењима. 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, 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.

7. Поступање центра у случајевима насиља над дјецом
Према члану 81. Породичног закона родитељи имају дужност и право да штите
своју малољетну дјецу и да се брину о њиховом животу и здрављу. Родитељу који
злоставља дијете, злоупотребљава родитељско право, или је напустио дијете,
занемарио бригу о дјетету и занемарио своје родитељске дужности, суд ће у
ванпарничном поступку одузети родитељско право. (члан 106)
Родитељ злоупотребљава родитељска права и дужности ако, између осталог,
спроводи физичко или психичко насиље над дјететом и ако сексуално искориштава
дијете.
Поступак ради одузимања родитељског права покреће орган старатељства,
родитељ, односно усвојилац.(члан 107).
Орган старатељства дужан је покренути поступак за одузимање родитељског права
и у случају када на било који начин сазна да постоје околности да родитељ
злоставља дијете и злоупотребљава родитељска права.
Везано за случај насиља над дјететом у породици и посебно сексуалног
злостављања и искориштавања, примијетне су ситуације у којима центар за
социјални рад не поступа у складу са обавезама утврђеним чланом 107.
Породичног закона.
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У једном броју предмета у којима је Институција поступала, а у којима је покренут
кривични поступак против родитеља због сексуалног насиља над дјететом, центри
за социјални рад нису предузимали законом утврђене мјере породично правне
заштите из своје надлежности, већ су чекали исход кривичног поступка. Чак и у
случају кад је донесена првостепена одлука којом је починилац - отац оглашен
кривим, центар за социјални рад је чекао да иста постане правоснажна.
Центар за социјални рад има кључну улогу у заштити права и интереса дјеце.
Управо у намјери да заштити дјецу, законодавац је обавезао центар за социјални
рад да увијек када „на било који начин сазна” да је дијете сексуално злостављано у
породици, покрене поступак ради заштите дјетета од родитеља који на најгрубљи
могући начин злоупотребљава своја родитељска права.
Заштита дјетета од родитеља, старатеља или усвојиоца који је злоупотребио своје
родитељско право – сексуално злостављао и искориштавао дијете, обавезује
центар на покретање поступка за одузимање родитељског права, без обзира да ли
се и какав поступак води против починиоца овог дјела и без обзира на исход
таквог поступка.
Пропуштање центра за социјални рад да предузме мјере у складу са законом
утврђеном обавезом противно је интересу дјетета и његовом праву на заштиту од
сваког облика насиља и злостављања.
Ради спречавања таквог поступања, Омбудсман за дјецу у складу са овлаштењима
утврђеним чланом 9. Закона о Омбудсману за дјецу, свим центрима за социјални
рад, упутио је препоруку којом предлаже предузимање мјера за спречавање
штетних поступања која угрожавају права и интересе дјетета, односно, да у свим
случајевима сексуалног насиља, злостављања и искориштавања дјетета у
породици, у складу са својим овлаштењима, предузму потребне мјере у складу са
чланом 107. Породичног закона и покрену поступак одузимања родитељског
права.

8. Дјеца без родитељског старања
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.55
Право је дјетета да живи са својом породицом. Одвајање дјетета од родитеља
могуће је само изузетно и у случају када се у одговарајућем поступку утврди да је
то у најбољем интересу дјетета.
Захтјев Конвенције је позив и обавеза држави, да у складу са законом, у свим
случајевима када развој и одрастање дјетета није могућ у биолошкој породици,
дјетету обезбиједи услове за несметан развој, наводећи и могуће облике који тај
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развој могу обезбиједити, поштујући при томе један од основних принципа најбољи интерес дјетета.
Збрињавање дјеце без родитељског старања је врло захтијеван и одговоран посао
који, поред јасно постављених и дефинисаних нормативних оквира, захтијева и
ангажовање стручњака различитих профила, у различитим секторима, прије свега
у центрима за социјални рад, у чијој је надлежности избор облика алтернативне
бриге о дјеци, али и стални надзор над бригом о дјеци, и онда када је дјеци
рјешењем центра обезбијеђена одговарајућа алтернативна брига.
У циљу заштите дјетета и његовог најбољег интереса Породични закон утврђује
бројне мјере које се предузимају у случају да родитељи злоупотријебе своје
родитељско право или грубо занемаре родитељске дужности и права. 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. Закон на жалост не утврђује
случајеве и услове у којима родитељ може бити ограничен у вршењу свог
родитељског права.
Законом о социјалној заштити утврђено је да право на збрињавање у хранитељску
породицу има лице које има право на смјештај у установу.56
Дјететом без родитељског старања сматра се дијете које нема родитеље, које је
напуштено од родитеља, чији родитељи нису у могућности да му пруже потпуно
старање зато што су ограничени у вршењу родитељског права или су лишени тог
права.57
Право на смјештај у установу има:
а) дијете без родитељског старања до повратка у властиту породицу или
збрињавања у породицу усвојиоца или хранитељску породицу, до завршетка
редовног школовања, најдуже до 26. године живота, а не дуже од шест
мјесеци након завршетка редовног школовања,
б) дијете са потешкоћама у развоју које нема услова да остане у својој
породици и када је то сврсисходније ради чувања и васпитања, школовања,
оспособљавања или психосоцијалне рехабилитације, док траје потреба за
овим обликом заштите,
в) дијете чији је развој ометен породичним приликама, до повратка у властиту
породицу,
г) дијете са друштвено неприхватљивим понашањем, док трају разлози за
овим видом социјалне заштите
д) дијете жртва насиља, док трају разлози за овим видом социјалне заштите,
ђ) дијете жртва трговине људима, док трају разлози за овим видом социјалне
заштите.58
Стратегија за унапређење социјалне заштите дјеце без родитељског старања за
период 2009-201459 има за циљ унапређење системских модела социјалне и
породично- правне заштите дјеце без родитељског старања и односи се на област
хранитељства, усвојења, старатељства и институционалног збрињавања дјеце.
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Закон о социјалној заштити, „Службени гласник Републике Српске”, број 37/12, члан 42.
Закон о социјалној заштити, члан 18.
Закон о социјалној заштити, члан 40.
Стратегију је усвојила Влада Републике Српске 3.9.2009.г.
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а) Хранитељство
Једно од основних права сваког дјетета је право дјетета на живот у породици.
Породица као основна јединица друштва, природна је и незамјенљива средина за
развој и благостање свих њених чланова, а посебно дјеце. Ту дијете стиче прва
знања, упознаје дуге и другачије, ту учи и ту одраста. Оно што му је потребно је
брига и пажња одраслих, прије свих родитеља.
Ако дијете нема биолошку породицу, ако су родитељи напустили дијете или из
било којих других разлога нису у могућности одговорити својим родитељским
обавезама, дјетету је опет потребна породица, алтернативна - хранитељство или
усвојење, које ће боље од било којег дома бити подршка дјетету у одрастању.
Ни један дом није замјена за породицу, ни један није довољно добар без обзира на
све услове које дјеци пружа. Истраживања проведена у неким европским земљама
потврђују да је развој дјетета изван породице увијек угрожен, прије свега угрожен
је његов емоционални и социјални развој. Због тога је смјештај дјетета у
одговарајуће институције посљедња могућност, која се примјењује само у
изузетним случајевима и под условима утврђеним законом.
Због тога је неопходно радити на промоцији хранитељства које је један од
најхуманијих облика заштите дјеце и у интересу је прије свега дјетета, а онда и
породице и друштва у цјелини.
Хранитељство јесте и захтјевна и одговорна улога јер дјетету привремено
обезбјеђује одговарајуће породично окружење за одрастање, дијете, дакле, не
прекида везу са природном породицом. Кључна предност хранитељства у односу
на друге видове збрињавања дјетета је управо у чињеници да дијете задржава
лични породични идентитет и везу са породицом, а истовремено стиче позитивна
искуства породичног окружења у другој породици и има за циљ да се дијете
послије одређеног времена, зависно од потреба, врати својој породици.
С обзиром да заснивањем хранитељства, хранитељи стичу права и обавезе у
складу са законом, а да истовремено и родитељи дјетета које је у хранитељској
породици имају и даље одређена права и обавезе, то је посебно важно да се ова
питања, у поступку припреме за хранитељство јасно одреде.
У нашим условима хранитељство није препознато као вид збрињавања дјеце у
мјери у којој је то потребно. Сигурно је да постоје породице које то желе (сама
жеља није довољна, потребне су наравно додатне и захтјевне претпоставке за
стицање својства хранитеља, како је то Законом и дефинисано), и дјеца којима
такве породице требају, али се бројна питања морају јасно поставити и
дефинисати, како би се осигурало да хранитељска породица, у најбољем интересу
дјетета, одговори на потребе дјетета, прије свега избор хранитеља, њихова
едукација и припрема за хранитељство и посебно надзор над њиховим радом, који
мора бити сталан и континуиран.
Нови Закон о социјалној заштити у нормативном смислу је корак напријед у
одређивању овог вида збрињавања дјеце и његовим ступањем на снагу започеле
су и активности прије свега на промоцији хранитељства и његовим предностима у
збрињавању дјеце.
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите, у 2011. години у
Републици Српској евидентирано је 198 хранитељских породица, и посебан облик
хранитељства као „социо-педагошке животне заједнице” које функционишу у
Бањалуци, Градишци, Лакташима и Новом Граду. Међутим, све евидентиране
хранитељске породице нису и активне.
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Оно што је између осталог констатовано Стратегијом унапређења социјалне
заштите дјеце без родитељског старања је чињеница да је највећи број дјеце без
родитељског старања смјештено у сродничке породице, али да те породице нису у
центрима за социјални рад евидентиране као хранитељске породице и, што је
посебно важно, те породице којима је повјерена брига за дијете нису под сталним
надзором надлежних центара за социјални рад.
Очекује се да унапређење породичног смјештаја у форми хранитељства, свакако
има у виду и бројне сродничке породице којима је повјерена брига за дјецу, прије
свега у дијелу надзора.
б) Усвојење
Усвојењем се правним путем између малољетног дјетета и пунољетне пословно
способне особе формира родитељски однос.
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите60 у 2011. години у
Републици Српској поднесен је укупно 301 захтјев за усвојење дјетета. Од тог броја
реализовано је укупно 29 захтјева и то 19 заснованих потпуних усвојења, 8
непотпуних усвојења и 2 усвојења са међународним елементом. Иако скромни и
ови показатељи су помак у односу на претходни период,(2005-2008) када је
годишње у просјеку остварено 20 усвојења.
Усвојење, као посебан облик породично-правног збрињавања дјетета и заштите
дјетета без одговарајуће родитељске бриге, уређено је Породичним законом61 и
постављено је врло захтјевно. С једне стране захтјевна процедура је разумљива
ако се има у виду озбиљност односа који се усвојењем успоставља. Међутим,
примјена закона у пракси отежана је и постојећим нормативним рјешењима.
Најчешће, од радника центара за социјални рад који раде на овом питању, се као
проблеми наводе:
немогућност усвојења од стране лица која живе сами или су ванбрачни
партнери,62
ниска горња добна граница дјетета за потпуно усвојење,63
недефинисана доња узрасна граница дјетета за усвојење дјетета,
недефинисана припрема и едукација лица потенцијалних усвојитеља,
праћење дјетета након заснованог усвојења.
У центрима за социјални рад, поред наведеног, истичу и проблем што су законска
рјешења задржала и потпуно и непотпуно усвојење.
Потпуно усвојење за посљедицу има потпуну интеграцију дјетета у породицу родитељски однос заснован правним путем, док код непотпуног усвојења нема
потпуне интеграције дјетета у породицу у којој дијете има само нека права и
обавезе.
У бројним земљама Европске уније, породично законодавство познаје само потпуно
усвојење. У том правцу су и земље из нашег окружења усклађивале своје
законодавство, тако да поред чињенице да се утврђује само потпуно усвојење,
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Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен број 11
Породични закон Републике Српске, члан 145-174
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Породични закон, члан 153:Брачни супружници могу заједнички усвојити исто дијете. Дијете може
усвојити и само један од њих, уз пристанак другог брачног друга.
63
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дозвољава се могућност да усвојено може бити дијете до 18 година живота, те да
усвојитељи могу бити и брачни и ванбрачни партнери.
Законом утврђена горња старосна граница дјетета за усвојење (5 година) у пракси
спречава потпуно усвајање дјеце старије од 5 година, што је потпуно
неприхватљиво.
Закон уопште не утврђује доњу узрасну границу дјетета за усвојење, тако да је и
ово питање препуштено органу старатељства које о томе одлучује.64
Закон уопште не садржи одредбе о припремама потенцијалних усвојитеља, али ни
припремама дјетета за тако важан однос који се усвајањем дјетета успоставља.
Програм припреме за усвојење мора бити јединствено дефинисан и као такав
обавезивати и потенцијалне усвојитеље и надлежне центре за социјални рад.
Закон утврђује само као могућност пробног смјештаја, у оквиру којег рока би се
процјењивала успјешност обављеног усвојења, и тај рок износи само три мјесеца, с
тим да исти ни такав није предвиђен код усвајања дјетета од стране страних
држављана.
Закон не утврђује критерије по којима страни држављанин може бити усвојилац,
утврђује само да изузетно, усвојилац може бити и страни држављанин ако за то
постоје нарочито оправдани разлози.65 Шта су нарочито оправдани разлози Закон
не утврђује, али према Упутству, тачка 12. надлежни центар за социјални рад, у
тим поступцима је дужан затражити одобрење о дозволи усвојења од Министарства
здравља и социјалне заштите.
Закон не утврђује ко може бити усвојилац, Закон чланом 155. утврђује само ко не
може усвојити дијете.
Према важећем Закону (члан 170.) орган старатељства је дужан водити евиденцију
и документацију о усвојеној дјеци.
Оно што у пракси свакако чини проблем је и непостојање јединствене евиденцијебазе података о лицима потенцијалним усвојиоцима, али и дјеци, која у складу са
Законом могу бити усвојена.
Институцију је контактирао један број грађана да провјере услове под којима могу
бити усвојиоци. Имали су информације да могу усвојити дијете само са подручја
своје општине, а да њихова општина нема евидентирану дјецу која могу бити
усвојена, или, ако поднесу захтјев надлежном центру да ли је он дужан њихов
захтјев прослиједити другом центру ако није у могућности удовољити захтјеву, те
зашто она која живи сама не може бити усвојилац.
Очито је, дакле, да усвојење као најпотпунији вид бриге о дјеци без родитељског
старања није у довољној мјери ни афирмисано нити кориштено.
Имајући у виду да је усвојење, прије свега најкомплетнији облик породично-правне
заштите дјеце без родитељског старања које истовремено доприноси и
остваривању родитељства, поред измјена Породичног закона које су неопходне, а
које треба да омогуће већу ефикасност у остваривању друштвене бриге о дјеци,
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потребна је и континуирана промоција усвојења, али и јачање професионалних
компетенција стручних радника органа старатељства.
Комитет за права дјетета66 разматрајући Извјештај Босне и Херцеговине 2012.
године, између осталог, понавља своју ранију препоруку из 2005. године и апел
држави да убрза неопходне законодавне, административне и друге мјере како би
се осигурало да су процедуре усвајања у потпуности у складу са чланом 21.
Конвенције, те препоручује да се:
а) олакша процес усвајања тако што ће поједноставити и рационализовати
поступке за усвајање и успоставити јединствену интегрисану база података
за установе социјалне заштите са информацијама о потенцијалним
усвојеницима као и усвојиоцима,
б) размотри повећање горње старосне границе за усвајање у Републици
Српској,
ц) одговори на претходну препоруку Комитета (CRC/C/15/Add/тачка 260, став
39) за 2005. годину - експедитивног прикупљања података о дјеци која су
укључена у домаћа и међународна усвајања.

9. Дјеца смјештена у институцију
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 у одговарајућем поступку 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 оставља дуготрајне последице. Један дјечак у разговору
са представницима Институције је рекао: „Али за све, ја сам само дијете из дома.”
Дом „Рада Врањешевић” је једина установа у Републици Српској за збрињавање
дјеце без родитељског старања, дјеце без адекватног родитељског старања, и
дјеце чији је развој ометен породичним приликама.
У Европи се у задњих двадесет година указује на потребу деинституционализације
бриге за дјецу чији је циљ смањење броја дјеце смјештене у институцију, што
захтијева:
да се мијења приступ у смјештају дјеце у институцију, тако да је смјештај
дјетета у дом увијек задња алтернатива и онда кад су исцрпљене све друге
могућности,
да функционисање установа за смјештај дјеце мора бити организовано на
начин, да у што је могуће већој мјери буду организоване као породице, а
што се односи и на укључивање дјеце у друштвени живот у локалној
заједници,
да начин и методе рада, стручност запослених, квалитетни садржаји и
квалитетан рад са дјецом буду кључни фактор који ће за дјецу која су
смјештена у дом имати позитивне ефекте, не само за вријеме њиховог
боравка у институцији већ дугорочно.
Број дјеце збринуте у институцији у Републици Српској према показатељима у
задњих неколико година не прелази 15% у односу на укупан број дјеце без
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родитељског старања.67 Један дом са просторним капацитетима које пружа
задовољава потребе за збрињавањем дјеце кроз овај вид, али оно на чему се мора
додатно радити је квалитет услуга и садржаја за дјецу, како би њихов боравак у
дому, по свом квалитету био адекватан обавези друштва у збрињавању дјеце
смјештене у институцији.
Право на смјештај дјетета у дом регулисано је Законом о социјалној заштити и
Статутом Дома, а основни циљ смјештаја дјетета у дом је 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.
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.68
С обзиром на просторне капацитете, у дому може да функционише 12 васпитних
група - породица, структурно-организационо аналогних породичним становима.
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.
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 су реновиране поједине етаже за смјештај породица, реновирани су мокри
чворови у свим просторијама за породице, замијењена је столарија и балконске
ограде, те ограда у дијелу објекта који излази на транзитни пут.
Највећи број дјеце у институционалном смјештају су дјеца чији је развој ометен
породичним приликама (двије трећине дјеце), а за стараоца дјеци у готово 70%
случајева именована је особа из центра за социјални рад који је дијете смјестио у
установу.
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).
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. 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. Овај проблем примијетан је тек кад дјеца треба да напусте
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дом по пунољетству, јер не желе да се врате у средину одакле су дошли. Тај однос
дјеце је потпуно разумљив, с обзиром на дужину боравка у установи и чињеницу
да у том периоду нису имали адекватан контакт са породицом и средином из које
су дошли.
Посебно забрињава чињеница да је све присутнији и смјештај најмлађих, дјеце до
три године живота и оне која из породилишта практично долазе у установу.
Новим Законом (на иницијативу Институције) та могућност остављена је само
изузетно, привремено и уз сагласност ресорног министарства.69
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.
Смјештајем дјетета у институцију његов контакт са породицом не смије бити
прекинут.
Напротив, и онда кад су смјештена у установу, њихова веза са породицом мора се
одржавати и јачати. За вријеме боравка дјетета у установи надлежни центар би
морао радити са породицом у циљу стварања услова за повратак дјетета у
породицу, а онда кад то није могуће алтернатива је опет породица - хранитељска
или усвојење. У исто вријеме у установи морају радити са дјецом у циљу њиховог
оспособљавања, да што прије могу наставити своје одрастање у својој породици.
Орган старатељства дужан је да одреди начин и вријеме контактирања родитеља и
дјетета које је збринуто у дјечијем дому или на породичном смјештају. Обавезно је
стално праћење реализације тих контаката, као једном од одлучујућих података за
оцјену да ли је дијете трајно или привремено напуштено од родитеља.70
Имајући у виду број и структуру дјеце (узраст, пол, здравствено стање, разлози
смјештаја), тешко је очекивати да број запослених стручних радника ангажованих у
васпитно-образовном раду са дјецом може одговорити захтјевима који су им
постављени.
При томе се мора имати у виду да су у дому смјештена и дјеца са поремећајима у
понашању са којима се мора додатно радити по посебном, индивидуалном
програму или ангажовати рад стручних лица изван дома, те дјеца са сметњама у
развоју чије потребе захтијевају такође посебан индивидуалан програм, зависно од
узраста дјетета и његових потреба. Међутим, дом нема запослене стручњаке који у
тој области могу адекватно одговорити потребама ове дјеце.
Законом о социјалној заштити, чланом 146, утврђено је да ће установе социјалне
заштите ускладити своју организацију и општа акта са одредбама закона у року од
годину дана од дана његовог ступања на снагу. У истом року, центри за социјални
рад су у обавези извршити преиспитивање признатих права са одредбама закона.
С обзиром да тај рок од годину дана истиче у мају 2013. године, подаци центара у
преиспитивању признатих права свакако треба да покажу и да ли је постојећим
рјешењима алтернативне бриге за дјецу осигуран најбољи интерес дјетета,
посебно дјеце смјештене у институцију.
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10. 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.71
Новим препорукама УН Комитета за права дјетета,72истиче се да је право на
приватност садржано у Уставу државе потписнице, те да је Комитет забринут због
учесталих случајева неетичког и непрофесионалног понашања новинара који
објављују личне податке дјеце и младих који су жртве или починиоци кривичних
дјела. У том контексту, Комитет је забринут да, иако држава потписница
има Етички кодекс за новинаре, не постоји извршни механизам за
обезбјеђивање поштовања и да Регулаторна агенција за комуникације
државе потписнице не интервенише благовремено у случајевима повреда
дјечије приватности и такође изриче казне које нису сразмјерне.
Дакле, иако дјеца као најосјетљивија категорија грађана имају право на
приватност и право на заштиту приватности (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)73,
остваривање овог права за дјецу није осигурано у складу са захтјевима не само
Конвенције о правима дјетета већ и бројних других међународних докумената који
се односе на ово питање.
Институција Омбудсмана за дјецу је у претходном извјештају управо указала на
проблем да постојећи закони који уређују ову материју нису успоставили
механизам који ће обезбиједити поштовање овог права дјетета - да прати,
контролише и санкционише 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.
Комитет додатно упозорава да и реакције које услиједе нису ни благовремене ни
сразмјерне учињеном, што само потврђује да у овој области још увијек није
успостављен ефикасан систем заштите дјеце.
Право дјетета на заштиту приватности обавезује све и институције и појединце,
али се оно углавном посматра кроз однос медија према дјеци. Медији јесу изузетно
важан фактор, али се то питање мора посматрати много шире. Ту обавезу имају и
родитељи и вртићи, школа, центри за социјални рад, спортски клубови и све друге
институције и организације које извјештавају и дају информације о дјеци. И
њихова је обавеза да својим информацијама, изјавама и извјештајима, покажу
више осјетљивости према ономе што јесте право дјеце на заштиту приватности.
71
72
73

УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2005, тачка 35.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 37.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 16.

44

На повреде права дјетета у медијима Институцији су указивали и родитељи и
наставници, запослени у центрима за социјални рад. Родитељи најчешће указују на
проблем изложености дјеце различитим медијским садржајима непримјереним
узрасту дјеце, а институције указују на повреду права дјетета на приватност и
непоштовање достојанства дјетета.
Дјеца су у медијима и даље присутна најчешће у црним хроникама као жртве
насиља и злостављања или као починиоци криминалних радњи. Сензационалички
приступ у извјештавању о догађају доводи их на насловне стране, износе се
подаци о породици, разговора се са дјететом без сагласности родитеља, односно,
старатеља дјетета, извјештава се о школи и разреду у који дијете иде. Све то у
први план не ставља право дјетета и његов интерес. Још увијек је у првом плану
право јавности на информацију. Иако је то императив новинарске професије - да
јавност добије информацију, свака таква ситуација захтијева и процјену о могућим
посљедицама за дијете и његов развој.
С друге стране, учешће дјеце у медијима је врло скромно, као и њихово право на
изражавање властитог мишљења и учествовање у свим ситуацијама које се њих
тичу.
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, што значи
да могу бити врло корисни-забавни, информативни, едукативни, али ти ефекти
могу бити и потпуно супротни. Стручњаци посебно упозоравају на утицаје сцена
насиља на развој дјетета али и утицај реклама.
Истовремено, и све присутнији нови медији и изложеност дјеце истима од
најранијег узраста, додатно су упозорење, јер су дио одрастања дјеце без
одговарајућег надзора и контроле.
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.
С обзиром да је питање поштовања права дјетета на заштиту приватности једно од
права дјетета гарантованих Конвенцијом, које обавезује све субјекте заштите, па и
медије, неопходно је да се питању медијског образовања посвети потребна
пажња.
Медијско образовање је дио основних права сваког грађанина, у свим земљама
свијета, дио права на изражавање и права на информисање. Оно је средство
изградње и очувања демократије. Препознајући различитост у природи и развоју
медијског образовања у различитим земљама, препоручује се да се медијско
образовање укључи у националне школске програме гдје год је то могуће, заједно
с додатним, неформалним и доживотним образовањем.74

74

UNESCO, Конференција за медије и дигатално образовање, Беч, 1999.
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11. Утицај реклама
Квалитетан законодавни оквир у свим областима остваривања права дјетета темељ
је успостављања и јачања система заштите права и интереса дјетета, па и у
области рекламирања.
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. Посебан проблем је што то питање није нормативно уређено, тако да
је тој индустрији остављен недефинисан простор у којем могу рекламирати своје
производе и користити дјецу и за рекламу оних производа који нису дјеци
намијењени.
Институција је примила жалбе у којима грађани упозоравају на непримјерено
коришћење дјеце у овој области у различитим областима, најчешће код средстава
за хигијену. Индустрија маркетинга зна на који начин привући пажњу дјетета музика, цртани филм, боје и сл. При томе, наравно, знају и који узраст дјеце ће
њихов производ најлакше довести до купца, што и јесте њихов основни циљ.
Рекламне поруке дјеци су доступне 24 сата и сваки дан. Поред уобичајених начина
рекламирања, рекламе су све присутније и путем нових технологија, које дјеца све
више користе без потребног надзора.
Питање реклама и развоја дјеце може се посматрати прво кроз утицај који
рекламе уопште имају на развој дјеце (код исхране дјеце нпр. брза храна, газирана
пића, учешће у различитим наградним играма које траже доказе о кориштењу
одређених производа и сл.) а онда и само учешће дјеце у рекламирању одређених
производа. И једно и друго питање захтијева јасно дефинисана правила у тој
области, у којима ће најбољи интерес дјетета бити приоритет, укључујући и надзор
у том дијелу и одговорност за повреде права дјетета и злоупотребу дјеце у тој
области.
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 наравно не препознају интерес трговине, али препознају у свом
разреду и окружењу оне који то имају.
а) Цртани филмови, сликовнице
У бројним ситуацијама медији су указивали да поједини садржаји, иако намијењени
дјеци, нису прилагођени ни њиховом узрасту ни њиховим потребама. Реакције су
се односиле углавном на цртане филмове и сликовнице које су у слободној продаји
намијењене дјеци.
Очекује се да ти садржаји имају позитиван утицај на развој дјетета, да су
едукативни, забавни, информативни, међутим, очито је да они нису задовољили
основни критериј - најбољи интерес дјетета.
Сцене насиља, којима су дјеца изложена овим садржајима, посебно дјелују на
психофизички развој најмлађих којима су садржаји и намијењени.
Ако је дијете у најранијем узрасту изложено садржајима непримјереним његовом
узрасту, оно се, истичу стручњаци, поистовјећује са ликовима, опонаша их у
стварности, усваја њихове ставове, размишљања и вриједности, постаје мање
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осјетљиво према насилном понашању и толерантније према агресивном понашању
уопште, па и своје свакодневне ситуације рјешава по моделу који је „научио”. При
томе је најмлађи узраст изложен и највећем ризику, јер је најчешће без потребног
надзора и временског ограничења изложено тим садржајима из којих учи шта је
добро и вриједно, учи нове изразе и обрасце понашања.
Ако се има у виду да је за објављивање сликовница нпр. потребна захтјевна
процедура и да иза ње стоји одговорност и уредника и рецензената, није реално
очекивати да родитељи преузму њихову улогу и када имају капацитете да такве
садржаје препознају. А у свим тим ситуацијама одговорност се увијек пребацује не
родитеље.
б) Мобилни телефони
Саставни дио дјечијег одрастања данас су и мобилни телефони. Дјеца их користе
од најранијег узраста. Родитељи то правдају потребом да могу провјерити гдје им
се дијете налази и да у сваком тренутку могу бити у контакту са њим, што и јесте
основна предност у кориштењу мобилних телефона код дјеце, јер ствара осјећај
сигурности и за дјецу и за родитеље.
Међутим, мобилни телефон данас, међу дјецом посебно, није само средство за
комуникацију, истовремено је и фото апарат и рачунар и интернет. У основним
школама већина дјеце има мобилне телефоне. Иако њихово кориштење није
дозвољено за вријеме наставе (свако кориштење мобилног телефона на часу
законом је утврђено као тежа повреда обавезе ученика), међутим, на одмору, у
школском дворишту, на путу од куће до школе, дјеца користе све могућности које
им мобилни пружа. Између осталог снимање и слање фотографија вршњака, али и
слање непримјерених порука и позива. Тако је мобилни телефон све чешће у
функцији насиља међу дјецом.
Мобилни телефон је, нажалост, за многу дјецу ствар престижа и социјалног
статуса. Ако дијете има неку јефтинију варијанту или уопште нема мобилни
телефон има „проблем”, али „проблем” имају и они други, са скупим телефонима.
Истовремено, сталним кориштењем мобилних телефона дјеца постају све више
зависна од овог вида комуникације, „не знам шта бих без мобилног телефона” каже
један дјечак, с телефоном пишу задаћу, иду у продавницу, играју се на игралишту,
што сигурно не доприноси развијању њихових психо социјалних потенцијала.
Основно је, што је обавеза родитеља, када дјеци омогуће коришћење мобилног
телефона, научити их кад и зашто користити телефон, научити их одговорном
кориштењу телефона и у дијелу финансијских издатака. Мобилни телефон је само
један од примјера односа према вриједностима којима учимо дјецу и при томе
заборављамо да дјеца сваки дан од нас уче шта су то вриједности и како се
односимо према њима.
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V 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.75
Све „одговарајуће мјере” које су обавеза и одговорност државе, односе се на
цијели низ мјера у различитим секторима, које при том морају бити повезане и
координиране.
УН Комитет за права дјетета76 истичући да је алармантан степен и интензитет
насиља коме су дјеца изложена, позива да се значајно појачају и прошире мјере за
заустављање насиља, јер насиље над дјецом никада није оправдано и свако
насиље над дјецом се може спријечити, те да начело владавине права треба у
потпуности да се примјењује на дјецу као и на одрасле.
Иако је Република Српска преузела међународно правну обавезу заштите дјеце од
насиља, те су основни захтјеви Конвенције о заштити дјетета од насиља и уставна
и законом утврђена обавеза,77 на жалост, пракса показује да су многа дјеца још
увијек изван потребне заштите, прије свега, због односа према том проблему и
његовом непрепознавању, због неадекватног реаговања у ситуацијама кад се
насиље деси и, што је врло важно, због изостанка потребне психосоцијалне
подршке дјеци жртвама било којег облика насиља. Редовна је појава да при томе
изостаје било каква реакција против починиоца насиља над дјецом.
УН Комитет за права дјетета78 изразио је своју забринутост у вези са насиљем над
дјецом, и 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
кажњавања79.

Новим Извјештајем, својим закључним разматрањима, УН Комитет за права дјетета,
понавља исту препоруку из 2005. године:80
„Комитет препоручује да Држава чланица предузме све одговарајуће мјере како би
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 19.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 13.Право дјетета на слободу од свих облика
насиља
77
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
78
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2005, тачка 43
79
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2005, тачка 43, ставови ц и д
80
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 40.
76
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се изричито забранило тјелесно кажњавање у свим срединама, укључујући и
породично окружење, на цијелој територији. Надаље, Комитет предлаже да
Држава чланица ојача и прошири подизање свијести и образовне програме,
укључујући кампање, у циљу промовисања позитивних и алтернативних облика
дисциплине и поштивања дјечјих права, уз учешће дјеце, уједно подижући свијест
о штетним посљедицама које узрокује тјелесно кажњавање.”

1. Насиље над дјецом
УН Комитет за права дјетета81 изражава своју забринутост између осталог и због
недостатка базе података о насиљу над дјецом, што спречава свеобухватну
процјену степена, узрока и природе овог феномена, те због чињенице да су мјере
за ширење информација о утицају насиља у породици на дјецу као и мјере за
подстицање пријављивања случајева насиља и даље неадекватне.
Свако насиље над дјететом је траума за дијете са тешким и трајним посљедицама,
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.
Насиље над дјететом је озбиљан друштвени проблем и данас је један од најчешћих
облика кршења основних права и интереса дјеце.
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 породици82 донесена 2010.
године већи акценат ставља управо на заштиту дјеце.
Међутим, системски акти траже квалификоване људе у свим институцијама који
проблем знају препознати и који су спремни на њега реаговати. При томе је
посебно важна стална и координирана сарадња свих субјеката заштите како би
дјеца заиста и била заштићена од сваког облика насилног понашања без обзира од
кога оно долази.
Према ставу Свјетске здравствене организације злоупотреба или злостављање
дјетета обухвата све облике физичког и/или емоционалног злостављања, сексуалну
злоупотребу, занемаривање или немарно поступање, као и комерцијалну или другу
врсту експлоатације, што доводи до стварног или потенцијалног повређивањанарушавања дјететовог здравља, његовог преживљавања, развоја или
достојанства у оквиру односа који укључује одговорност, повјерење или моћ.
Насиље над дјецом јавља се у различитим облицима-занемаривање
дјетета,физичко злостављање, психичко злостављање, сексуално злостављање,
насиље путем интернета и мобилних телефона, међутим, основни проблем је што
се оно на вријеме не препознаје и што изостаје одговарајућа реакција надлежних,
81
82

УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 41
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
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како у дијелу подршке и помоћи дјетету тако и у дијелу утврђивања одговорности
починилаца.
Иако породица има примарну улогу у развоју и одрастању дјетета,83на 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 без обзира што се
дешава унутар ње, већ озбиљан друштвени проблем.
Дјеца се боје и стиде да пријаве што се дешава у породици, пријављују случајеве
да њихов друг или другарица имају проблема због насиља у породици. Ни једно
дијете није пријавило своју породицу због тога. И тај однос према родитељима који
угрожавају њихово одрастање само потврђује колико су дјеца емотивно везана за
своје родитеље, и да немају начина да се одупру родитељским методама
васпитања. При томе су дјеца млађег узраста у већем ризику да посљедице
насиља озбиљно угрозе њихов развој и одрастање.
Школа још увијек проблем насиља над дјецом које се дешава изван школе не
доживљава и као проблем у чијем би препознавању и спречавању требала бити
укључена. Одговорност углавном виде у родитељима и њховој неспремности на
сарадњу. Међутим и насиље које се дешава над дјецом у образовном систему,
школе не препознају на вријеме као насиље над дјецом. Институција је у
извјештајном периоду поступала у једном броју предмета којима се указује на
различите облике насиље над дјецом у образовном систему. У једној од жалби које
су упућене Институцији наводи се да је: „Наставник XX на часу физичког

васпитања у основној школи XX ударио ученика XX.“84

Један наставник је напустио школу, у неколико случајева против наставника су
вођени дисциплински поступци. И према Закону о основном и средњем образовању
и васпитању, одговорност је на директорима школе, јер директори школа
обезбјеђују заштиту права ученика, заштиту здравља ученика и њихову сигурност у
школи, те предузимају мјере у заштити права ученика85, што значи да су дужни, у
свим случајевима када имају сазнања да је насиље над дјететом почињено од
стране запосленог у школи покренути поступак ради утврђивања његове
одговорности. То се, на жалост, најчешће дешава када су родитељи упорни „да
ствари истјерају на чистац” или на захтјев Институције, што ствара једну потпуно
погрешну слику о заштити дјетета у образовном систему и ставу родитеља да ни
сада то не би урадили да се Институција није обратила.
Институција је у 2012. години примила и пријаве којима се указује на насиље над
дјецом у образовно систему од стране трећих лица. Ради се о родитељима дјеце
ученика школе, који су дисциплиновали другу дјецу. У два случаја издат је
прекршајни налог, а у једном покренут поступак пред надлежним центром за
социјални рад.
Према важећим законским прописима насиље над дјецом у породици
квалификовано је као кривично дјело, а када то исто дјело учини треће лице, онда
то није кривично дјело, већ прекршај јавног реда и мира.
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УН Конвенција о правима дјетета, Преамбула - Породица као основна јединица друштва је
природна средина за развој и благостање свих њених чланова, посебно дјеце.
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Закон о основном образовању и васпитању, “Службени гласник Републике Српске”, број 74/08,
71/09 и 104/11, члан 129.
Закон о средњем образовању и васпитању, “Службени гласник Републике Српске”, број 74/08,
106/09, 104/11, члан 99.
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Стручњаци упозоравају да насиље над дјецом озбиљно угрожава њихов развој и
одрастање и да посљедице могу бити и тешке и дуготрајне за његов физички и
емоционални развој и да дјеца због недостатка бриге и пажње у породици излаз
често виде у агресивном и деструктивном понашању, алкохолу, бјежању од куће,
из школе и сл. При томе се мисли не само на ситуације када су дјеца директне
жртве насиља и то физичког које се најлакше примјећује, већ и на ситуације када
су дјеца стални свједоци насилног понашања њихових родитеља.
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 и сл. дуготрајно оставља посљедице на ментални и
емоционални развој дјетета.
Оно што је у пракси присутно је чињеница да занемаривање дјеце иако, на жалост,
све присутније, није препознато као насиље. Ако је занемаривање дјетета небрига
о дјетету којом 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, онда је и сваки изостанак потребне бриге и надзора у одрастању
дјетета насиље над дјететом.
Бројне ситуације у којима је Институција поступала у извјештајном периоду, а које
се односе на уређење виђања дјетета са родитељем са којим не живи, неплаћање
алиментације, издавања путне исправе, ванбрачне заједнице малољетника,
нажалост, није препознато као насиље над дјететом, тако да по том основу
изостаје одговарајући поступак против родитеља који у овим ситуацијама
занемарују право дјетета на здраво одрастање.
Према подацима МУП-а,86на основу члана 6. Закона о заштити од насиља у
породици у 2012. години поднесено је укупно 1360 прекршајних пријава (у 2011.
години поднесено је укупно 1190 прекршајних пријава), при томе највише у ЦЈБ
Бањалука - 994 (791 у 2011. години), а најмање у ЦЈБ Требиње-21 (у 2011. години18 пријава). У 2010. години према истим подацима укупан број пријава је 864. Као
жртве насиља евидентирано је укупно 113 дјеце, 75 дјевојчица и 38 дјечака.
У истом периоду, према подацима МУП-а, према члану 208 Кривичног закона,
евидентирано је укупно 253 кривична дјела насиља у породици или породичној
заједници (у 2011. години тај број је био 219) гдје је као жртва евидентирано 19
дјеце, 11 дјевојчица и 8 дјечака.
На жалост, иако статистички подаци указују на пораст насиља у породици, они још
увијек не одражавају стварно стање на терену из више разлога - још увијек се као
жртве насиља евидентирају само она дјеца која су директне жртве насиља и то
најчешће физичког насиља, тако да се дјеца која су годинама свједоци различитих
облика насиља у породици не евидентирају као жртве, различити облици
занемаривања дјетета још увијек се не сматрају насиљем над дјететом, тако да и
нису дио статистике.
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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Подаци из евиденције МУП-а за 2012. годину
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С обзиром да су бројне ситуације у којима се дјеца нађу, само посљедица
недостатка потребне родитељске бриге и надзора, а да при томе изостаје
одговарајућа реакција надлежних институција и служби, Омбудсман за дјецу је у
извјештајном периоду покренуо иницијативу за доношење Протокола о поступању
у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце. У изради Протокола
учествовале су и невладине организације „Удружене жене” из Бања Луке, „Лара”
из Бијељине и „Будућност” из Модриче, а потписали су га министар здравља и
социјалне заштите, министар просвјете и културе, министар породице, омладине и
спорта и министар унутрашњих послова. Протокол даје дефиниције сваког од
облика насиља над дјецом, дефинише поступање надлежних институција и служби
у складу са законом уређеним надлежностима и обавезује на међусобну сарадњу и
координацију у раду и вођење одговарајуће евиденције о дјеци жртвама насиља и
злостављања.
Протоколом је, даље, дефинисано да се на основу података свих служби које имају
мандат поступати у заштити дјетета од било којег облика насиља, израђује
годишњи извјештај, који поред статистичких показатеља треба да укаже и на
евентуалне слабости у систему и оне његове дијелове у којима се систем мора
јачати да би се осигурала заштита дјеце. С обзиром да је Протокол ступио на снагу
1.1.2013. године, први извјештај о насиљу над дјецом, Република Српска би
требала имати средином 2014. године.
Међутим, сам Протокол неће ријешити проблем на терену, због тога је посебна
одговорност свих институција, установа и служби да осигурају његову досљедну
примјену у свим ситуацијама које указују на неки од облика насиља над дјететом,
без обзира ко су починиоци.

2. Вршњачко насиље
Ако имамо у виду саму дефиницију вршњачког насиља која каже да је то свако
физичко или психичко насилно понашање усмјерено на дјецу од стране њихових
вршњака, које је учињено са намјером повређивања, и понављање истог обрасца
са намјером да се други повриједи, понизи и да му се нанесе бол, онда је јасно да
свако присуство таквог понашања међу дјецом, тражи да на вријеме буде
препознато и озбиљно схваћено, да би се могло правилно реаговати.
Да би се могло правилно реаговати морају се тражити узроци таквог понашања код
дјеце и на њих се мора дјеловати, како би се спријечило даље насилно понашање
код дјеце.
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.
Тешко је одредити 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 то раде на
начин да другу дјецу омаловажавају, понижавају, малтретирају, вријеђају. 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 код дјеце, и они настављају такво понашање, јер
одрасли то толеришу. Основни проблем је да смо реаговали и кад нисмо реаговали,
што значи да дјеца из реакције одраслих, на њихова одређена понашања одређују
границе до којих могу ићи.
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Дјеца жртве ријетко пријављују насиље које им се дешава, кажу да се боје да ће
додатно „искомпликовати” проблем па се једни повлаче и очекују да ће то
временом престати, а други одговарају на исти начин. Не пријављују насиље и зато
што мисле, ако то пријаве у кући или школи, да неће добити потребну подршку.
Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у
образовном систему Републике Српске87 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 да ће
свако, у оквиру својих овлашћења, и додатно и заједнички радити и сарађивати
како би се пружила потребна подршка прије свега дјетету, али и онима који се о
дјетету брину.
Родитељи у томе наравно имају изузетно важну улогу, без обзира што је ријеч о
насиљу међу дјецом у образовном систему. Посебно је важна сарадња родитеља и
школе, која на жалост врло често изостаје. Родитељи основни проблем виде у
неадекватном реаговању школе.
У школи основни проблем виде у несарадњи родитеља, неодазивању на позив
школе, неприхватању настале ситуације.
Један број школа због неразумијевања проблема или политике незамјерања не
види проблем, истичући да су дјеца увијек то радила и да је то саставни дио
њиховог одрастања, и да сваки пријављен случај негативно утиче на углед школе.
Однос према тој врсти проблема мора се мијењати на начин да је добра она школа
која проблем препозна на вријеме и која тражи адекватна рјешења за његово
рјешавање заједно са родитељима и дјецом. Наравно, један број школа, у приступу
овом проблему, заиста полази од потребе да и сваки покушај оваквог понашања
препозна и евидентира и да предузима потребне мјере у заштити интереса и
дјетета жртве таквог понашања и дјетета починиоца насилног понашања. Систем
би морао препознати и једне и друге школе. Јавним објављивањем школа без
насиља, за школе које су бројним активностима учиниле да вршњачко насиље у
њиховој школи није проблем, али и адекватном реакцијом према оним школама
које у томе не виде проблем.
Омбудсман за дјецу је 2010. године на основу анализе извршеног истраживања о
присутности вршњачког насиља88 у образовном систему у Републици, а на основу
одговора школа, ресорном министарству доставио Препоруке којим се између
осталог указује на потребу да тема насиља у школи мора бити дио образовања и
васпитања дјеце, да се стимулишу школе које имају квалитетан приступ у
препознавању и рјешавању ових проблема, да се по потреби обезбиједи стручна
помоћ школама које су евидентирале вишеструке починиоце овог облика насиља,
да се покрене иницијатива за именовање тима за координацију у свим локалним
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Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у образовном
систему Републике Српске потписан је 19. новембра 2008. године од стране министра просвјете и
културе, министра здравља и социјалне заштите и министра унутрашњих послова
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Омбудсман за дјецу, Вршњачко насиље у образовном систему, Бања Лука 2010. Истраживање је
показало да је 51% основних и 64% средњих школа евидентирало случајеве вршњачког насиља и
то основне школе 334 а средње 166.
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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.89
У 2012. години, Омбудсман за дјецу и Мрежа младих савјетника извршили су
истраживање о присутности вршњачког насиља међу дјецом, онако како то дјеца
виде.
Истраживање је проведено у 35 школа и то 18 основних и 17 средњих школа у
Републици Српској. У истраживању је учествовао 1241 ученик и то 566 основаца и
675 средњошколаца који похађају од V до IX разреда основне школе и од I до IV
разреда средње школе.
Упитник су испуниле 634 дјевојчице (51,1%) и 510 дјечака (45,8%) док се о полу
није изјаснило 97 ученика (7,8%).
Вршњачко насиље у школама се дешава према мишљењу 751 ученика или 60,5%
од укупно 1241 испитаног (од чега 357 основаца и 394 средњошколца). 178 или
14,3% ученика сматра да се у школама не дешава вршњачко насиље (од чега 105
основаца и 73 средњошколца), док 308 ученика или 24,8% (од чега 103 основца и
205 средњошколаца) не зна да ли има вршњачког насиља у школама.
Највећи број ученика сматра да се насиље међу вршњацима дешава повремено 344
или 45,8% (166 основаца и 178 средњошколаца) од оних који сматрају да у
школама има насиља, 264 ученика сматрају да је вршњачко насиље ријетко (116
основаца и 148 средњошколаца) а најмањи број ученика 96 или 12,8 (56 основаца
и 40 средњошколаца) сматра да се вршњачко насиље дешава често. На ово
подпитање није одговорило 47 ученика или 6,3%.
Вршњачко насиље основци најчешће пријављују разреднику 350 ученика или 62%,
педагогу 320 или 57%, директору 264 ученика или 47%, психологу 149 ученика или
26% а наставнику 121 ученик или 21%. (дјеци је остављена могућност већег броја
одговора)
Средњошколци вршњачко насиље најчешће пријављују педагогу 298 ученика или
44,1%, разреднику 260 ученика или 38,5%, психологу 185 ученика или 27,4%,
директору 173 или 25,6%, а професору 87 ученика или 12,9%. Примијетно је да се
основци најчешће обраћају разреднику док средњошколци педагогу. Ове разлике
нису велике али је видно да ученици препознају да су разредници, стручне службе
и директор школе, али и сви запослени дужни учествовати у рјешавању свих
питања везано за вршњачко насиље, па и у његовом пријављивању.
Интересантан је податак да свега 16 основаца не зна коме би пријавило вршњачко
насиље, а док је број средњошколаца који то не знају дупло већи њих 33.
Како се рјешавају случајеви вршњачког насиља у школама је питање на које 578
ученика основних и средњих или 46,6% одговара да се случајеви вршњачког
насиља у школама рјешавају укључивањем у разговор ученика, разредника,
стручне службе и родитеља како је Протоколом и прописано.
52% испитаних основаца кажу да је то разговор са разредником, педагошком
службом, директором, родитељима, а исто мисли и 42,2% средњошколаца. И за
једне и за друге то је најчешћи начин како се рјешавају случајеви вршњачког
насиља у основним и средњим школама.
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Снижавање владања је мјера за коју 260 ученика или 21% од укупног броја
основаца и средњошколаца сматра да се изриче с циљем рјешавања проблема
било као самостална мјера или истовремено са разговором или у малом броју
школа без предузимања других мјера и савјетодавних разговора са ученицима
починиоцима и жртвама насиља.
У школама се вршњачко насиље не рјешава него само заташкава сматра 110 или
8,9% испитаних, од чега 5% основаца и 12,0% средњошколаца.
О начинима рјешавања случајева вршњачког насиља у школама од 1241 испитаних
основаца и средњошколаца не знају како се оно рјешава 203 ученика или 16,4%
(53 или 9% основаца и 150 или 22% средњошколаца).
Према мишљену основаца и средњошколаца у школама је чешће присутно
психичко насиље међу вршњацима које у својим школама препознаје 773 ученика
или 62,3%, док 645 ученика или 52,0% препознаје физичко насиље, 54 ученика
или 4,4% сексуално насиље међу вршњацима. У погледу врста вршњачког насиља
постоји разлика између основних и средњих школа гдје основци физичко насиље
процјењују као чешћи вид насиља од психичког (68,7%-50,4%), док средњошколци
психичко насиље чешће примјећују него физичко и сексуално насиље (72,3% 37,9% - 5,5%).
564 ученика или 45,4% испитаних од 1241 ученика сматра да у њиховој школи
нема насиља одраслих над дјецом (325 или 57,4% основаца и 239 средњошколаца
или 35,4%).
Присуство насиља запослених у школама над дјецом примјећује 228 ученика или
18,4% (81 основац или 14,3% и 147 средњошколаца или 21,8%). Највећи број
основаца и средњошколаца сматра да се ово насиље дешава ријетко - 111 ученика
или 48,7%, 66 ученика или 28,9% повремено, а често 21 ученик или 9,2% од 228
ученика који су рекли да у њиховој школи има насиља запослених над ученицима.
На ово потпитање није одговорило 30 ученика или 13,2% од 228.
Од 1241 испитаног ученика 837 или 67,4% ученика тврди да је у њиховој школи
било организованих радионица, предавања, дебата, часова одјељењске заједнице
или промотивних материјала о спречавању насиља међу вршњацима (425 основаца
или 75,1% и и 412 средњошколаца или 61,0%. Активности које би биле у служби
едукације и превенције о овој теми није било у школама по мишљењу 118 или
9,5% од укупног броја (29 основаца или 5,1% и 89 средњошколаца или 13,2%).
За такве активности не зна 110 основаца или 19,4% и 172 средњошколца или
25,5%. Опет је примијетно да је број средњошколаца који се изјашњавају да не
знају о дешавањима у школи већи од броја основаца који немају информације о
питањима везаним за вршњачко насиље.
У активностима које су се проводиле у основним и средњим школама а с циљем
превенције и едукације вршњачког насиља учествовало је укупно 478 ученика
основних и средњих школа или 38,5% анкетираних, док у тим активностима није
учествовало 759 или 61,2% анкетираних.
Даљом анализом констатовано је да је већи број основаца 45,8% прошао програме
превенције и едукације у школама, него средњошколца 32,4%.
У активностима везаним за превенцију и едукацију вршњачког насиља у основним
школама није учествовало 304 ученика или 53,7% а у средњим школама 455
ученика или 67,4%.
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На питање да ли знају да постоји Протокол о поступању у случајевима вршњачког
насиља 617 ученика или 49,7% од 1241 испитаног зна да постоји Протокол, док
621 ученик или 50,0% не зна за постојање Протокола о поступању у случајевима
вршњачког насиља.
346 основаца или 61,1% зна да Протокол постоји, а 219 или 38,7% не зна.
Средњошколци у мањем броју знају да Протокол постоји 271 средњошколац или
40,1%, а 402 средњошколца или 59,6% не зна да Протокол постоји.
Анализа извршеног истраживања и његова упоредна анализа са истраживањем из
2010. године, указује на потребу да превенција, едукација и спречавање сваког
облика насиља међу дјецом мора бити системска и континуирана. Оно што је
примјетно и што је добро је да је знатно смањем број дјеце која не знају коме би
пријавили случајеве вршњачког насиља. Примјетно је такође да дјеца у све већем
проценту на жалост, препознају психичко насиље међу вршњацима. Примјетно је
такође да психолози у школама нису препознати на одговарајући начин јер из
података произилази да су тек на 4 мјесту као избор ученика који би им се
обратили, а истовремено у средњој школи на трећем мјесту.
Ради заштите дјеце од било којег облика насиља у образовном систему, неопходно
је између осталог:
јасно дефинисати правила понашања у школи,
јачати улогу психолога и социјалних радника у школама,
јачати сарадњу школе са родитељима, другим институцијама и локалном
заједницом,
радити на стварању атмосфере у школи да до насиља не дође али и
адекватно реаговати и на сваки покушај насиља,
с обзиром да дјеца све чешће примјећују случајеве психичког насиља које
се теже препознаје и мање пријављује у школама од физичког насиља,
неопходна је стална едукација и запослених и ученика и родитеља ради
благовременог препознавања и одговарајућег реаговања у случајевима
психичког насиља над дјецом,
обавеза је директора школе, да у свим случајевима насиља међу дјецом,
предузме мјере у складу са Законом и Протоколом, ради заштите права и
интереса дјеце,
обавеза је директора школе, да у свим случајевима насиља над дјецом,
предузме мјере у складу са законом ради заштите права дјетета, али и мјере
ради утврђивања одговорности и санкционисања починилаца насиља над
дјецом,
обезбиједити да Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља
буде доступан како наставном особљу, управи школе и стручној служби тако
и свим ученицима и родитељима, те континуирано вршити надзор у његовој
примјени,
на основу евиденција школа о случајевима вршњачког насиља, неопходно је
урадити годишњи извјештај о вршњачком насиљу у образовном систему,
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како би се на основу добијених показатеља могле планирати мјере и
активности у њиховом превазилажењу.
Сваки ученик има право на заштиту од сваког облика насиља, злостављања и
занемаривања, одговорност је родитеља и наставника прије свега за одговарајући
надзор и благовремену реакцију, али одговорност је и ученика за поштовање
права других и другачијих.

3. Насиље на интернету
Саставни дио дјечијег одрастања данас су и модерне технологије. Од најранијег
узраста, дјеца данас имају искуства у раду са рачунарима и мобилним телефонима.
Интернет има своје предности - брзина и доступност информација, превазилажење
удаљености, контакти, чиме се дјеци омогућава остваривање њиховог права на
информацију, на образовање, дружење и изражавање њиховог мишљења.
Међутим, и негативне појаве су све присутније и оне се морају препознати на
вријеме. Прије свега ради се о различитим облицима насиља над дјецом, али и
зависности од овог вида комуникације.
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.
Поред различитих облика насиља над дјететом, проблем је и зависност од овог
облика комуникације које угрожава прије свега здравље дјетета. У периоду док још
увијек расту и развијају се, њихово неконтролисано сједење испред рачунара и по
неколико сати дневно, угрожава њихову кичму и њихов вид, ствара лоше навике у
вези са исхраном и додатно угрожава квалитет социјалних контаката дјеце. Дјеца
се све мање друже, разговарају и играју, и у слободно вријеме, на жалост, све
више сједе испред рачунара.
Стручњаци упозоравају да не постоји ни један ефикасан начин заштите дјетета од
могућих ризика којима могу бити изложени. Једина сигурна заштита за дјецу је
учење дјеце о предностима и ризицима ове комуникације. Само дјеца која то знају
и дјеца која имају довољно информација о томе могу препознати ситуације које их
повређују и угрожавају.
У намјери да укаже на све већу присутност ових технологија у одрастању дјетета,
те препознавању обавеза одраслих у заштити дјеце у том свијету комуникације,
Институција је у претходном периоду реализовала бројне активности.
Институција је промовисала интернет страницу www.djecanainternetu.org која је
постављена тако да посјетилац брзо и једноставно дође до информација које су
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прилагођене и старосним категоријама дјеце (рано, средње и касно дјетињство),
и родитељима и школи.
Интернет страница 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”.
Институција је штампала 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.
У 2011. години Институција је организовала радионице за дјецу о предностима и
ризицима на интернету за ученике основних и средњих школа на којима је
учествовало преко 600 дјеце.
Крајем 2012. године започето је и истраживање о експлоатацији дјеце на
интернету које има за циљ прикупљање података и сазнања о ставовима и
искуствима
дјеце о ризицима коришћења информационо комуникационих
технологија, и података релевантних актера друштва (родитеља, професионалаца,
невладиног сектора и компанија из ове области, те медија) као и сензибилизацију
како одговорних институција и органа, тако и најшире јавности о различитим
облицима насиља над дјецом на интернету и свакодневним ситуацијама којима су
дјеца изложена ризику да то постану.
За потребе истраживања Институција је провела фокус групне интервјуе са 102
дјеце узраста 10 до 14 година и 14 до 18 година. Истраживање је показало да дјеца
користе интернет од један до три сата дневно, а викендом и дуже. Истовремено је
примијећено да дјеца која имају добро организовано слободно вријеме, која се
баве се спортом, похађају разне курсеве и школе, или су чланови НВО, мање
користе Интернет.
Друштвене мреже су према мишљењу дјеце незаобилазан облик комуникације с
пријатељима и један број основаца има своје профиле којима и њихови родитељи
имају приступ. Средњошколци сви имају профиле и уколико су им родитељи
корисници интернета имају их у пријатељима и кажу да „немају шта да крију од
њих”.
Средњошколци су, говорећи о друштвеним мрежама, упозорили на неодговорно
понашање млађих који постављају на своје профиле потпуно непримјерене
садржаје, а посебно их изненађује што многи родитељи подржавају такве
активности своје дјеце.
Разговор који смо водили са родитељима показао је да родитељи основаца често
нису ни свјесни опасности које дјеца могу имати на интернету, па истичу да могу
контролисати шта њихово дијете ради на интернету само онда када су кући, те да
за вријеме које проводе на послу не могу са сигурношћу рећи поштује ли дијете
договор или не.
Ипак, готово сви родитељи чија дјеца користе интернет кажу да са својом дјецом
разговарају о томе да и на интернету важе правила из живота: не причати с
непознатим, не говорити о себи и својој породици с неким кога не познају
довољно, не слати своје фотографије, не састајати се с непознатим, не користити
непристојне облике комуникације и сл.
На питање о томе да ли би за пријатеље прихватили непознате особе и да ли би
отишли на договорени састанак, дјеца су у највећем броју, одговарала да то не би
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учинили. Ипак, један број дјеце је развијао причу о томе како би провјерили ту
непознату особу, како би били способни да препознају скривене намјере и
опасности, чиме су показивали да би их ипак њихова радозналост и одвела до
сусрета. А то је управо оно са чиме одрасли и рачунају.
На питање коме би се обратили, ако би их неке ситуације повриједиле и
узнемириле, дјеца су углавном, као особе од повјерења наводили родитеље,
вршњаке, педагоге или МУП. 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.
Истраживање је обухватило и стручњаке из школа, центара за социјални рад,
полиције, основних и окружних судова и тужилаштава и невладиних организација
који су истакли да у пракси нису имали већа искуства са експлоатацијом дјеце
путем информационих технологија, нити су упознати са начинима на који се
рјешавају ови проблеми, те да је неопходно дефинисати проблем и радити на
едукацији свих.
Анализа вођених фокус групних интервјуа показала је да едукација о предностима
и ризицима интернета мора обухватити и дјецу и родитеље, наставнике и стручне
службе у школама, како би се превентивним мјерама и активностима дјеловало на
спречавању експлоатације дјеце путем интернета.
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, према унапријед
дефинисаном програму прилагођеном узрасту дјеце,
питање коришћења интернета актуелизира на родитељским састанцима на
почетку школске године, те да се родитељи упуте на подршку и помоћ
надлежних институција, и јача сарадња са родитељима о свим питањима
остваривања права дјетета.
За Институцију је посебно важно да о темама и проблемима на које указује, говоре
стручњаци, професори са факултета чије 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. И у овом истраживању
активан допринос су дали професори Филозофског факултета и факултета
Политичких наука Универзитета у Бања Луци те Агенција за информационо
друштво Републике Српске.
Истраживање о експлоатацији дјеце путем интернета Омбудсман за дјецу проводи
у сарадњи са омбудсман институцијама из региона, које ће у првој половини 2013.
године презентовати резултате истраживања и дати заједничке препоруке.
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VI ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Право дјетета на заштиту здравља, на међународном плану регулисано је бројним
међународним документима. Конвенција о правима дјетета, остваривање права
дјетета на здравствену заштиту поставља врло широко90 што захтијева да се
здравље дјеце унапређује и чува не само у здравственом сектору, већ и у
породици, школи, спортским клубовима, игралиштима... 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”.
Право на здравље и здравствену заштиту као основно људско право гарантовано
је Уставом Републике Српске91, а његово остваривање уређено је бројним законима
и не само у здравственом сектору. Према Породичном закону (члан 81) родитељи
имају дужност и право да штите своју малољетну дјецу и да се брину о њиховом
животу и здрављу.
Један од основних захтјева Конвенције је обавеза државе да обезбиједи да ни
једно дијете не буде лишено права приступа услугама здравствене заштите. Према
важећим законима 92 право на приступ здравственој заштити у Републици Српској
осигуран је дјеци до 15 година живота и дјеци која се налазе на редовном
школовању до 26. године. Што значи да су ове категорије обавезно осигурана лица
без обзира на статус осигурања њихових родитеља, да ли раде и да ли су уплаћени
доприноси. По том основу, немогућности приступа услугама здравствене заштите,
Институција није примила пријаве којима се указује на повреде права дјетета.
Дјеца су према закону ослобођена плаћања партиципације, међутим у пракси то
право остварују дјеца до 15 година живота, а дјеца од 15-18 година још увијек нису
ослобођена тих трошкова. Иста ситуација је и са болничким лијечењем, а према
увјеравањима из Фонда здравственог осигурања на овим питањима се тренутно
ради, како би дјеца (сва лица до 18 година живота) под истим условима на цијелом
простору Републике Српске остваривала права дефинисана законом.
Фонд здравственог осигурања већ дужи период води кампању везано за
информисање јавности о правима из области здравственог сектора и у том дијелу
посебна пажња посвећена је управо дјеци, трудницама и младим мајкама.
У вези са остваривањем права дјеце на заштиту здравља, Институција је и у
извјештајном периоду указивала на недостатак системских превентивних мјера и
програма здравствене заштите дјеце - заштита од употребе алкохола, дувана,
дрога, репродуктивно здравље. Изостанком одговарајућих превентивних програма,
прилагођених потребама дјеце од њиховог најранијег узраста, систем се бави
посљедицама и лијечењем дјеце у појединачним случајевима.
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 24.
Устав Републике Српске, члан 37.
92
Закон о здравственом осигурању, „Службени гласник Републике Српске”,број 18/99, 51/01, 70/01,
51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, члан 16.
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1. Заштита дјеце од употребе дрога
Програмом за сузбијање злоупотребе опојних дрога у Републици Српској за период
2008-2012. година, које је донијело Министарство здравља и социјалне заштите у
складу са Стратегијом надзора над опојним дрогама и сузбијању њене
злоупотребе,93 предвиђен је цијели низ мјера и активности, у различитим
секторима, прије свега превентивних, ради унапређења борбе против злоупотреба
опојних дрога. Ради остваривања дефинисане политике, планова и програма
дјеловања именована је Комисија од 13 чланова која путем здравственог,
социјалног, васпитно-образовног и репресивног система, те организација цивилног
друштва и медија проводи различите програме који су усмјерени на спречавање
злоупотребе дрога међу дјецом и младима, смањењу здравствених и социјалних
ризика везаних за злоупотребу дрога, те програме заштите дјеце, омладине,
породице и цјелокупног друштва. Министарство унутрашњих послова има
координирајућу улогу у раду Комисије. У провођењу програма за сузбијање
злоупотребе опојних дрога посебна пажња је посвећена превенцији - едукацији
која је усмјерена на тачно одређену популацију, ученике, студенте и родитеље, али
и подизање нивоа стручног знања професионалаца, полиције, здравственог
особља, судија, тужилаца, невладиних организација.
Као дио стратешких опредјељења у борби против дрога извршене су и промјене у
наставном предмету биологије за 6. и 7. разред које се односе на превенцију
злоупотребе опојних дрога, чиме је заштита дјеце од злоупотребе опојних дрога
постала дио редовног образовног система.
У склопу бројних активности у реализацији програма израђен је и успостављен
програм за прикупљање и обраду података о корисницима опојних дрога,
набављена потребна опрема и задужене особе за њихову реализацију.
Реализација програмских активности дефинисаних стратешким документима своју
потврду је добила и кроз истраживање ESPAD94 које је у Републици Српској
урађено 2008. и 2011. године.
Нормативни оквир и успостављена пракса поступања у заштити дјеце од
злоупотреба дрога-праћење појаве, системска рјешења у различитим секторима,
међуинституционална и међусекторска сарадња, вођење евиденције, је само један
сегмент заштите који би морао бити препознат и у заштити дјеце од употребе
алкохола, дувана, у заштити дјеце од различитих облика насиља, злостављања и
занемаривања, промоцији здравих стилова живота.
Превенција је кључна и она мора започети у најранијем узрасту дјетета и мора
бити стална и континуирана. У тој превенцији родитељи и образовне установе
имају посебно важну улогу.
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Стратегија надзора над опојним дрогама и сузбијање злоупотребе опојних дрога у Републици
Српској за период од 2008. до 2012.године, припремљена је и Стратегија за 2013.
94
ESPAD-Европски истраживачки пројекат употребе дувана, алкохола и дрога међу дјецом
средњошколског узраста, реализовало је Министарство здравља и социјалне заштите и Институт за
јавно здравство. Пројекат се проводи у 36 земаља Европе у сарадњи са Европским центром за
праћење дрога и зависности од дрога.
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2. Заштита дјеце од употребе дувана
Када је у питању заштита дјеце од употребе дуванских производа проблем је
присутан, између осталог:
у његовој лакој доступности,
недефинисаним превентивним програмима едукације дјеце о штетности
употребе дувана,
у неадекватном надзору у примјени прописа у овој области и изостанак
реакције према онима који дјецу излажу ризицима дуванских производа.
Према најновијем истраживању95:
- 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%.
Законом о забрани продаје дуванских производа лицима млађим од 18 година96, у
циљу провођења превентивних мјера и унапређења здравља лица млађих од 18
година од штетног дјеловања дуванских производа, утврђене су, између осталог,
обавезе образовних установа према овом закону.
Према члану 12 Закона, све образовне установе, основне и средње школе, спортске
организације итд. су обавезне на видно мјесто поставити постере и друге садржаје
којима се указује да је употреба дуванских производа лицима млађим од 18 година
забрањена те обиљежја о штетности дувана за здравље. Надлежне институције су,
даље, обавезне у своје програме за основно и средње образовање укључити тему ризици употребе дувана за здравље, о којој треба да се предаје и разговара
најмање једном мјесечно у току редовне наставе. С обзиром да Законом није
утврђено ко доноси програм, неопходно је измјенама Закона дефинисати
да програм едукације доноси министар просвјете и културе у сарадњи са
министарством здравља. Програм мора бити прилагођен узрасту дјетета,
мора бити јединствено дефинисан за све образовне институције и мора
бити обезбијеђен надзор у његовој реализацији.
Заштита дјеце од употребе дувана поред мјера и активности усмјерених на
едукацију дјеце о штетним посљедицама дуванског дима и адекватних санкција
према онима који дјеци то дозвољавају, односно у томе их не спречавају, мора
бити усмјерена и на досљедну примјену Закона о забрани пушења дуванских
производа на јавним мјестима.97
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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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Закон о забрани продаје дуванских призвода лицима млађим од 18 година, „Службени гласник
Републике Српске”, број: 46/04, 74/04, 96/05, 92/09
97
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
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Институција је примила жалбе и од дјеце и од родитеља којима се указује на
непоштовање одредби Закона о забрани пушења у јавним установама.
Истраживање које је провела Свјетска здравствена организација, указују да дјеци
све већа опасност пријети управо од секундарног удисања дуванског дима,
најчешће од родитеља, што код дјеце доводи најчешће до оболијевања дисајних
путева.
Досљедна примјена Закона није обезбијеђена ни у јавним установама у којима
бораве дјеца, а при томе надлежни контролни органи, надзору у овој области нису
посветили дужну пажњу. Контрола у овим установама морала би бити стална и
континуирана и прије свега у функцији превенције.

3. Заштита дјеце од употребе алкохола
Конвенција о правима дјетета обавезује државе потписнице на предузимање свих
одговарајућих законодавних, административних, социјалних и образовних мјера за
заштиту дјеце од нелегалне употребе опојних дрога и психотропних супстанци.98
Према ставу Свјетске здравствене организације алкохолизам је болест која за
посљедицу има бројне и здравствене и социјалне проблеме.
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%,99
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 који 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.
Истраживања указују и на факторе ризика који томе најчешће доприносе, а међу
бројним се издвајају - недовољно знање и образовање младих о утицају алкохола и
посљедица које употреба алкохола оставља на њихово здравље, али и, што
посебно забрињава, лака доступност алкохола дјеци и недостатак ефикасних мјера
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.
98
УН Конвенција о правима дјетета, члан 33.
99
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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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.
Искуства центара за ментално здравље потврђују да све више дјеце тражи помоћ
због злоупотребе алкохола. При томе је евидентно да се помјера добна граница
дјеце која имају искуства са алкохолом, те да је у третману центра најмлађа особа
имала само 9 година.
И у служби хитне помоћи потврђују да посебно у дане викенда и празницима
примају дјецу у стању алкохолисаности.
У једном броју средњих школа потврђују да су имали ситуације да ученик дође у
школу у алкохолисаном стању, да о томе одмах обавијесте родитеље ученика,
међутим врло често, родитељ не реагује на такве позиве.
Све наведено само потврђује да озбиљан проблем присутности алкохола код дјеце
још увијек није озбиљно схваћен. Посебно забрињава став надлежне инспекције у
неколико јавних иступа у којима они истичу да немају начина да се боре. Нико не
очекује да инспекција сваки дан буде у сваком трговачком и угоститељском
објекту, али очекује да једном у три мјесеца нпр, изрекне законом предвиђену
најстрожију санкцију и тако пошаље поруку и дјеци и трговцима и угоститељима
да ће такво понашање бити санкционисано.
Заштита дјеце од употребе алкохола захтијева ангажовање бројних субјеката
заштите, чије активности морају бити планиране и координисане и истовремено се
морају одвијати у два правца.
Основна је превенција, а то значи да учење дјеце о свим штетним посљедицама
узимања алкохола мора започети у њиховом најранијем узрасту и мора бити дио
образовног система, при чему се мора јачати сарадња родитеља и образовних
установа.
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.
Без обзира на измјене законских рјешења које су институцијама дале основ за
поступање у различитим ситуацијама када су дјеца под утицајем алкохола, лака
доступност алкохола и изостанак реакције надлежних још увијек је основни
проблем на који указују и дјеца и родитељи и школа. Најчешћа реакција је
пребацивање одговорности са једне на другу институцију, а посљедице такве
реакције сносе не само дјеца данас, већ и дугорочно и друштво у цјелини.

4. Дјеца и игре на срећу
Игре на срећу нису намијењене дјеци и свако њихово учешће у неком од облика
овог вида „забаве” противно је њиховом најбољем интересу и на дијете има штетне
посљедице. Боравећи у тим просторима, дијете своје слободно вријеме проводи у
простору чији садржаји нису њему намијењени и штетни су за његово одрастање,
јер код дјетета стварају осјећај зависности као и алкохол и дуван. При томе дијете
и ону марку намијењену исхрани у школи потроши на игру, а ако је нема, данас ће
посудити, а сутра...
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Закон о играма на срећу100 утврђује забрану присуства дјеци у просторијама у
којима се ове активности одвијају. С обзиром да поред такве забране законом није
била утврђена и обавеза приређивача игара на срећу да такву забрану истакне на
видном мјесту у свим пословним јединицама, то је последњим измјенама закона, на
иницијативу Институције, утврђена таква обавеза приређивача, као и санкције за
оне који је не буду поштовали.
Постојећа законска ограничења само су једна у низу мјера које одрасли морају
предузети у циљу заштите дјеце од овог облика зависности.
Институција је примила жалбу којом се наводи: „Већ мјесецима, мајка на бинго

томболама трага за коцкарском срећом у друштву своје дванаестогодишње кћери,
каже да је не воли остављати саму код куће.”101
Сам закон, неће ријешити проблем ако надлежни инспекцијски органи редовном
контролом, која прије свега треба да буде у функцији превенције, и изрицањем
мјера које закон утврђује не преузме и свој дио одговорности за присутност ових
појава.

5. Заштита дјеце са проблемима у понашању
Различити облици поремећаја у понашању код дјеце, а који се односе на различита
понашања која одступају од друштвено прихватљивог, уобичајеног и очекиваног с
обзиром на узраст дјетета, указује прије свега на могућности неповољног развоја
дјетета, ако се благовремено такво понашање дјетета не препозна и ако изостане
одговарајућа стручна помоћ и подршка. Називају их проблематичним, неодгојеним
у почетној фази и реакције се углавном односе на санкционисање таквог
понашања. При томе углавном изостаје одговарајућа стручна помоћ у
препознавању узрока таквог понашању код дјеце и њиховом отклањању, како би
дјецу сачували од тежих облика неприхватљивог понашања.
Свака промјена у понашању код дјеце, без обзира да ли их дјеца испољавају само у
породици, или само у школи или у комуникацији са вршњацима, са одраслима, у
вршењу кривичних дјела, има своје узроке. 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, дувана, 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 како би
обезбиједили одговарајућу стручну помоћ за своју дјецу. Према подацима
Министарства здравља и социјалне заштите102 у 2011. години центри за социјални
рад евидентирали су 1333 дјеце са асоцијалним понашањем, међутим према истим
подацима, у исто вријеме, број изречених мјера породично правне заштите (мјере
надзора, појачаног надзора, одузимање родитељског права и сл.) није ни близу
напријед наведеном.

100
101
102

Закон о играма на срећу, „Службени гласник Републике Српске”, број 111/12, члан 11.
Предмет број: 1734-271/11
Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен број 11
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6. Заштита репродуктивног здравља дјеце
Рани бракови дјеце,103 а рани су сви прије њиховог пунољетства, доводе до
повреде основних права дјеце, прије свега права на несметан психофизички развој,
њиховог права на заштиту здравља и права на образовање.
Рађајући дјецу док су и сами још дјеца, они се у старту суочавају са оним животним
ситуацијама за које нису припремљени, а врло често дјеца из тих бракова
одрастају у условима који не осигуравају правилан раст и развој.
Ћутање породице и школе о темама које дјецу интересују и које су саставни дио
њиховог одрастања доводи до тога да дјеца о питањима и проблемима о односима
у везама, информације најчешће добијају од њихових вршњака, путем разних
часописа или интернета.
Неинформисаност или погрешна информисаност, недостатак подршке у породици и
школи, дјецу доводи у ситуације које остављају дуготрајне посљедице по њихово
здравље.
Ситуације у којима се дјеца нађу, говоре о нашем односу према њима и
непрепознавању узрока који су их довели у те ситуације и, посебно,
непрепознавању посљедица које су и тешке и дуготрајне, не само за то дијете и
његову породицу већ и за друштво у цјелини.
Образовање је истовремено и људско право
и незамјенљиво средство за
остваривање осталих људских права104. Право дјетета на образовање захтијева да
образовни систем препозна оне теме и проблеме са којима се дјеца свакодневно
сусрећу, а које ће учинити да циљеви образовања дефинисани Законом буду и
остварени. А то захтијева да се младима омогући право на информацију и
едукацију и о сексуалном и репродуктивном здрављу.
У свом обраћању Институцији ученици наводе: „Ми, ученици одјељења III4 Средње

школе XXX предлажемо измјене и допуне наставног програма часова одјељенске
заједнице деветих разреда основне школе и свих разреда средњих стручних школа
и гимназије, како би се један час мјесечно посветио овој проблематици. Да би та
едукација била успјешна неопходна нам је сарадња са невладиним сектором,
надлежним институцијама, здравственим установама и стручном педагошком и
психолошком службом.”105
Необавијештеност дјеце и младих, незнање, недостатак стручне помоћи и подршке
основни је проблем на који указују и здравствени радници и родитељи и све чешће
и сама дјеца која, обраћајући се Институцији, указују на потребу да о овим
питањима знања стичу у школи, те да заштита репродуктивног здравља младих
мора бити препозната као потреба друштва и на одговарајући начин системски
ријешена.
Имајући у виду узроке и, посебно, посљедице ризичног сексуалног понашања
младих, неопходно је да образовни систем препозна потребу и утврди програм
учења младих о сексуалности и репродукцији којим ће се, између осталог, дјеца и
млади подстицати на размишљање о своме здрављу, посебно репродуктивном, о
103

Према подацима Републичког завода за статистику РС у 2011.години евидентирано је 520 невјеста
и 45 младожења старости 15 до 19 година и 407 породиља старости од 15 до 19 година, што је
мање него у 2010.години када је евидентирано 436 породиља те старости.
104
УН Комитет за економска, социјална и културна права, Општи коментар бр 13, Право на
образовање
105
Предмет број: 434/12

66

односима између полова, ризичном понашању, полно преносивим болестима,
прекидима трудноће...и који ће прије свега бити у функцији превенције.
Имајући у виду да је знање најбоља заштита дјеце од свих ризика којима су
изложени, Институција је ресорном министарству упутила препоруку са циљем да
се:
утврди програм едукације дјеце у образовном систему о њиховом
репродуктивном здрављу,
програм треба да буде прилагођен узрасту дјеце и њиховим потребама, да
утврди могуће облике реализације програма
и надзор у његовом
провођењу.
Препорука је дата на основу истраживања које је Институција у извјештајном
периоду провела заједно са младим савјетницима.
Истраживање о ставовима младих о репродуктивном здрављу провели су млади
савјетници омбудсмана за дјецу у сарадњи с Институцијом. Ово истраживање
предложили су сами млади савјетници, они су извршили анкетирање својих
вршњака у школама, те сумирање резултата.
Према дефиницији Светске здравствене организације, репродуктивно здравље је
стање физичког, менталног и социјалног благостања у свим областима везаним за
репродуктивни систем, у свим фазама живота. Репродуктивно здравље
подразумијева да су људи у могућности да имају задовољавајући и безбједан
полни живот и способност да имају потомство, као и слободу да одлуче да ли ће га
имати, када и колико често. Саставни дио овога је и право мушкараца и жена да
буду информисани, да имају приступ безбједним, ефективним, доступним и
прихватљивим методама планирања породице по свом избору, и право на
адекватне услуге здравствене заштите који жени омогућавају безбједну трудноћу и
порођај.
Циљ истраживања био је:
испитати од кога дјеца добијају информације о репродуктивном здрављу,
испитати ставове младих о потреби учења у школи о репродуктивном
здрављу,
испитати од кога и у којем узрасту желе учити о репродуктивном здрављу,
сазнати шта мисле о израсту када дјеца могу добровољно дати пристанак на
полне односе,
укључити младе да о питањима која их се тичу кажу своје мишљење и
предложе рјешења.
Коришћена је метода упитника са 7 питања затвореног типа како би се тачно
провјерили ставови младих.
Узорак - Упитник је попунило је 523 средњошколаца и то 205 мушких или 39% и
318 женских или 61%.
У анкетирању је учествовало 17 школа: Средња пословна школа, Медицинска
школа, Економска школа - Бања Лука; МСШ Никола Тесла, Козарска Дубица;
Гимназија, Прњавор; Гимназија, Градишка; Пољопривредна и медицинска школа,
Економска и трговинска школа, Бијељина; Гимназија са техничким школама,
Дервента; СШЦ Никола Тесла, Гимназија, Шамац; СШЦ Јован Цвијић, Модрича;
Техничка
школа,
Угоститељско-трговинска
школа,
Гимназија,
Добој;
Средњошколски центар, Фоча; СШЦ „Милорад Влачић”, Власеница.
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Највећи број испитаних ученика похађа IV разред 33%, III разред похађа 30%, I
разред похађа 24% а II 14% анкетираних.
С обзиром да је највећи број ученика већ на граници пунољетства одговори могу
сугерисати које су пропусте везано за однос младих према репродуктивном
здрављу уочили сада већ готово пунољетни средњошколци.
СРЕДЊОШКОЛЦИ СУ ПИТАЛИ СВОЈЕ ВРШЊАКЕ
1. Од кога добијаш највише информација о репродуктивном здрављу?
(могуће заокружити више одговора)
а. Родитељи/старатељи
ц. Вршњаци
б. Школа
д. Медији (интернет, тв, радио, часописи)
Највећи број младих информације о репродуктивном здрављу добија путем медија,
чак 67%, готово упола мање од родитеља 39%, а 33% од вршњака. Најмањи број
дјеце -15% информације о репродуктивном здрављу добија у школи.
2. Процијени колико информација о репродуктивном здрављу добијаш у школи?
1 (не добијам те информације)
2 (врло мало)
3 (довољно)
Средњошколци у 58% случајева процјењују да у школи добијају врло мало
информација о репродуктивном здрављу. Њих 24% сматра да добија довољно
информација, док 18% сматра да уопште не добија у школи информације о
репродуктивном здрављу.
3. Да ли би желио-жељела да у школи учиш о репродуктивном здрављу?
ДА
НЕ
Највећи број анкетираних средњошколаца 82% жељело би да у школи учи о
репродуктивном здрављу, док свега 18% то не жели.
4. Како би у школи желио да учиш о репродуктивном здрављу?
а. у редовној настави
б. секције и ваннаставне активности
ц. часови одјељењске наставе
Готово подједнак број средњошколаца желио би да о репродуктивном здрављу учи
у редовној настави 39% или на часовима одјељењске заједнице 35%. Нешто је
мање оних 23% који би та знања стицали кроз секције и ваннаставне активности.
5. Од кога
а.
б.
ц.

би желио да учиш о репродуктивном здрављу?
од наставника
од стручњака
од вршњачких едукатора

Средњошколци у 69% случајева желе да о репродуктивном здрављу уче од
стручњака. 23% анкетираних би знања о темама из области репродуктивног
здравља стицало од вршњачких едукатора, а свега 8% од наставника. 5% није
одговорило на питање.
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6. Када би дјеца требало да почну са учењем о репродуктивном здрављу?
а. до 4. разреда основне школе
б. од 6-9 разреда основне школе
ц. у средњој школи
Преко половине анкетираних ученика 52% сматра да би са учењем
репродуктивном здрављу требало почети од VI до IX разреда основне школе.

о

37% сматра да би учење требало почети у средњој школи, а 12% до IV разреда
основне школе.
7. Шта ти мислиш која је старосна доб дјетета одговарајућа за добровољни
пристанак на сексуални однос?
14 година
15 година
16 година
17 година
18 година
Законом одређену старосну доб од 14 година, подржава само 7% анкетираних
ученика. Добровољни пристанак на сексуални однос са 15 година одобрава 9%
испитаних, а са 16 година 19%.
Готово једнак број младих сматра да је то вријеме 17 година -30% или 18 година –
34%.
ДЈЕЦА ЗАКЉУЧУЈУ:
Репродуктивно здравље је још увијек тема о којој се нерадо прича, па за
информацијама трагамо сами.
Очекујемо да у школи добијемо информације о репродуктивном здрављу.
Мислимо да о репродуктивном здрављу треба да учимо у редовној настави и на
часовима одјељењске заједнице.
Хоћемо информације од стручњака из ове области, прилагођене нашем узрасту и
нашим потребама, почевши од виших разреда основне школе.
Када се говори о добровољном пристанку на сексуални однос, мислимо да је то
вријеме између 17 и 18 година.

7. Играчке и опрема штетни по здравље и безбједност
дјеце
Саставни дио дјечијег одрастања свакако су и играчке за дјецу. Од најранијег
узраста намијењене су и васпитању и образовању дјеце и развоју њихових
вјештина, те имају изузетно важну улогу у физичком и менталном развоју дјетета.
Без обзира са којом намјером их родитељи купују дјеци, основни услов
који играчка мора да испуњава је да за дијете буде безбједна. Иако
наизглед безопасне, многе од њих, по различитим основама за дјецу могу
бити и опасне (неке на жалост и по више основа истовремено).
Према Закону о општој безбједности производа106 производ се сматра безбједним
ако испуњава све безбједоносне и здравствене захтјеве утврђене посебним
прописима који се примјењују на територији Босне и Херцеговине за тај производ.
Босна и Херцеговина још увијек није, у складу са Законом, нормативно дефинисала
све аспекте исправности и безбједности дјечијих играчака.107
106

Закон о општој безбједности производа, „Службени гласник БиХ”, број 102/09, члан 5.
Одлука о садржају упозорења којим морају бити обиљежене играчке са магнетним дијеловима,
„Службени гласник БиХ”, 02/9
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Европска заједница је безбједности дјечијих играчака посветила посебну пажњу,
те дефинисала стандарде108 које играчке морају испуњавати да би се могле
појавити на тржишту, прије свега везано за материјал који се користи у њиховој
изради и могуће опасности којима дјеца могу бити изложена.
На жалост, на нашем тржишту, присутне су и играчке које за дјецу имају врло
штетне последице, јер, не задовољавају основне стандарде и захтјеве. Купујући
играчке својој дјеци, родитељи најчешће и не знају којим ризицима их све излажу.
При томе им се врло често савјетује да буду опрезни када купују играчке. Да би
родитељи могли посветити дужну пажњу избору играчака за своју дјецу, потребне
су им информације о томе и контакт адресе на којима могу провјерити сумње које
имају у вези са материјалима и физичким особинама играчака које купују.
Према налазима Агенције за надзор над тржиштем БиХ,109 за 2012. годину, од 20
узорака играчака на тржишту БиХ, колико их је прошло лабораторијску анализу,
код 6 (30%) је утврђена недозвољена концентрација фталата, која може изазвати
озбиљне здравствене проблеме, различита оштећења и поремећаје код дјеце, док
је 2011. године од 33 узорка, код 19 утврђена недозвољена концентрација
фталата110.
Али не само играчке, и дјечији креветићи, оградице за бебе, одјећа за најмлађе,
уколико не испуњавају основне стандарде за безбједност дјеце, могу озбиљно
угрозити развој и одрастање дјетета. Такви производи не би се смјели наћи на
тржишту и у продаји, то је најсигурнија заштита дјеце, због тога је неопходан
стални и појачан надзор при њиховом увозу, али и редовна контрола оних који су
већ на тржишту како би се избјегле све потенцијалне опасности - да ли имају
потребне декларације, присуство различитих токсичних хемикалија, играчке у
дијеловима које дјеца могу прогутати, магнети који могу бити опасни за дјецу,
оштри дијелови, јаки мириси, прегласан звук...
Агенција за надзор над тржиштем БиХ је за период септембар – децембар 2012.
године извршила укупно 34 инспекцијске контроле над произвођачима,
увозницима, дистрибутерима и малопродајним објектима дјечијих креветаца, 35
контрола за дјечије ходалице те 39 контрола за дјечија колица.
Као крајњи резултат ових пројеката, 25 дјечијих креветаца, 206 дјечијих ходалица
и 59 дјечијих колица је повучено са тржишта Босне и Херцеговине, јер
представљају висок ризик за здравље и безбједност дјеце због неиспуњавања
безбједоносних захтјева, а код 61 дјечјег кревеца, 20 дјечијих ходалица и 111
дјечијих колица извршено је усклађивање са прописаним безбједоносним
захтјевима, након привременог стављања ван промета, због административних
неусклађености.111

Одлука о ограничавању стављања на тржиште играчака и призвода за дјецу који садрже фталате,
„Службени гласник БиХ”, 4/10
108
Директива 2009/48EC, Општа упутства о стандардима за безбједност дјетета
109
Резултати спровођења пројекта надзора играчака и производа за дјецу на садржај фталата
објављени су на интернет страници Агенције 30.08.2012. године
110
Резултати спровођења пројекта надзора играчака и производа за дјецу на садржај фталата
објављени су на интернет страници Агенције 07.11.2011. године
111
Резултати спровођења пројеката надзора дјечијих креветаца, дјечијих ходалица и дјечијих
креветаца за период септембар – децембар 2012. године, објављени су на интернет страници
Агенције 24.12.2012. године.
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VII ДЈЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
У извјештајном периоду Институција је поступала по пријавама (23) којима се, по
различитим основама указује на повреде права дјеце са сметњама у развоју.
Дјеца са сметњама у развоју имају право на равноправно учешће у друштву и на
сва права као и њихови вршњаци. Њихове потребе нису посебне, исте су као и
потребе њихових вршњака, али да би их остварили друштво мора отклонити
препреке које их у томе спречавају. Због сметње коју имају, потребна им је
додатна брига која ће омогућити постизање за свако дијете највишег степена
самосталности и социјалне интеграције. Уклањање препрека тиче се бројних
субјеката заштите и при томе је веома важна стална комуникација и координација
различитих служби, да би се у датим условима осигурало максимално могуће за
свако дијете.
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.112
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
министарством 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. Према подацима
Јавног фонда за дјечију заштиту113 у Републици Српској евидентирано је 2800 дјеце
са сметњама који су корисници права из овог фонда. Подаци Јавног фонда не
показују и коначан број ове категорије дјеце, јер један број дјеце са сметњама у
развоју нису и корисници права из дјечије заштите. При томе је присутан и један
број дјеце код којих није извршено разврставање, тако да се и не налазе у овим
евиденцијама.
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите114 највећи број дјеце
код којих је извршено разврставање су дјеца са психичким и вишеструким
сметњама, затим дјеца са тјелесним оштећењем, оштећењем слуха, са сметњама у
гласу, говору и језику.
Родитељи ове дјеце носе велики терет и одговорност за бројне ситуације са којима
се свакодневно сусрећу. Најчешћи проблем на који указују је проблем недовољног
броја стручњака за рад са дјецом, те немогућност збрињавања дјеце на одређено
вријеме у току дана. Вријеме је највећи непријатељ за ову дјецу, јер уколико нису у
могућности бити у третману логопеда или дефектолога, нпр. у мјери у којој је с
112
113
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 23.
Јавни фонд за дјечију заштиту, подаци из августа 2011.године
Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен број 11
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обзиром на сметњу коју имају према налазу љекара потребно, њихове шансе за
укључивање и постизање максимално могућих потенцијала су све мање. Али
родитељи свако системско рјешење виде као велики допринос и за њихову дјецу и
цијелу породицу. Због тога су и ангажовање Предсједника Републике, те одзив
бројних 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 организовање услуга дневног центра у којима се обезбјеђују
активности усмјерене на развој практичних вјештина за свакодневни живот које у
највећој мјери омогућавају 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, успостављени су у једном броју
општина. Међутим, новим Законом о социјалној заштити115 први пут успоставља се
право дјетета на дневно збрињавање у случајевима и под условима утврђеним
законом. Ново право дјеце у социјалној заштити нови је квалитет у заштити
интереса дјеце, посебно, посебно осјетљивих категорија. Институција је у једном
броју општина о овим питањима разговарала са надлежним у локалној заједници, с
обзиром да на одговарајући начин нису искориштени капацитети на које родитељи
указују.
УН Комитет за права дјетета116 у препорукама из 2012. године изражава своју
забринутост између осталог и за:
а) инклузивно образовање које је и даље врло ограничено, јер већина дјеце
остаје код куће или се шаљу у посебне установе/школе ...
б) недовољну и неадекватну заштиту и подршку пружаоца услуга, посебно
центара за социјални рад и здравствених центара који нису адекватно
опремљени и припремљени да пружају услуге и подршку неопходну за
задовољење потреба ове категорије дјеце;
ц) недовољну примјену законских одредби о изградњи, што доводи до
постојања архитектонских и физичких баријера на јавним мјестима,
укључујући и школе.

1. Асистенти у школама
Институција Омбудсмана за дјецу, запримила је један број пријава-жалби родитеља
дјеце са сметњама у развоју, а у вези са питањем ангажовања асистента у
настави.
Родитељи наводе да се, без обзира што се у налазу и мишљењу стручне комисије
за разврставање лица са физичким или психичким сметњама, као једна од мјера
предлаже подршка асистента у настави, што центар за социјални рад својим
рјешењем потврђује, дјеца не могу остварити то право, јер према одговору
Министарства то је омогућено само за дјецу са аутизмом.
115
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Закон о социјалној заштити, број 37/12, члан 20.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 52.
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У једном броју предмета у којима је Институција поступала Министарство, између
осталог наводи:

„С обзиром на ограничена средства у буџету, Министарство је претходних
година одобравало асистенте само за ученике са аутизмом, те предлаже да
се школа и родитељи обрате Центру за социјални рад како би покушали
договорити ангажовање асистента за ученика, допис број- 07.020/610-15491/10 од 09.11.2010. године”117
„Из буџета Републике Српске финансирају се јавне школе чији је оснивач
Република и које су уписане у мрежу школа. Будући да се ради о приватној
средњој школи, Министарство просвјете и културе није у могућности да
финансира персоналног асистента. Допис број 07.021-611-516-12 од
30.8.2012. године”118
О недовољном броју стручњака и недостатку асистената говоре и наставници.
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. Асистенти у настави 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 и више ресора
који брину о заштити права и интереса дјеце.
Према Закону о основном образовању и васпитању дјеца са сметњама у
психофизичком развоју стичу основно образовање и васпитање у редовним
школама и према програмима прилагођеним њиховим индивидуалним потребама, а
у складу са чланом 19. Оквирног закона.
Дјеца са умјереним сметњама у психофизичком развоју уписују се у школу у складу
са препорукама наведеним у рјешењу надлежне установе.
Дјеца са тежим и тешким сметњама стичу основно образовање и васпитање у
складу са овим законом и уписују се у специјалну школу или специјално одјељење
на основу рјешења којим се утврђује врста и степен ометености у развоју. (члан
83).
Закон о основном образовању и васпитању и Закон о средњем образовању и
васпитању не утврђује ни право дјетета на асистента у настави, ни обавезу школе
на ангажовање лица за асистента у настави.
Закон о предшколском васпитању и образовању утврђује119 да васпитна група коју
похађа дијете са посебним потребама има асистента у инклузији који пружа
техничку помоћ дјетету на чије посебности указује родитељ (да дијете дочекује и
уводи у предшколску установу, помаже при тоалети, олакшава боравак).

117

Допис је одговор основној школи коју похађа деветогодишњи дјечак са сметњама у развоју који се
према рјешењу центра за социјални рад разврстава у групу лица са тјелесним оштећењем и истим
рјешењем утврђује потребна подршка асистента у настави
118
Допис је одговор средњој школи, приватној, коју похађа дјечак са сметњама у развоју који се
према рјешењу центра за социјални рад разврстава у групу лица са аутизмом
119
Закон о предшколском васпитању и образовању, „Службени гласник РС”, број 119/08, 1/12, члан
40-42
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Правилнком о васпитању и образовању дјеце с посебним образовним потребама у
основним и средњим школама120 у члану 5. утврђује се да ће се планирати пројекти
за запошљавање асистената у редовна одјељења.
Ни један нормативни акт не утврђује шта су овлаштења асистента, је ли он
персонални или педагошки асистент или помоћник у настави, шта су његове
обавезе и одговорности, је ли он у радном односу и по којем основу и под којим
условима-осим што члан 5. утврђује да то могу бити студенти завршних година
педагошких академија/факултета, свршени ученици учитељских школа, наставници
који се припремају за полагање стручног испита, лица на цивилном служењу војног
рока, а која су стручњаци у тој области.
С обзиром да се Правилник односи на васпитање и образовање дјеце са посебним
образовним потребама у основним и средњим школама, то упућује да се подршка
односи на дјецу која имају образовне потешкоће у основном и средњем
образовању, што не оставља могућност за његово ангажовање у предшколским
установама нити у специјалним школама (члан 2. утврђује да се школовање дјеце с
посебним потребама спроводи у редовној основној и средњој школи).
Инклузивно образовање подразумијева укључивање дјеце са сметњама у развоју у
редовна одјељења. Увођење асистента у настави има за циљ да олакша
интеграцију ученика, да пружи потребну помоћ дјетету са сметњама у развоју, али
и наставнику и читавом разреду, како би његово образовање у редовном разреду
било што мање стресно прије свега за тог ученика, али и за друге ученике,
наставнике и родитеље. Увођење асистента у настави доприноси квалитетнијем
инклузивном образовању и остваривању права дјеце укључене у тај процес.
О потреби ангажовања асистената у настави сагласни су и родитељи и школе и
стручне комисије које својим приједлогом мјера такву подршку предлажу дјетету.
Међутим, непостојање јасних и дефинисаних правила и процедура за ангажовање
асистента у настави проблем је и за школе и за родитеље, а посљедице увијек
сносе дјеца.
С обзиром да питање ангажовања асистената у настави за дјецу са сметњама у
развоју није нормативно уређено иако је оно за одређену категорију дјеце по
појединачно поднесеним захтјевима било обезбијеђено,
Неопходно је да се питање ангажовања асистената у настави нормативно уреди,
тако да се дефинише, која дјеца и под којим условима могу остварити помоћ и
подршку асистента у образовном систему, те која лица и под којим условима и са
каквим овлаштењима могу пружати ту помоћ и подршку, ко врши надзор над
њиховим радом, те могуће начине финансирања.

120

Правилник о васпитању и образовању дјеце с посебним образовним потребама у основним и
средњим школама, „Службени гласник Републике Српске”, број: 85/04, члан 5.
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2. Организација и финансирање специјалних школа
Један број жалби примљених у Институцији указује на повреду права дјеце са
сметњама у развоју у остваривању њиховог права на образовање.
Да би се дјеци са сметњама у развоју омогућило равноправно и активно учешће у
заједници неопходно је уклањање бројних препрека које онемогућавају оптималан
развој њихових потенцијала.
Уклањање препрека тиче се бројних субјеката заштите, од којих је образовни
сектор само један у низу.
Образовање дјеце у специјалним школама, како им и сам назив каже-специјалне,
захтијева и додатни нормативни оквир којим ће се јасно дефинисати начин
функционисања и организовања ових установа. Услови и начин организовања ових
установа одговор је на питање која категорија дјеце и са којим сметњама у развоју
имају могућност остварити право на образовање у овој установи, односно, за коју
категорију дјеце установа има одговарајуће услове за њихово образовање јер то
између осталог захтијева и одговарајући програм образовања за рад са дјецом са
различитим сметњама и адекватан, професионални кадар за његову реализацију.
Законом о основном образовању и васпитању121 утврђено је:
члан 83. став 2.

-Дјеца са тежим и тешким сметњама у развоју стичу основно образовање и
васпитање у складу са овим законом и уписују се у специјалну школу или
специјално одјељење на основу рјешења којим се утврђује врста и степен
ометености у развоју.
члан 88. став 4.

-Министар доноси правилник о начину организације и финансирању специјалних
школа.
С обзиром да правилник о начину организовања и финансирања ових школа није
донесен, ове школе као јавне установе, под притиском потреба све већег броја
дјеце принуђене су у образовни процес укључити дјецу са врло различитим
сметњама у развоју, за шта унапријед нису дефинисана правила и услови, што
доводи до, с једне стране, немогућности приступа установи за један број дјеце, а с
друге стране поставља питање одговарајућег третмана у установи.
И у једном и у другом случају питање најбољег интереса дјетета је доведено у
питање.
У складу са чланом 88. Закона о основном образовању и васпитању, неопходно је
донијети правилник о начину организације и финансирању специјалних школа.

121

Закон о основном образовању и васпитању, члан 83. и члан 88.
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3. Услови за смјештај ученика
Један број жалби примљених у Институцији указује на повреде права дјеце са
сметњама у развоју везано за остваривање права дјеце на смјештај у установу.
Законом о основном образовању и васпитању,122 утврђено је да:
члан 90.

2. школа може да обавља дјелатност предшколског образовања и васпитања,
основног образовања и васпитања исте врсте ометености у развоју, а у складу са
законом,
4. школа може да организује смјештај и исхрану за ученике и дјецу предшколског
узраста,
5. смјештај и исхрана могу бити у виду дневног или сталног боравка,
6. министарство прописује услове
васпитно-образовног рада.

за смјештај ученика и начин остваривања

Смјештај дјеце у установу увијек је посебно осјетљиво питање, прво за дјецу, али и
за њихове родитеље, као и за установу у коју се примају.
Процедура смјештаја, исхрана дјеце, стални и дневни боравак, начин остваривања
васпитно-образовног рада захтијевају јасно дефинисана правила и процедуре, како
би родитељи у свакој ситуацији знали, да ли њихово дијете, под којим условима и
коју услугу у установи могу добити. То питање важно је и за запослене у установи,
јер пријемом дјеце у установу они преузимају и обавезу и одговорност да осигурају
најбољи интерес за свако дијете.
Посебно је важно да питање надзора у функционисању установе у свим њеним
сегментима буде не само дефинисано, већ и да се ради планирано и континуирано.
У предмету у којем је Институција поступала, на захтјев родитеља, установа је
одговорила:

„Центар у свом саставу нема организован дневни боравак, већ у складу са
одредбама Закона о основном образовању и васпитању има организован
продужени боравак у оквиру којег се ученицима који похађају наставу обезбјеђује
чување током којег се одвијају различите активности, учење и извршавање других
обавеза”.123
С обзиром да законом утврђена обавеза прописивања услова за смјештај ученика у
установу још увијек није испоштована,
-

122
123

неопходно је у складу са чланом 90. став 6. Закона о основном образовању и
васпитању, прописати услове за смјештај ученика и начин остваривања
васпитно-образовног рада у установи.

Закон о основном образовању и васпитању, члан 90.
Предмет број: 1254-81-ПЖ/12
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4. Оцјењивање ученика са сметњама у развојуодјељењске књиге
Према информацији једног броја школа, проблем у пракси ствара и чињеница да
постојећи дневници, који се још увијек користе и за оцјењивање ученика са
сметњама у развоју нису оставили простор прилагођен потребама праћења и
провјеравања ученикових знања и стечених вјештина у складу са законом.
Законом о основном образовању и васпитању124 утврђено је:
члан 68.

Дјеца са умјереном и тежом менталном ретардацијом, аутистична дјеца и дјеца са
вишеструким и тежим сметњама оцјењују се описном оцјеном и то:
а) истиче се
б) добар
в) задовољава
Оцјене наведене у ставу 1. овог члана треба да буду образложене.
члан 69.

Школа води досије за сваког ученика ради континуираног праћења рада и развоја
ученика.
Министар доноси правилник о вођењу ученичког досијеа.
Укључивање дјеце са сметњама у развоју у редовна одјељења основног и средњег
образовања има за циљ, да се, по индивидуално прилагођеном програму, зависно
од узраста дјетета и његових могућности максимално искористе потенцијали сваког
дјетета појединачно.
Укључивање дјетета у редовна одјељења поред индивидуално прилагођених
програма захтијева и стално праћење рада, развоја и напредовања ученика.
Праћење и провјеравање ученикових знања и стечених вјештина у образовном
систему вишеструко је важно, прво у функцији је процјене адекватности програма
који ученик, с обзором на његове специфичне потребе пролази и истовремено је
основ за израду нових индивидуалних програма у складу са утврђеним потребама и
оствареним могућностима ученика.
Само оцјењивање ученика са сметњама у развоју резултат је праћења, утврђивања
и вредновања ученикових постигнућа, усвојеног знања и вјештина и могућности
примјене наученог у свакодневним ситуацијама. Стално праћење напредовања
ученика и његово провјеравање одговарајућим методама захтијева стално
евидентирање уоченог напретка, на основу чега се изводи описна оцјена, која је
само посљедња фаза и информација о резултатима које је ученик постигао и
тешкоћама које су уочене за сваког ученика појединачно.
Да би се обезбиједило стално праћење напредовања и оцјењивање ученика са
сметњама у развоју, неопходно је обезбиједити услове прилагођене потребама
праћења провјеравања знања и стечених вјештина.

124

Закон о основном образовању и васпитању, члан 68-69.

77

5. Остваривање права дјеце са сметњама у развоју према
члану 5. Правилника разврставању лица са физичким и
психичким сметњама у развоју
Законом о основном образовању и васпитању125, чланом 83.утврђено је:

Дјеца са тежим и тешким сметњама стичу основно образовање и васпитање у
складу са овим законом и уписују се у специјалну школу или специјално одјељење
на основу рјешења којим се утврђује врста и степен ометености у развоју.
Министарство здравља и социјалне заштите у сарадњи са Министарством доноси
Правилник о утврђивању ометености ученика у развоју и саставу и начину рада
комисије из члана 83. овог закона.(члан 86)
Правилником о васпитању и образовању дјеце с посебним образовним потребама у
основним и средњим школама126 утврђује се у члану 8:

Дјеца са већим и комбинованим потешкоћама у развоју образују се у
специјализованим установама опремљеним за образовање дјеце са озбиљним и
комбинованим потешкоћама у развоју, или у посебним одјељењима за дјецу са
посебним образовним потребама, редовним школама, на основу препорука
стручног тима.
Правилник о разврставању лица са сметњама у физичком и психичком развоју127,
члан 5.

На основу налаза и мишљења стручне комисије, мјесно надлежан центар за
социјални рад или служба социјалне заштите доноси рјешење о разврставању и
УПУЋУЈЕ лице са сметњама на остваривање одговарајућих мјера заштите.
Жалбе запримљене у Институцији указују на повреде права дјеце са сметњама у
развоју, с обзиром да се рјешењем који је донио мјесно надлежан центар за
социјални рад, на основу налаза и мишљења стручне комисије, дијете не упућују
на остваривање одговарајућих мјера заштите. Наиме, према постојећем
нормативном оквиру, стручна комисија даје налаз и мишљење о оцјени
способности и у коначном даје приједлог одговарајућих мјера ради заштите
дјетета.
На основу налаза и мишљења, центар за социјални рад, као орган старатељства,
својим рјешењем поред разврставања, упућује дијете на остваривање предложених
мјера заштите.
У пракси то најчешће није тако.
Једним бројем рјешења центара за социјални рад који су донесени у овим
поступцима, не одлучује се о праву дјетета нити се дијете упућује на његово
остваривање. Рјешењем се поново даје исти онај приједлог мјера како је то
утврдила и стручна комисија.
Тако нпр. налаз и мишљење стручне комисије број: Р-2-20/12 од 8.3.2012. године
између осталог даје приједлог мјера на начин:
125

Закон о основном образовању и васпитању, члан 83.
Правилник о васпитању и образовању дјеце с посебним образовним потребама у основним и
средњим школама, „ Службени гласник Републике Српске”, број: 85/04, члан 8.
127
Правилник о разврставању лица са сметњама у физичком и психичком развоју, “Службени гласник
Републике Српске”, број 115/03, члан 5.
126
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„Приједлог мјера - покушати индивидуални едукативни програм у Центру

„Заштити ме”

Едукација родитеља о посебним потребама дјетета и вјештинама које дијете
може усвојити - дефектолог, логопед, психолог и друго рехабилитационо
особље,
Неопходан континуиран надзор и помоћ и њега другог лица.”
На основу налаза и мишљења центар за социјални рад доноси рјешење број
06/60400/694/11 од 16.3.2012. године којим поново и на исти начин утврђује
Приједлог мјера. Наведено Рјешење центра само је једно у низу донесених на
основу налаза и мишљења стручног тима којим се преписује приједлог мјера како
је то предложио стручни тим.
С обзиром да наведеним рјешењем дијете није упућено гдје ће, кад и како
остварити мјеру коју је стручни тим предложио, родитељи са таквим рјешењем
обилазе различите службе и институције, које из његовог садржаја не виде да су
они у обавези пружити дјетету одговарајућу услугу.
Таквим рјешењем родитељи су додатно збуњени и изложени додатном трагању за
остваривањем одређених права за своје дијете. Једно од питања је - ако је то
приједлог мјера, како стоји у рјешењу, ко онда о томе одлучује и ко је у обавези
поступати по донесеном рјешењу.
Поред наведеног, у појединим рјешењима центара за социјални рад даје се
приједлог и за оне услуге које ни једним нормативним актом нису утврђене као
право дјетета.128
Са таквим рјешењем родитељи се обраћају
надлежном министарству ради
реализације добијеног рјешења, међутим, министарство констатује:

„Нисмо у могућности удовољити захтјеву, предлажемо да се школа и родитељ
обрате центру за социјални рад...”129
Родитељи се, дописом министарства, упућују истом оном центру који је
предложило мјеру. У центру сада кажу да то није у њиховој надлежности.
И тиме се круг затвара, родитељи имају рјешење којим се предлажу мјере, за мјере
нико није надлежан, родитељи сада обилазе различите институције и службе и
траже одговор на питање шта значи то што у рјешењу пише.
Поступање центара за социјални рад на начин да дијете не упућује на остваривање
потребних мјера заштите у складу са налазом и мишљењем стручне комисије,
противно је члану 5. Правилника о разврставању лица са сметњама у физичком и
психичком развоју и члану 64. Закона о социјалној заштити130.
На тај начин повријеђено је право дјетета са сметњама у развоју на остваривање
права у складу са важећим прописима и утврђеним потребама дјетета.
С обзиром на потребу и обавезу центара за социјални рад да своја рјешења у овим
поступцима, ускладе и доносе на основу овлаштења утврђених Законом о
социјалној заштити и по одредбама закона који прописује управни поступак, те у
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Рјешењем центра за социјални рад број 05/2-540-1-15/10 од 10.12.2010.године, деветогодишњем
дјечаку који се према важећем правилнику разврстава у групу лица са тјелесним оштећењем,
утврђује се потребна подршка асистента у настави.
129
Допис Министарства просвјете и културе број 07.020/610-1549-1/10 од 9.11.2010.године
130
Закон о социјалној заштити, члан 64: „По захтјеву за остваривање права у првом степену одлучује
надлежни центар на чијем подручју подносилац захтјева има пребивалиште”
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складу са чланом 5. Правилника о разврставању лица са сметњама у физичком и
психичком развоју, (Институција је препоруку упутила надлежном министарству),
Министар здравља и социјалне заштите донио је нови Правилник о процјени
потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју131, по коме се
налаз и мишљење првостепене стручне комисије доставља центру за социјални
рад, који их доставља институцијама надлежним за пружање подршке. Центар при
томе, на основу налаза и мишљења, доноси рјешење о остваривању права и услуга
прописаних Законом или одлуком јединице локалне самоуправе. На тај начин
родитељи неће имати потребу да обилазе институције и службе које ће
реализовати донесено рјешење, јер се обавеза и одговорност сада преносе на
институције и службе, што је посебан квалитет новог Правилника.

131

Правилник о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, „Службени
гласник Републике Српске”, број 117/12
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VIII ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ
У извјештајном периоду, највеће повећање броја примљених жалби по којима је
Институција поступала, а којима се указује на повреде права дјеце, односе се на
образовни систем. Жалбама се указује на број наставних предмета, на преопширне
наставне планове и програме и градиво које није прилагођено узрасту и потребама
дјеце, а да истовремено наставни процес није укључио оне теме које су дјеци
важне за њихово одрастање - болести зависности, репродуктивно здравље,
заштита од насиља и сл.
Најчешћа питања која су дјеца постављала односе се на проблеме школске
дисциплине, оцјењивања ученика, наставних планова и програма.
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 довели. То није проблем само данас, ни само њихов, проблем је
дугорочан и за свако дијете, за његову породицу и друштво у цјелини.
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.132 Образовање је, дакле, не само једно од основних људских права, већ и
кључни фактор за остваривање права дјетета уопште, јер дјеца у образовном
систему могу не само да остваре права која имају 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 мишљења133, праву на приступ
информацијама134, праву на заштиту од насиља, злостављања и занемаривања135 и
другим правима.
Док се члан 28. Конвенције односи на обавезе државе везано за успостављање
образовних система и обезбјеђивање приступа тим системима, члан 29. наглашава
индивидуално и субјективно право на одређени квалитет образовања. Овај члан
истиче поруку о образовању у чијем средишту је дијете - кључни циљ образовања
је развијање дјететове индивидуалне личности, талената и способности, у свјетлу
чињенице да свако дијете има јединствене карактеристике, интересовања,
способности и потребе у учењу.136
Жалбе по којима је Институција поступала у извјештајном периоду указују на
повреду права у образовном систему по различитим основама, а тичу се
132

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.”
133
УН Конвенција о правима дјетета, члан 13.
134
УН Конвенција о правима дјетета, члан 17.
135
УН Конвенција о правима дјетета, члан 19.
136
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 1.Циљеви образовања, тачка 9.
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организовања ђачких екскурзија, дежурства ученика, безбједности дјеце у школи,
превентивних мјера здравствене заштите у образовном систему, пресељења
ученика.

1. Наставни планови и програми
Циљеви образовања дефинисани Законом у складу са захтјевима УН Конвенције су
задати циљеви које систем треба остварити у образовању дјеце и они су заиста у
нормативном смислу обухватили развој дјететове личности у бројним сегментима.
15 задатих циљева, како су дефинисани Законом о основном образовању и
васпитању137 захтијевају, између осталог, наставни план и програм који ће
омогућити њихову реализацију.
1. Међутим, предмети су оптерећени наставним садржајем, превише је наставних
јединица у сваком предмету, предуге и често неразумљиве лекције, напоран
распоред, мало времена за објашњења и вјежбе, најчешћи су проблеми на које
ученици указују.
2. Превише предмета, кроз набрајање предмета који су „важни и тешки” и који се
морају учити, ученици додатно потврђују да је наставно градиво преобимно и
захтјевно. Да је наставно градиво преобимно сагласни су и наставници и управе
школа, који потврђују да наставници у трци за реализацијом програма, немају
довољно времена за провјеру колико су дјеца трајно усвојила знања. То за
посљедицу има да дјеца уче све више, а да резултат изостаје.
3. 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. Ученици истичу да у мноштву података тешко могу да издвоје оно што је
најважније и битно за памћење.
Интересантно је да основци предлажу да би неке предмете могли имати мјесечно
или једном у двије седмице, за разлику од седмичног распореда часова, чиме би
били растерећени преобимног градива, а ти предмети не би изгубили на важности.
4. Ученици посебно истичу 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.
5. Поред тога ученици наводе да су уџбеници138 за поједине предмете писани
неразумљивим језиком, да су реченице предуге и компликоване и да је много
ријечи којима не знају значење. Неки уџбеници садрже превелик број непотребних
инфомација, примјер је уџбеник географије, а неки су оптерећени оним подацима
који су за ученике давно научена лекција, као нпр. уџбеници из информатике.
Дакле, с једне стране имамо оптерећен наставни план програм, пуно предмета и
пуно наставних садржаја, а истовремено немамо заступљене оне теме и проблеме
137

Циљеви образовања према члану 7. Закона дефинисани су на начин да обезбиједе развој
интелектуалних, социјално-емоционалних, моралних, радних и физичких потенцијала и способности
дјетета дјетета до личног максимума.
138
Законом о основном образовању, члан 38 став 1. утврђено је да уџбеник мора испуњавати научне,
педагошке, психолошке, дидактичко-методичке, етичке, језичке, ликовно-графичке и техничке
захтјеве утврђене стандардима за израду уџбеника.
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који су животни, са којима дјеца одрастају, и за које информације морају добити у
школи, од најранијег узраста, прилагођено њиховим могућностима и потребама.
У сталном смо контакту са дјецом, разговарамо на различите теме, од њих
добијамо информације и сви су става, и у основним и средњим школама, да им
требају информације о њиховом здрављу, здравој исхрани, репродуктивном
здрављу, различитим облицима насиља, злостављања и занемаривања, заштити од
алкохола, дрога и дувана, о изражавању њиховог мишљења и учествовање у свим
питањима која се њих тичу.
С обзиром да је преоптерећено наставно градиво стални притисак и на дјецу и на
наставнике и родитеље, да дјеца уче превише, а изостаје очекивани резултат, да
при томе немају довољно простора за слободно вријеме, да наставницима не
оставља простор за провјеру усвојених знања нити за васпитни рад са дјецом,
очито је да наставни план и програм мора доживјети своју промјену.
Промјене морају бити усмјерене на смањење наставног градива, на развијање
креативног учења, на квалитетнији рад са талентованом дјецом, на бољу
међусобну сарадњу ученика, родитеља и школе и на укључивање у образовни
процес оних тема које су изузетно важне за развој и одрастање дјетета (заштита
здравља и здрави стилови живота, болести зависности, заштита од насиља).
Кључно је да је наставни план и програм прилагођен узрасту дјетета и његовим
могућностима, да дијете разумије градиво које усваја, јер дјеца треба да уче за
живот, а не за оцјену.
С обзиром да се наставни план и програм тиче и дјеце и наставника и родитеља,
веома је важно у поступку измјена, чути мишљење свих њих.

2. Правилник о дисциплинској одговорности ученика
Институција је у извјештајном периоду поступала у једном броју предмета којима
се указује на повреде права ученика у поступку изрицања васпитно дисциплинских
мјера у школи. Пријавама се указује на повреде права ученика по различитим
основама, најчешће да није вођен поступак ради утврђивања одговорности
ученика и да одлуке о изреченим мјерама нису достављене родитељима дјетета.
У једном броју школа рјешење проблема виде у јединственом правилнику, чиме би
се избјегле ситуације различитог приступа школа овом питању и истовремено
осигурала иста правила у поступку утврђивања одговорности за све ученике.
Циљеви образовања дефинисани Конвенцијом о правима дјетета у директној су
вези са остваривањем права дјетета уопште, а не само права на образовање, и као
такви усмјерени су на заштиту основних вриједности гарантованих Конвенцијом, а
то је прије свега људско достојанство дјетета.
При томе, Конвенција посебно наглашава да се увијек мора имати у виду узраст
дјетета, његове потребе и његове развојне могућности, односно, најбољи интерес
дјетета мора бити приоритет у остваривању сваког права дјетета.
Образовање је, према Конвенцији, много више од формалног школовања и
обухвата читав низ животних искустава и процеса учења који дјеци омогућавају да
и индивидуално и колективно, развијају своје личности и своје таленте и
способности.
Питање школске дисциплине изузетно је важно за образовни систем и
претпоставка је за самосталан рад, рад одјељенске заједнице и школе у цјелини.
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При томе је посебно важно јасно дефинисати питање дисциплинске одговорности
ученика, која се односи на одговорност за повреду њихових обавеза у вези са
школовањем.
Законом о основном образовању и васпитању139, као и Законом о средњем
образовању и васпитању140 утврђене су теже повреде обавеза ученика, васпитнодисциплинске мјере које се изричу ученицима за учињену повреду обавеза, те да
се мјере изричу ученицима за школску годину у којој је ученик учинио повреду.
Према Закону, ученик може одговарати само за повреду обавезе која је доказана и
која је у вријеме извршења била утврђена законом или општим актом школе.
Законом је утврђено и да ученик, или његов родитељ, може уложити приговор
школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску мјеру у року од осам дана од
дана пријема одлуке.
Законом је препуштено школама да својим нормативним актом дефинишу лакше
повреде обавеза ученика али и сва друга питања која се односе на утврђивање
одговорности ученика, вођење дисциплинског поступка и изрицање васпитнодисциплинске мјере због учињене повреде, тако да су ситуације у школама, у
којима је Институција по пријавама поступала, врло различите:
школа у вријеме изрицања васпитно-дисциплинске мјере није ни имала
правилник о дисциплинској одговорности ученика, 141
неке су школе својим правилницима утврдиле и нове теже повреде обавеза
ученика, иако закон не оставља такву могућност,
неке школе су својим правилницима дефинисале и нове дисциплинске мјере
које закон не познаје, нити закон оставља такву могућност,
школе су изрицале мјеру у новој школској години за повреде учињене у
претходној, противно изричитој законској одредби,
правилници школа не дефинишу начин и процедуру вођења дисциплинског
поступка нити поступак утврђивања одговорности ученика,
правилници школа не утврђују обавезу да се ученику омогући да се изјасни о
свим околностима које су од утицаја на утврђивање његове одговорности,
школе не доносе одлуке у писаној форми о изреченим мјерама,
одлука о изреченој мјери не доставља се родитељима или старатељима
ученика,
изрицањем одговарајуће васпитно-дисциплинске мјере за тежу повреду
дужности ученика истом одлуком се смањује владање ученика, не чекајући да
донесена одлука о дисциплинској одговорности постане коначна, а тиме и
основ за смањење владања ученика,
правилници школе нису донесени уз мишљење савјета родитеља и савјета
ученика,
правилници школе нису јавно објављени, тако да ученици и родитељи и не
знају њихов садржај.
У свим наведеним случајевима изречена васпитно-дисциплинска мјера сматра се
довољним корективом непримјереном понашању ученика.

139
140
141

Закон о основном образовању и вапитању, члан 82.
Закон о средњем образовању и васпитању, члан 65.
Основна школа „Јован Дучић” у Куљанима у вријеме изрицања васпитно-дисциплинске мјере
ученику није имала Правилник о дисциплинској одговорности ученика, ученик је кажњен и за тежу
повреду коју закон не познаје, одлука о изреченој мјери није достављена родитељима.
Министарство није извршило надзор у поступању школе у наведеном случају.
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Пракса, на жалост, показује да изречена васпитно дисциплинска мјера није
довољан коректив, те да, иако се мјере изричу поступно, оне у коначном, у једном
броју случајева не дају очекиване резултате.142
При томе ни Закон, а ни правилници школе у вези са дисциплинском одговорношћу
ученика не утврђују обавезу школе да у сарадњи са родитељима и стараоцима
дјетета проводи одговарајуће мјере појачаног васпитног рада и надзора над дјецом
која својим понашањем нарушавају правила школске дисциплине, како би се
послије прве изречене мјере, одговарајућим мјерама помогло ученику у отклањану
узрока који доводе до таквог понашања и тиме смањила могућност понављања
непримјереног понашања. Тако нпр. на питање школи шта су и које мјере
предузели када је ученик имао 5 неоправданих изостанака (сада их има 15) или
нема одговора, или се не предузимање мјера образлаже одсуством било какве
сарадње родитеља дјетета са школом.
У свим случајевима повреде обавеза ученика, школа мора да има у виду, прије
свега, основну сврху изрицања васпитно-дисциплинске мјере ученику. Изречена
мјера мора, прије свега, бити васпитна, а онда и дисциплинска и довољно
ефикасна да на ученика дјелује превентивно и да га спријечи у новим повредама
његових обавеза и да код ученика развија свијест о потреби да се правила школске
дисциплине поштују. Изречена мјера истовремено треба превентивно да дјелује и
према свим другим ученицима.
При томе је изузетно важна активна улога родитеља, који морају бити упознати са
правима, обавезама и одговорностима у школи - како је то уређено важећим
правним прописима, што укључује и обавезну сарадњу са школом, али и
посљедице пропуштања те обавезе, те о педагошким мјерама школе и
овлаштењима психолога у школи и другим службама које су подршка родитељима
за различита питања са којима се сусрећу у одрастању дјетета.
Имајући у виду да питање дисциплинске одговорности ученика због повреде
њихових обавеза у школи, или није уређено нормативним актом школе или није на
одговарајући начин дефинисано, те да школе имају врло различит приступ у
изрицању васпитно-дисциплинских мјера због повреде обавеза ученика, а што
доводи до повреде права ученика дефинисаних законом,
Неопходно је да ресорно министарство и Републички педагошки завод, у складу са
својим овлаштењима, предузму потребне мјере за спречавање поступања која
доводе до повреде права ученика у образовном систему, на начин, да се, у складу
са Законом, ова питања уреде правилником на јединствен начин.
Тиме би поступање школа у овим ситуацијама било знатно олакшано, надзор у
примјени правилника од стране надлежних институција био би ефикаснији и, што
је најважније, обезбиједило би одговарајући поступак за утврђивање одговорности
ученика у образовном систему по јединственим правилима.

142

Према подацима школа, у школској 2009/2010. и 2010/2011.години, по дисциплинској мјери из
образовног система искључено је 135 дјеце у 35 средњих школа
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3. Право на изражавање мишљења
Одлуком Уставног суда Републике Српске бр. У-26/11 од 26.9.2012. године,143
утврђује се да Статут средње школе, Правилник о раду и Правилник о
дисциплинској и материјалној одговорности ученика нису у сагласности са Уставом
Републике Српске и Законом о средњем образовању и васпитању, јер „Имајући у
виду чињеницу да од Савјета ученика није затражен став приликом доношења
оспорених општих аката, Суд је оцијенио да ови акти нису донесени у складу са
наведеном одредбом члана 7. Закона о средњем образовању и васпитању
(„Службени гласник Републике Српске”, бр. 74/08, 106/09, 104/11), а сходно томе
ни са одредбом члана 108. став 2. Устава Републике Српске, према којој прописи и
други општи акти морају бити у сагласности са законом, што ове акте чини
несагласним са Уставом и Законом о средњем образовању и васпитању.”
Мишљења дјеце могу да буду значајан став и искуство и потребно их је узети у
разматрање приликом доношења одлука, припреме прописа и закона и мјера, као и
у њиховој евалуацији.144
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 морају се заснивати на оцјени стручњака и мишљењу дјетета.
При томе је врло важно да се мишљењу дјетета посвети дужна пажња, што значи
да „укључивање дјеце не треба да буде само пролазни чин, већ полазна тачка за
интензивну размјену између дјеце и одраслих у доношењу прописа, програма и
мјера у свим контекстима који се односе на живот дјетета.”
На овај начин дјецу учимо да активно учествују у раду школе, учимо их да износе
своја мишљења, да чују мишљења и образложења других, учимо их да и сами
преузимају одговорност за своје поступање не само у школи, већ и изван ње. На
овај начин и дјеца и родитељи ће бити упознати са правилницима школа и
њиховим садржајем и само тако могу преузети одговорност и за њихову примјену.
Право дјетета на изражавање мишљења и учествовање у сваком поступку који се
њега тиче, Конвенцијом је утврђено не само као право, већ и као један од
основних принципа Конвенције, који обавезује државу да призна ово право и
обезбиједи његову примјену, тако што ће се саслушати мишљење дјетета и истоме
посветити дужну пажњу.
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С обзиром да Закон о средњем образовању и васпитању признаје ово право
дјетета,145 неопходно је, обезбиједити његову пуну примјену на начин да:
у поступку доношења нормативних аката, школе од савјета ученика, у
складу са Законом, затраже мишљење у писаној форми, као и приликом
њихових измјена и допуна,
те да се, с обзиром на одлуку Уставног суда, покрене иницијатива у свим
средњим школама за измјене и допуне нормативних аката
у свим
случајевима када они нису донесени у складу са чланом 7. Закона.

4. Дежурство ученика
Омбудсман за дјецу запримио је пријаву-жалбу од родитеља ученика, а везано за
дежурства ученика у школи за вријеме трајања наставе.
Жалбом се, између осталог, наводи да дежурају и ученици IV и V разреда, да за
вријеме дежурства пропуштају цјелокупну наставу за тај дан, да наставници
дежурају само за вријеме одмора, те да безбједност школе и ученика не смије бити
обавеза малољетних особа.

„Родитељи су до сада били немоћни у својим настојањима да овај проблем ријеше
са управама школе које и саме признају да то јесте пракса чија се сврсисходност и
не зна”, наводи се између осталог у писму родитеља.146
УН Конвенција о праву дјетета, чланом 28 утврђује да ће државе уговорнице
предузимати потребне мјере да се дисциплина у школи спроводи на начин
примјерен људском достојанству дјетета у складу са одредбама Конвенције.
Члан 29 - Државе уговорнице се слажу да образовање дјетета буде усмјерено на
a) - развој дјететове личности, талента, менталних и физичких способности до
њихових крајњих могућности,
Законом о основном образовању и васпитању утврђено је да:
члан 126, школски одбор доноси статут и друга општа акта школе,
члан 129, директор школе обезбјеђује заштиту права ученика, заштиту
здравља ученика и њихове сигурности у школи и предузима мјере заштите
права ученика.
Законом о средњем образовању и васпитању утврђено је да:
члан 7, организација, начин рада и кућни ред у школи ближе се уређује
статутом, правилницима и другим општим актима школе који се доносе уз
учешће ученика, родитеља и наставника, а у складу са важећим прописима,
члан 52, право на бригу о физичком и менталном здрављу и безбједности
ученика у школи има првенство над другим,
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Закон о средњем образовању и васпитању у члану 7. утврђује „да се организација, начин рада и
кућни ред у школи ближе уређују статутом, правилницима и другим општим актима школе, који се
доносе уз учешће ученика, родитеља и наставника, а у складу са важећим прописима, а чланом 140
овог закона – да ће школа своју организацију и опште акте ускладити са одредбама овог закона у
року од осам мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.
Истовремено у члану 106. се утврђује - Савјет ученика: став 5, тачка б) представља ставове
ученика Школском одбору школе; в) подстиче ангажовање ученика у раду школе
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члан 94, школски одбор, као орган управљања школом, одговоран је за
утврђивање и спровођење политике школе и доноси статут и друге опште
акте школе,
члан 99, директор школе обезбјеђује заштиту права ученика, заштиту
здравља ученика и њихову сигурност у школи и предузима мјере заштите
права ученика.
Закони не утврђују права ученика у образовном систему у складу са захтјевима
Конвенције, нити таксативно набрајају обавезе ученика у школи, па је тако и
питање које се односи на дежурство ученика препуштено школи да га уреди
својим нормативним актом.
Да би остварила увид, везано за питање дежурства ученика
у школама,
Институција је обавила разговор о овом питању у једном броју основних и средњих
школа, те извршила увид у њихова нормативна акта која уређују ово питање.
Из добијених одговора, а и из нормативних аката, произилази врло различит
приступ школа у регулисању овог питања.
Тако се између осталог наводи:
да ученици воле да дежурају те да дежурство ученика позитивно утиче на њих
у смислу развијања њихове одговорности и обавеза које нису само образовне
већ и васпитне,
да дежурају само бољи ученици и да они, градиво које су пропустили због
дежурства врло лако надокнаде,
да ученици дежурају заједно са наставником иако се из аката не види да су и
један и други на мјесту дежурства и за вријеме наставе,
да ученик има обавезу да дежура у школи, а у неким школама необављање
дужности дежурног ученика санкционисано је као лакша повреда дужности
ученика,
да се актом школе не утврђује узраст дјеце, односно од којег разреда ученици
могу дежурати,
ово питање се углавном уређује правилником о кућном реду из којих не
произилази да су донесени уз учешће ученика, родитеља и наставника,
да је Основна школа „Доситеј Обрадовић” у Бањалуци прекинула праксу
дежурства ученика у школи прије три године и да имају одлична искуства сад
кад су ту обавезу преузели запослени у школи-хигијеничари, те да је и
Основна школа „Доситеј Обрадовић” Пећани, Приједор, прекинула праксу
дежурства ученика увођењем видео надзора и да су и њихова искуства
позитивна.
Циљеви образовања дефинисани чланом 29. Конвенције о правима дјетета,
наглашавају потребу да образовање буде усмјерено на дијете, прилагођено
дјетету, посебно имајући у виду развојне потребе и различите способности које се
код дјетета развијају.
Имајући у виду циљеве образовања дефинисане Конвенцијом, а које је и закон на
исти начин одредио, и питање дежурства ученика у школи мора се посматрати у
складу са тако постављеним циљевима, а то значи да и сврха дежурства ученика
мора бити јасно одређена, што укључује и да ли и који ученици и под којим
условима могу дежурати, шта су њихове обавезе у току дежурства и могу ли они
сносити одговорност и какву због необављања дужности дежурног ученика. Ако
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дежурство доприноси развијању одговорности ученика, зашто онда дежурају само
добри ученици, да ли и ученици IV разреда основне школе треба да дежурају,
колико пута у току школске године један ученик има ту обавезу (посебно у
школама које имају мали број ученика), да ли је дежурство добровољно и да ли за
исто постоји сагласност ученика и родитеља.
И ово питање само показује комплексност остваривања и заштите права дјеце и
потребу мултидисциплинарног приступа у одређивању оног што јесте најбољи
интерес за свако дијете у свакој ситуацији.
Због тога је неопходно, ради остваривања циљева образовања дефинисаних
законом, а имајући у виду развојне потребе и могућности дјетета и његов најбољи
интерес, предузети потребне мјере како би и питање дежурства ученика у школи
било осигурано у складу са постављеним циљевима образовања који, прије свега,
треба да осигурају безбједност ученика у школи и редовно похађање наставе, и
што је веома важно да се избјегне пракса потпуно различитог приступа школа у
односу на ово питање.

5. Школске торбе
Здравствени и социјални сектор суочени су са различитим питањима и проблемима
одрастања дјеце који су добрим дијелом посљедица изостанка одговарајућих
превентивних мјера и програма здравствене заштите дјеце у образовном систему.
Тежина школске торбе и посљедице које дугорочно оставља на здравље дјетета,
захтијева да образовни систем одговарајућим мјерама, које се односе на школу и
издаваче уџбеника, али и на родитеље и дјецу, превентивно дјелује.
Институција је по службеној дужности покренула питање тежине школске торбе,
али је послије медијских натписа запримила и један број жалби, којима родитељи
указују на потребу предузимања потребних мјера.
У пријави Институцији наводи се: „Годинама се указује на чињеницу да су дјеца у

школском узрасту, посебно она која похађају ниже разреде, тјелесно угрожена због
тежине уџбеника која морају сваки дан да носе на својим крхким раменима у школу
и из школе. На исти тај проблем нико од надлежних до сада није адекватно
реаговао.”147
Једна мајка ученице II разреда у писму Институцији наводи: „Имала сам намјеру да

покренем петицију јер су сви сагласни са овим... и да ли ми, родитељи,
представници Савјета родитеља Вам можемо додатно помоћи како би се рјешење
што прије донијело и имплементирало.”148
„Јутрос сам извагала торбу своје кћери и тежила је 6,8 кг. Моја кћер има 34 кг. У
торби је само оно што треба бити за данашњи распоред, а буде и тежих дана.
Занимљиво је да овај хронични проблем за здравље дјеце никог не занима”,
написала је једна мајка.

Према ставу Свјетске здравствене организације здравље није само одсуство
болести и онеспособљености, већ много више од тога, стање потпуног физичког,
психичког и социјалног благостања.
Према препорукама Свјетске здравствене организације, тежина школске торбе не
би требала бити већа од 10% у односи на тјелесну тежину ученика. Упркос
147
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упозорењима стручњака, школске торбе су све теже. Из године у годину се
повећава обим не само обавезног, већ и додатног материјала који ученици
свакодневно носе у својим торбама, тако да су присутне и ситуације да основци
носе и двоструко већи „терет” од дозвољеног.
Дакле, ако је дијете тешко 30 килограма, његова школска торба не би смјела прећи
тежину од 3 килограма.
На проблем тешке школске торбе указују и љекари који упозоравају да резултати
систематских прегледа ученика у основним школама најчешће упозоравају на
проблеме у вези са деформитетом кичме и стопала код дјеце који су, добрим
дијелом, уз недовољну физичку активност код дјеце и неправилног држања,
проузроковани и тежином школске торбе.
Стручњаци, такође, упозоравају да је дјетињство кључни период за раст и развој
дјетета, те да од најранијег узраста дјецу треба учити и правилном држању и
избјегавању свих оних навика које могу лоше утицати на њихово здравље. То
значи да поред тежине школске торбе, ризик представља и њено ношење преко
једног рамена или у једној руци, или неправилно спакована торба. При томе,
додатна су упозорења да умор код дјеце, главобоља или бол у леђима могу бити
проузроковани и тежином коју дијете свакодневно носи у својој школској торби.
Истраживање које је провела Међународна асоцијација доктора медицине из
Бијељине потврђује да тежина ђачке торбе прелази дозвољено оптерећење и на
тај начин утиче на развој деформитета кичменог стуба и стопала ученика узраста
од другог до деветог разреда. Истраживање је проведено на узорку ученика
другог, четвртог и осмог разреда основне школе - укупно 141 ученик, а укључило је
љекарски преглед - мјерење висине и тежине ученика, преглед стопала и кичменог
стуба уз евентуалне примједбе на опште стање ученика, те утврђивање просјечне
тежине торбе по ученику на основу мјерења пет узастопних радних дана у једној
седмици.
Резултати су потврдили да преко 70% ученика II разреда носи торбу преко
дозвољене тежине од 10-15%, а да тежина школске торбе код више од 10%
ученика износи и 15-20% њихове тежине.
Данас су готово сви сагласни да тежина коју дјеца носе свакодневно и годинама на
леђима, није резултат потреба ни дјеце ни образовног система, већ изостанак
осјетљивости за овај проблем и посебно посљедица које оно има на развој дјетета.
Тежина школске торбе је проблем који је препознат у бројним земљама, које
различитим мјерама и конкретним акцијама, неки су то питање и законом уредили,
превентивно дјелују у заштити здравља ученика.
И право дјетета на заштиту здравља и право дјетета на образовање морају
полазити од најбољег интереса дјетета који ће омогућити правилан раст и развој
дјетета.
Бројни су начини којима се може утицати на смањење тежине школске торбе,
између осталог - коме је потребна перница на „три спрата”, да ли је велика свеска
у функцији бољег образовања, зашто је потребно да је свеска дебелих корица, да
ли су ученику на сваком часу из једног предмета потребни и уџбеник и радни лист
и граматика, могу ли ученици у школи оставити радне листове нпр. или атласе,
блокове за ликовно и сл, могу ли издавачи уџбеника допринијети смањењу тежине
уџбеника....
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Претешка школска торба, прије свега, је пријетња здрављу ученика, због тога
Републички педагошки завод и Министарство просвјете и културе, у оквиру својих
надлежности, а у циљу превентивног дјеловања у заштити здравља ученика,
морају предузети неопходне мјере и активности ради смањења тежине школске
торбе и спречавања штетних посљедица које угрожавају право дјетета на несметан
раст и развој, те обезбиједити одговарајући надзор у провођењу мјера које ће
одредити.

6. Школске кухиње
Питање исхране дјеце веома је важно за њихов правилан раст и развој и захтијева
ангажовање прије свега родитеља, али и школе, с обзиром да највећи дио времена
дијете проводи у кући и школи. Стручњаци сматрају да дјеца основношколског
узраста треба да имају 5 оброка дневно јер се у том узрасту интензивно развијају.
Како би се омогућила правилна и здрава исхрана дјеце током дана, евидентно је да
би минимално један оброк, дијете морало имати у школи, с обзиром да управо у
школи проводи вријеме у којем би требало имати доручак или ужину.
Законом о основном образовању и васпитању утврђено је у члану 47:
(3) школа може да организује рад школске кухиње,
(4) министар доноси Правилник о условима рада школске кухиње.
Да би дошла до података да ли је и под којим условима питање исхране дјеце
обезбијеђено у основним школама, Институција је затражила став школа о том
питању.
Из анализе достављених одговора из упитника на које је одговорило 117 основних
школа, произилази сљедеће:
Од 117 школа које су одговориле на упитник, 63 основне школе у
Републици Српској су организовале неки облик исхране дјеце у школи, било
да су организовале школске кухиње или продају или подјелу прехрамбених
производа дјеци у самој школи.
Од 63 школе које имају неки облик организоване исхране у школи, 31 школа
организовала је рад школске кухиње, а 32 школе су омогућиле другом
субјекту да у школи врши продају хране ученицима.
Послове припреме или дистрибуције хране у школама које имају неки облик
организоване исхране обављају у 18 школа кухари, у 2 школе помоћно
особље, а у осталим школама запослени из пекара и трговина којима су
простори изнајмљени.
Дјеци се у школским кухињама, с изузетком 5 школа које имају дневни
јеловник, углавном нуде: сендвичи и пецива , а у нешто мањем броју школа
и пице и пите, грицкалице и слаткиши, хладни напитци, те врло ријетко чај
и топли напитци.
32 основне школе су омогућиле трећим лицима да у школи продају
одређене производе од чега је 18 школа изнајмило простор трговинској
радњи, 9 школа пекари, 4 угоститељској фирми и једна предузећу.
У школама које су свој простор уступиле трећим лицима за продају хране
ученицима понуда је иста као и у школама које су саме организовале рад
школских кухиња. Дјеци се нуде разна пецива и сендвичи, пите и пице,
пекарски производи, грицкалице, слаткиши и сокови.
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Исправност хране, услови под којима се храна продаје дјеци, допрема
хране до школе, важне су ставке у организовању школских кухиња и
требале би бити јасно прописане.
Надзор над обављањем овог посла школе су углавном препустиле
инспекцијским службама у 30 школа, док у 4 школе послове надзора обавља
директор са санитарном инспекцијом, а у 2 школе директор сам, док у 2
школе надзор врши пекара која је закупила простор. На ово питање
одговорило је 38 школа.
Све школе сматрају неопходним доношење Правилника који би одредио
могуће начине и услове исхране дјеце у школи.
Уз одговоре на постављена питања, 41 основна школа доставила је и своје
приједлоге и сугестије везано за доношење Правилника. Сугестије се
углавном односе на:
потребу уважавања различитости услова у којима школе раде,
прецизирање врсте хране која се може припремати или продавати у
школској кухињи,
прецизно одређивање надлежних за вршење надзора над радом
школских кухиња,
развијање свијести код дјеце о здравој исхрани,
укључивање савјета родитеља и савјета ученика у рјешавање овог
питања,
неопходност финансијске подршке школама у рјешавању овог питања
од стране ресорног министарства.
Током посјета школама које је Институција имала у извјештајном периоду
актуелизовано је питање исхране дјеце док су у школи. Управе школа су
наглашавале неопходност организовања и рада школских кухиња. Управе школа у
руралним срединама, са којима је Институција контактирала, истичу да највећи
број њихових ученика до школе путује или пјешачи па им је за тај временски
период који проводе изван куће неопходан бар један оброк. Посебно је зими важно
дјеци понудити топли напитак, уколико већ не постоји могућност топлог оброка. У
једној школи која нема ни школску кухињу, ни организовану продају хране у самој
школи, рекли су да дјеца купују пецива и сендвиче у оближњој продавници, али
није риједак случај да пецива нестане па дио дјеце остане без оброка. Ово су
потврдила и дјеца која кажу да им је дуго чекати до ручка који код куће имају тек у
поподневним сатима када стижу организованим превозом.
Једна школа нам је с поносом рекла да је проблем школске кухиње ријешила на
иницијативу дјеце која су ово питање покренула кроз пројекат „Ја грађанин” и тако
мобилисали и локалну заједницу и родитеље и ријешили ово питање.
У једном броју школа Институцији су потврдили да су одустали од изнајмљивања
школског простора трећим лицима која су продавала различита пецива, слаткише,
грицкалице, сокове, и сл. Истичу да због одговорности коју школа има према
ученицима, без јасно дефинисаних услова не могу преузети тај ризик, јер нису у
ситуацији сваки дан контролисати шта се ученицима продаје, је ли производима
истекао рок и сл, а сносе одговорност за све евентуалне штетне посљедице за
ученике.
Представници Институције приликом посјете једној основној школи били су
свједоци једног од начина исхране дјеце у школи. Трећа лица, за вријеме великог
одмора, са сендвичима које су донијели у корпи, стајала су на самом улазу у школу.
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Према изјави директора, школа већ дуже вријеме води борбу да ријеши овај
проблем, међутим нема разумијевања ни од надлежне инспекције.
Питање исхране дјеце док су у школи вишеструко је важно. Поред барем једног
оброка или ужине која би им била обезбијеђена, врло је важно да дјеца, у школи
од најранијег узраста стичу навике и уче о здравој исхрани, о броју оброка, о
посљедицама које по њихово здравље има неправилна исхрана...
С обзиром на законом утврђену обавезу, те чињеницу да школе имају врло
различит приступ у рјешавању питања исхране дјеце док су у школи, неопходно је,
уз учешће стручњака који се баве исхраном дјеце, те уз активно учешће и дјеце и
родитеља и наставника, уважавајући разлике у којима школе раде, донијети
правилник о условима рада школске кухиње.

7. Превоз ученика
Институција Омбудсмана за дјецу поступала је и по пријавама којима се указује на
повреду права ученика везано за њихов превоз од школе до куће.
Чланом 153. Закона о основном образовању и васпитању утврђено је да:
„Влада обезбјеђује финансирање трошкова превоза ученика који до школе путују
са удаљености већој од четири километра.”
Према члану 53. Правилника о финансирању основних школа149 „Министарство ће
обезбиједити средства за превоз ученика који станују на удаљености од школе
дужој од четири километра у оквиру уписног подручја школе.
Трошкови превоза обезбиједиће се и за ученике из другог уписног подручја за које
је Министарство дало сагласност да се упишу у школу чијем уписном подручју не
припадају.”
Имајући у виду да је питање превоза ученика нормативно јасно уређено, неспорно
је да свако поступање противно дефинисаним условима превоза ученика доводи до
повреде њихових права.
Међутим, републички просвјетни инспектор поступајући у конкретном случају,
након извршеног инспекцијског надзора само је интерпретирао чињенице које су
већ познате и није донио акт из којег произилази став инспектора, а Министарство
просвјете и културе у образложењу наводи, као разлог настале ситуације,
недефинисана уписна подручја школа.
Имајући у виду да је законом и нормативним актом утврђено право ученика на
превоз у случајевима када до школе путује на удаљености већој од 4 км,
недефинисана уписна подручја нису од утицаја на остваривање права дјетета на
превоз, поготово у ситуацији када дијете и у оквиру „свог” уписног подручја путује
више од 4 км и када је министарство дало сагласност и за друго уписно подручје
гдје до школе путује више од 4 км.
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Правилник о финансирању основних школа, „Службени гласник Републике Српске”, број: 5/09,
члан 53.
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8. Школске екскурзије
Институција Омбудсмана за дјецу запримила је један број пријава којима се указује
на повреде права дјеце у вези са организовањем школских екскурзија.
Између осталог, пријавама се наводи да:
- није испоштован предвиђени програм путовања, најчешће је у питању
планирани број дана за екскурзију, смјештај у лошим условима, спавање у
аутобусу, изостанак факултативних излета, али и
- однос агенције и њених запослених.
Правилник о извођењу екскурзија и излета150 прописује:
(3)

„Екскурзије искључиво могу изводити туристичке агенције којима је
Министарство трговине и туризма издало лиценцу за организацију путовања”,
(члан 15.)

(1) „За извођење екскурзије ван граница Босне и Херцеговине школа је дужна
затражити сагласност Министарства просвјете и културе”, (члан 20.)
„Уз захтјев из члана 20. став 1. овог Правилника, школа је дужна Министарству да
достави:
(а) план и програм извођења екскурзије,
(б) циљеве и задатке екскурзије,
(в) мјесто и вријеме реализације екскурзије,
(г) одлуку школског одбора о избору туристичке агенције и
(д) записник са сједнице школског одбора на којој је вршен избор туристичке
агенције.
(2) Министарство је дужно одлучити о захтјеву одмах, а најкасније у року од 30
дана од дана подношења захтјева.” (члан 21)
Организатори екскурзије или излета из школе и туристичка агенција преузимају сву
одговорност око припремања, организовања и извођења екскурзије или излета
ученика.(члан 22.)
Као основно и претходно питање које се намеће је примјена важећег Правилника
код избора саме агенције за организовање екскурзије, те уговорене мјере којима се
штите ученици и школа.
Утврђене неправилности односе и на избор туристичке агенције која не испуњава
услове утврђене објављеним конкурсом у складу са Правилником,
У избору туристичке агенције, према Правилнику, су учествовали и школски одбор
(врши избор агенције по конкурсу), директор (закључује уговор на основу одлуке
школског одбора) и Министарство (даје сагласност између осталог и на одлуку
школског одбора о избору агенције). Просвјетни инспектор при томе истиче да
нема законска овлаштења за контролу провођења Закона о јавним набавкама, иако
се у конкретном случају ради о контроли примјене Правилника о извођењу
екскурзија и излета.
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Правилник о извођењу екскурзија и излета, „Службени гласник Републике Српске”, број: 19/10 и
82/11
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Посљедице незадовољства најчешће се покушавају ублажити апелима за поврат
новца ученицима, за услуге које нису обављене, што се подразумијева и најмање
је што може ублажити учињене пропусте.
У неколико случајева воде се судски поступци и без обзира на њихов исход
ученицима неће надокнадити изгубљену екскурзију.
С обзиром на уочене неправилности неопходно је предузимање потребних мјера и
активности за спречавање поступања која доводе до повреде права и интереса
дјеце у вези са организовањем школских екскурзија, на начин да се осигура
досљедна примјена Правилника о извођењу екскурзија и излета и у дијелу
планирања, припремања и извођења екскурзија и излета, али и утврђивања
одговорности оних који су, поступајући противно одредбама Правилника, довели
до повреде права и интереса дјеце. С тим у вези, неопходно је измјенама
Правилника отклонити постојеће недоречености у смислу, ако је одговорност на
организатору екскурзије (члан 22) онда у члану 21. треба брисати тачку г и д (да се
одлука о избору туристичке агенције и записник школског одбора о томе доставља
ресорном министарству), те уговором о извођењу екскурзије дефинисати мјере
којима се штите и дјеца и школа као нпр. обавезу агенције да је школи дужна
доставити потврду о извршеним уплатама хотелу и превознику у одређеном року
по коначној уплати трошкова екскурзије.

9. Препис ученика
У писму Институцији отац двоје дјеце, између осталог, наводи „Обраћам се

канцеларији Омбудсмана за дјецу у Бањалуци са молбом да ми помогне да ријешим
мој проблем. Подручна школа XX коју похађају моја дјеца, удаљена је од моје куће
5 км и не постоји никакав превоз, него сам принуђен да двоје дјеце водим сваки
дан и да идем по њих што дјеца не могу ни физички издржати, поготово у зимском
периоду. И прошле године сам се обраћао надлежним за препис дјеце из подручне
школе XX у школу XY, али су ми негативно одговорили.”151

Ове ситуације најчешће су у условима када породица живи на граници општина.
Дефинисана уписна подручја одређују којој школи дјеца припадају, и школе су у
обавези поштовати дефинисану процедуру уписа ученика. Међутим, ситуације на
терену, врло често, налажу да се на лицу мјеста, као што је Институција поступила
у једном броју предмета, утврди шта је најбољи интерес дјетета. У контакту и са
једном и са другом школом, родитељима дјеце, ресорним министарством, уз
чињеницу да је школа у коју се желе преписати ближа мјесту живљења и да
постоји организован превоз ученика, да је школа коју дјеца похађају даље од
мјеста живљења и нема организованог превоза, те да су и једна и друга школа
сагласне са истим, дјеца су преписана у школу која им је ближа.
Према члану 66. Закона о средњем образовању и васпитању редован ученик може
у току школовања прећи у другу школу ради завршавања започетог школовања.
Уколико ученик прелази у одјељење које има максималан број ученика утврђен
чланом 37. став 4. Закона, за прелазак је потребна сагласност Министарства (члан
66. став 7).
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Прије почетка школске 2012/2013. године, Институција је примила један број
жалби, у којима родитељи истичу да не знају у коју ће школу ићи њихова дјеца, јер
на њихове захтјеве упућене надлежним нису добили одговоре.
Наиме, један број родитеља захтјев је упућивао школи, други министарству, а
трећи и школи и министарству. При томе је за родитеље основни проблем био да
ли министарство треба став школе или школа треба сагласност министарства у
свим ситуацијама преласка ученика из једне у другу школу, те да ли је примјена
члана 66. став 1, када је законом утврђена могућност ученика да настави
школовање у другој школи условљена и промјеном његовог пребивалишта.
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IX ПРАВО НА ИГРУ И СЛОБОДНО ВРИЈЕМЕ
Иако право на слободно вријеме, игру и рекреацију припада сваком дјетету, без
дискриминације по било којем основу као и свако право из Конвенције, оно на
жалост, за сву дјецу из различитих разлога није осигурано и обезбијеђено.
И ово право захтијева да најбољи интерес дјетета буде приоритет у свим
активностима дјетета у његовом слободном времену и да се остварује у условима у
којима ће дјеца бити потпуно сигурна и заштићена.
Конвенција о правима дјетета позива државе чланице да поштују и унапређују ово
право дјетета те да „подстичу пружање одговарајућих и једнаких могућности за
културне, умјетничке, рекреативне и слободне активности”.152
Од најранијег узраста дјеца имају потребу за игром. Кроз игру уче и одрастају, зато
и интерес за игру мијењају са одрастањем. Игра доприноси не само физичком
развоју дјеце, него и њиховом психичком развоју и социјализацији међу
вршњацима и одраслима, развија машту код дјеце, истраживачки дух, јача
самопоуздање. Игре у којима постоје правила дјеца радо прихватају, јер кроз њих
остварују сарадњу, узајамно разумијевање и логичко мишљење.
За остваривање потреба дјеце за игром и квалитетно проведеним слободним
временом родитељи имају посебно важну улогу. Стручњаци упозоравају да
вријеме које одрасли проводе у игри с дјецом има непроцјењиву вриједност за
развој дјечијег самопоуздања, осјећаја заштићености и повјерења, а позитивно
утиче на развој дјечије маште, креативности, истраживчког духа и учења. При
томе, квалитетно провођење слободног времена у породици од најранијег узраста
дјетета посебно је важно за стварање повјерења и разумијевања између родитеља
и дјеце, које ће и једнима и другима, са одрастањем дјетета бити додатно важно.
Нажалост, родитељи усљед бројних обавеза на послу и код куће игру замјењују
гледањем телевизије или обиласком шопинг центара заједно са дјецом и све чешће
управо тај сегмент бриге о дјеци препуштају школама спорта, играоницама,
плесним клубовима, креативним радионицама и разним другим облицима који су
све присутнији у локалним заједницама.
Дјеца најмлађег, предшколског узраста, највећи дио слободног времена проводе у
игри која 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.
Дјеца школског узраста истичу да, на жалост, немају довољно слободног времена а
и да оно које имају и није организовано. Од школе очекују да кроз понуду секција
добију могућност да у слободном времену развијају своје спортске, културне и
умјетничке потенцијале. Већина школа заиста нуди велики број секција и рад тих
секција види се у просторима школа које красе дјечији радови, али и плакете,
похвале и пехари за посебно надарене ученике. Нажалост, у неколико школа,
према изјави
ученика, спортске секције окупљају се само уочи школских
такмичења и тада се интензивно тренира, и то са оним ученицима који већ имају
неко искуство у том спорту или тренирају у неком од клубова, јер да би се школа
пласирала на такмичењу треба радити убрзано и са сигурним играчима.
152
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Средњошколци упозоравају да су им у слободно вријеме доступни и садржаји као
што су ноћни клубови, простори игара на срећу. Гледање телевизије је једна од
активности дјеце, која дневно заокупља њихову пажњу и по неколико сати, 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.
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.
И локалне заједнице 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, при чему су присутне велике разлике у понуди
квалитетних садржаја за слободно вријеме дјеце. У једном броју локалних
заједница, поред школских секција, дјеци су омогућене и бројне школе спорта,
плеса, глуме, страних језика, креативне радионице, али и позориште, биоскоп.
Међутим и садржаји који се нуде, нису доступни за сву дјецу јер захтијевају и
издвајања из кућног буџета.
Право на слободно вријеме захтијева да се оно остварује у условима у којима ће
дјеца бити сигурна и заштићена и у којем ће њихов најбољи интерес бити
приоритет. У претходном извјештају Институција је указала на проблеме у
функционисању дјечијих играоница, које су многе родитеље довели у заблуду и
дјецу изложили ризицима, а да при томе нису били под одговарајућим надзором.
Иако је питање њиховог организовања и рада нормативно уређено, због изостанка
потребног надзора, налази инспекције, по захтјеву Институције, показали су
неадекватну примјену закона у пракси. За разлику од играоница за дјецу, питање
дјечијих игралишта није адекватно уређено. Ако се изузму школска игралишта153
која су дио основног стандарда школског простора, који се једним дијелом односи и
на питање простора намијењеног школском игралишту, бројна питања која се
односе на услове, захтјеве и стандарде по различитим основама, а која игралишта
за дјецу морају испуњавати нису јасно дефинисана.
Остваривање права дјетета на одмор, игру и слободно вријеме дјеце уз бројне
предности којима доприноси развоју и одрастању дјетета, истовремено има и
превентивно дјеловање у смањењу ризика којима су дјеца изложена у времену
када не знају шта би радили.
Остваривање права дјетета на игру и слободно вријеме, а то је оно вријеме када
дјеца нису у школи или вртићу, захтијева сарадњу родитеља, школе и локалне
заједнице, који би планираним и заједничким активностима допринијели да
слободно вријеме дјеце буде квалитетно организовано, у складу са узрастом
дјетета, његовим потребама и могућностима, у противном, тај простор неорганизовано слободно вријеме код дјеце, управо је простор који отвара пут за
различите облике неприхватљивог понашања код дјеце.
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X СОЦИЈАЛНА И ЕКОНОМСКА ПРАВА
1. Социјална заштита
И у извјештајном периоду Институција је поступала по пријавама којима се указује
на повреде појединих социјалних права дјетета, али и права родитеља која се
остварују по основу статуса дјетета, а тичу се права на једнократну новчану помоћ,
дјечији додатак.
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 законима154. Дјеца имају право на
животни стандард адекватан њиховом физичком, менталном, духовном, моралном
и социјалном развоју155
Социјална заштита није само финансијска помоћ, већ цијели низ мјера и
активности - услуге социјалне заштите које прије свега имају превентивну улогу, и
умањују или отклањају зависност појединца и породице од социјалних служби.
Основни проблем на који указују центри за социјални рад је недовољан број
стручних радника који могу одговорити на потребе, прије свега везано за услуге
социјалне заштите.
УН Комитет за права дјетета156 управо наглашава недовољну стручну подршку
дјеци која су у социјалној заштити и у ризику да то постану, на шта најчешће
пријавама указују родитељи дјеце са различитим сметњама у развоју.
Пружање социјалне заштите за дјецу обухвата одговарајуће мјере и активности
надлежних служби социјалне заштите за дјецу без родитељског старања, дјецу у
сукобу са законом, дјецу жртве насиља, злостављања и занемаривања, дјецу са
сметњама у развоју и дјецу чији је развој ометен породичним приликама.
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.
Економска ситуација у којој се налазе родитељи и породица данас утиче на
квалитет остваривања права дјеце. Пријаве достављене Институцији, које се
односе на остваривање права на једнократну новчану помоћ упућене су надлежним
центрима за социјални рад, од којих се очекује да у сваком конкретном случају са
дужном пажњом испитају услове у којима породица живи, те омогуће остваривање
права под условима утврђеним законом.
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
154
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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.
Пријавама се указује и на немогућност набавке уџбеника и школског прибора за
дјецу, што само потврђује на неопходност сарадње образовних установа и
социјалних служби, које би заједничким активностима допринијеле смањењу
притиска и на дјецу и њихове родитеље којима је таква подршка потребна (један
број школа, у договору са ученицима и њиховим родитељима који своје књиге на
крају школске године остављају школи на располагање, ријешио је ово питање).
Жалбама се указује на 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. Пријавама се указује и на
неодговарање по захтјеву грађана, што се у службама правда немогућности
удовољавања захтјеву.
Центри су овлашћени подносити захтјеве за плаћање алиментације из све имовине
дужника, па и на штету његовог издржавања. Ова дјеца врло 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 је обавеза центра
покренути поступак за издржавање дјетета, и у складу са чланом 255. Породичног
закона, када суд утврди да родитељи ни заједнички нису у могућности да
подмирују потребе издржавања дјетета преузети обавезу обезбјеђења средстава.
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, а сваки вид помоћи породици је истовремено и
помоћ за дјецу.
Финансирање центара за социјални рад врши се из буџета општина. Чињеница
јесте да су средства ограничена и недовољна али и да се значајно разликују од
општине до општине.

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 и на којим
пословима дјеца радно ангажована. Институција није примила ни једну пријаву
којом се указује на повреду права дјетета по овом основу.
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.
Право дјетета на заштиту од економске експлоатације истовремено је и у функцији
заштите његовог права на образовање, на заштиту здравља, заштиту од
различитих облика насиља и злостављања, права на одмор и слободне активности.

3. Дјеца на улици – просјачење
Просјачење дјеце је један од најприсутнијих облика експлоатације дјеце, који за
разлику од других облика искориштавања дјеце најлакше примјећујемо.
Просјачење дјеце најчешће је посљедица повреде већег броја права дјеце, на
првом мјесту неадекватне родитељске бриге и неправовремене реакције на такве
услове одрастања. Ова дјеца су врло често потпуно запуштена, промрзла и гладна,
у свим временским приликама са испруженом руком траже милостињу, без
одговарајућег образовања и здравствене заштите, врло често остају на маргинама
друштва заувијек.
Живећи на улици дјеца постају дио ње, прилагођавају се њеним условима и
захтјевима и постају лак плијен за оне који у њиховом ангажовању виде могућност
зараде. Због посљедица које живот и рад на улици имају на њихово одрастање,
они врло често нису у могућности наставити нормалан живот.
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.
Према Породичном закону, родитељу који је занемарио бригу о дјетету и
злоупотријебио своје родитељско право, суд може у ванпарничном поступку
одузети родитељско право, а родитељ је злоупотријебио своје родитељско право
ако наводи дијете на било који облик неприхватљивог понашања.
Кривичним законом је утврђена и кривична одговорност за родитеља, усвојиоца,
старатеља или друго лице које дијете приморава на просјачење или га наводи на
вршење других радњи које су штетне за развој дјетета.
Законом о јавном реду и миру утврђене су и санкције за прекршај јавног реда и
мира за лица која наводе или присиљавају на просјачење малољетно лице
(новчана казна 400-1200КМ).
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Институција није имала пријаве којима се указује на повреде права дјеце по том
основу, али је радећи истраживање о присутности просјачења дјеце у Републици
Српској, дошла до података, који обавезују на адекватна системска рјешења ради
заштите ове категорије дјеце.
Према подацима добијеним од свих центара за социјални рад, полиције,
невладиних организација у 2010. години регистровано је 131 дијете у просјачењу.
Подаци се, дакле, односе на цијелу Републику и односе се на сву дјецу затечену у
просјачењу, а не само дјецу из надлежне општине и не само дјецу из Републике
Српске. Од 58 општина које су доставиле своје евиденције, 12 центара за
социјални рад је имало евидентирану дјецу у просјачењу. При томе на 4 општине
Приједор, Бијељина, Модрича и Бања Лука, односи се 80% евидентиране дјеце.
У поређењу са земљама у региону подаци, статистички посматрано, нису
забрињавајући, јер само Словенија није имала регистровану дјецу у просјачењу док
подаци говоре да је тај број у Црној Гори нпр. 3 пута већи, у Македонији још
израженији, а према неким показатељима у Федерацији БиХ број дјеце у
просјачењу је вишеструко већи.
Према подацима надлежних служби у просјачењу су затечена дјеца свих узраста,
најчешће од 6-9 година –37% и 10-14 година - 37%, затим од 15-18 година-19% и
испод 3 године - 4%. Према подацима о полној структури дјеце затечене у
просјачењу већи је проценат дјевојчица 52% , него дјечака 48%.
Узрок просјачења, према подацима центара за социјални рад свих општина у
Републици Српској у 8% случајева је присиљеност на просјачење. У појединим
случајевима родитељи стоје иза ове активности своје дјеце, али врло често је
присутно организовано довођење дјеце и то у љетним мјесецима, какав је случај у
општини Приједор нпр. Полиција у тим општинама углавном зна одакле дјеца
долазе, најчешће из Федерације и Србије, тако да предузимају мјере да их врате у
општину из које су дошли.
Према добијеним подацима, дјеца повратници у просјачењу нису евидентирани у
Приједору и Бањалуци, што 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 примијетно је да је у општини Бијељина укупан број дјеце
евидентиран у просјачењу
истовремено евидентирано и као повратници у
просјачењу, и да та општина има највећи број евидентираних случајева просјачења
- 102 за годину дана.
Услови у којима одрастају дјеца „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
Центри за социјални рад у циљу заштите ове категорије дјеце, најчешће истичу
потребу јачања превентивних програма и активности.
Удружења Рома са којима је Институција контактирала, за рјешавање овог питања
на прво мјесто стављају одговорност родитеља.
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
102

рјешење овог проблема је превенција, односно, мјерама породично правне заштите
осигурати адекватну родитељску бригу за дијете.
При томе и само 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.
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.
Дјеца која живе и раде на улици су жртве у сваком погледу и њима треба помоћ и
подршка.
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.
Иницијатива за потписивање Протокола о поступању у случају насиља,
злостављања или занемаривања дјеце управо је произашла из истраживања
просјачења дјеце, које је између осталог указало и на недовољну координацију
надлежних служби и институција у заштити права и интереса ове категорије дјеце.
Резултати истраживања довели су и до успостављања дневних центара за дјецу у
ризику у Модричи и у Приједору и то уз ангажовање Омбудсмана за дјецу и
надлежних општинских служби те уз подршку компаније Henkel и Ин фондације.
Дјеци која просе не треба милостиња, и они су само дјеца и њима требају услови
за правилан раст и развој, за одрастање у средини у којој се поштује њихово
достојанство и у којој се припремају за свијет одраслих. Дајући им марку на улици,
не помажемо њима, само их и даље одржавамо у том „послу” који их одводи на
маргине друштва заувијек.
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XI ПРАВОСУДНО – ЗАШТИТНА ПРАВА
1. Дјеца у сукобу са законом – малољетничка
деликвенција
Институција не само у извјештајном периоду, већ у протекле три године није
примила ни једну жалбу којом се указује на повреду права дјетета које је у сукобу
са законом. Ни родитељи, ни дјеца у поступању надлежних институција у тим
поступцима, у изрицању мјера, везано за постојећа законска рјешења нису
указивали на повреде права дјетета. Та чињеница потврђује да су у овој области
начињени значајни помаци, не само у нормативном дијелу већ и у поступању
надлежних.
Бројни међународни документи указују и обавезују да реакција друштва на
недопуштено понашање малољетника мора бити прије свега усмјерена на личност
малољетника и његову рехабилитацију и реинтеграцију у друштву, те да се у свим
случајевима у којима су дјеца у сукобу са законом, адекватна алтернативна
рјешења траже изван оквира формалне кривичне процедуре.
Захтјев УН Конвенције о правима дјетета157 између осталог је да малољетник у
поступку пред судом има право да активно учествује у поступку, без
дискриминације по било којем основу уз уважавање његовог најбољег интереса.
Основни приступ, према међународним стандардима, када су у питању дјеца у
сукобу са законом, мора бити помоћ и подршка дјетету. 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. Један од основних принципа реакције друштва, при
томе мора бити поступност, што значи да се законом утврђене најтеже санкције
користе као посљедње средство.
Нагласак је увијек на васпитним мјерама и препорукама, чиме је кривично правна
заштита малољетника усмјерена на васпитање, а не кажњавање малољетника.
Практична примјена васпитних мјера и препорука треба да омогући помоћ и
подршку малољетнику, вршење надзора, васпитање и правилан развој личности
малољетника, а све са циљем развијања његове личне одговорности. Закон о
заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку158 управо
у први план ставља васпитне мјере и препоруке, јер имају за циљ:
а) преусмјеравање малољетног починиоца кривичног дјела од редовног
кривичног поступка како би се избјегли негативни ефекти на личност
малољетника и његов развој,
б) да малољетник сагледа посљедице свога дјела и преузме одговорност за
оно што је учинио,
в) да се малољетника спријечи у поновном извршењу кривичних дјела.159
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 40.
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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Врло је важно да малољетник у том дијелу поступка схвати посљедице учињеног и
преузме одговорност. Исто тако је важно да малољетник да свој пристанак на
препоручене мјере, да пристанак не буде неопозив, јер га малољетник може дати
из чистог очаја, да се умањи свака могућност изнуде или застрашивања
малољетника у свим фазама поступка. Малољетник не смије осјећати притисак,
нити се на њега смије вршити притисак да пристане на програм преусмјеравања.160
Пекиншка правила позивају и на поштовање права малољетника на приватност у
свим фазама поступка, те да се не смију објавити никакве информације које могу
открити његов идентитет, с обзиром да су младе особе посебно подложне
стигматизацији те штетном дјеловању на његову личност квалификација
„деликвент”, „криминалац”.
Нови квалитет Закона у нормативном смислу и нови приступ који поставља у
односу на малољетне починиоце кривичног дјела, захтијева адекватну примјену
алтернативних мјера, односно њихово извршење, јер само на тај начин друштво ће
имати коначну потврду ефикасности постојећих законских рјешења. Посљедице
су, једним дијелом видљиве и према броју повратника, малољетника у поновном
извршењу кривичних дјела.
Подаци МУП-а о малољетницима у сукобу са законом показују да је број пријава
против малољетних починилаца кривичних дјела у односу на 2010. годину када је
износио 705 значајно смањен тако да је у 2012. години поднесено 556 пријава.
Иако се ради о повећању у односу на 2011. годину када је поднесено 488 пријава,
мора се констатовати, да је број поднесених пријава у задње три године значајно
смањен.
Према подацима МУП-а161, малољетници најчешће чине кривична дјела против
имовине. Од укупног броја пријављених малољетника у 2012. години, 396 пријава
се односи на кривично дјело против имовине (крађе и тешке крађе), 45 пријава за
кривично дјело против живота и тијела и 32 пријаве за остала кривична дјела
општег криминалитета.
Према старосној структури, од укупног броја пријављених малољетника 354 њих је
старости од 16-18 година, 165 старости од 14-16 година и 37 до 14 година. Од
укупног броја евидентираних малољетника 23 су дјевојчице. У односу на претходни
извјештајни период, већи број пријава односи се на малољетнике од 16-18 година,
док је број пријава против малољетника испод 14 година и старости од 14-16
година остао на нивоу прошлогодишњег. При томе је смањен број пријава које се
односе на дјевојчице са 32 у 2011. на 23 у 2012. години.
У групи кривично одговорне дјеце 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.
Број пријава против малољетника који немају ни 14 година (37) упозорава. Дјеца у
том узрасту, према закону, 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
160

Стандардна минимална правила Уједињених нација за малољетничко правосуђе из 1985. Пекиншка правила
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одговарајуће мјере породично правне заштите - надзор и појачани надзор којима
би се пружила одговарајућа помоћ и подршка породици.
Ако се има у виду да малољетничка деликвенција, у ужем смислу, представља
извршење дјела од стране малољетника која су прописана као кривична дјела или
као прекршаји, док у ширем смислу она укључује и нарушавање моралних норми,
као и разна асоцијална понашања од стране малољетника, то је за превенцију
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 сукоба са законом.
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, злостављање дјетета, криминално понашање родитеља;
школе - нередовно похађање
успјех,утицај вршњачке групе;

школе

или

напуштање

школе,

лош

социјални фактор - кориштење алкохола, наркотика; различити облици
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. Због тога је изузетно важна сарадња родитеља и школе, који
благовременим
препознавањем
неприхватљивог
понашања
код
дјеце,
препознавањем одређених фактора ризика који до тога доводе, одговарајућим
мјерама треба да спријече његово понашање које га доводи у сукоб са законом.
Малољетничко правосуђе је систем који обухвата бројне 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.
Доношењем новог Закона и подзаконских аката на које закон обавезује, едукацијом
професионалаца у примјени Закона, успостављањем одговарајућих установа на
које Закон обавезује, доношењем у многим локалним заједницама Акционих
планова превенције малољетничког преступништва у којима је акценат управо на
примјени алтернативних мјера у локалној заједници, успостављањем дневних
центара за рад са дјецом у ризику, програми превенције Министарства унутрашњих
послова али и других организација и посебно невладиног сектора, у функцији су
превенције малољетничког преступништва.
Значајни помаци направљени у овој области у задњих неколико година обавезују
на даље системске, планиране и континуиране мјере и активности свих субјеката
заштите, прије свега у дијелу превенције.
Нови приступ према малољетницима у сукобу са законом захтијева, између
осталог, и нови начин у вођењу евиденција о малољетницима са свим релевантним
подацима код свих институција у овим поступцима.
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2. Право дјетета на заштиту од сексуалног злостављања и
искориштавања
Најтежи облик насиља над дјететом је сексуално насиље и злостављање,
као најгори вид демонстрације моћи, којим починилац користи своју моћ,
емоционалну, економску, ауторитет и сл. и злоупотребљава дијете да би
задовољио своје потребе.
Злостављање дјетета је зло које моћници наносе немоћним због потребе да
одбране своје болесно „ја”, истичу стручњаци.
Данас су, дакле, сви сагласни да је сексуално насиље и злостављање дјеце
озбиљан друштвени проблем, које друштво прво мора препознати као проблем, о
којем дјеца морају отворено говорити и за које починиоци дјела морају бити
адекватно кажњени.
У јавности су врло често присутне информације о различитим облицима сексуалног
злостављања дјетета и посебно информације о самим извршиоцима овог дјела. Све
присутнијим медијским натписима, не само на нашем простору већ и у земљама у
окружењу, стиче се утисак да је проблем све присутнији. На жалост, проблем јесте
присутан, али није од јуче. Све већа освијештеност о самом проблему и све већа
спремност надлежних да на проблем одговоре, за посљедицу има све више
пријава ових дјела. Зато су важне системске и планске мјере и активности у
различитим секторима и посебно програми превенције и посебно одговорност свих
оних који не виде сву тежину и све посљедице ових дјела.
Информације о почињеном дјелу најчешће су посљедица дугогодишњег насиља
над дјететом и то отвара бројна питања - да ли је дијете, и коме, пријавило и
зашто није било реакције, имамо ли превентивних програма који уче не само
дјецу, већ и њихове родитеље о томе како случајеве препознати, како са дјететом
радити, како му вјеровати, шта предузети и сл. Ова дјела никада нису изолован
случај, инцидент, напротив, планирана су и ако и буду откривена онда је то
послије неколико година у којима је дијете било потпуно заробљено.
У пријави Институцији наводи се: „Дјевојчица је већ двије године у емотивној вези

са старијим мушкарцем, који је сексуално, физички и психички злоставља. Отац
дјевојчице је умро прије десет година, мајка је лице са лаком менталном
ретардацијом и брине о троје малољетне дјеце.”162

Период од почињеног дјела до његовог пријављивања знатно је краћи кад је
починилац дјетету непозната особа, међутим, тај период знатно је дужи и траје и
годинама, када је починилац из породичног окружења и лице коме дијете без
резерве вјерује. Сама чињеница да највећи број пријављених случајева говори о
починиоцима од „повјерења” само је додатни аларм за све надлежне, прво у дијелу
превенције али и строжије казнене политике.
Опасност од сексуалног злостављања пријети сваком дјетету. Починиоци ових
дјела могу преварити, а то и чине, и оне одрасле који мисле да јако добро познају
овај проблем. Починиоци су лица за које нико и никада не би рекао да би то
урадили, љубазни су, знају са дјецом, знају задобити њихово повјерење, обмањују
их и манипулишу њима, а онда их уцјењују. Држећи их у сталном страху и
уцјенама, смањују могућност да дијете о томе проговори. У преко 90% случајева
дијете познаје починиоца и вјерује му, због тога васпитавање дјеце да
162
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непознатима не откључавају врата, да са непознатима не успостављају контакте и
сл, сигурно неће заштитити дјецу од сексуалног злостављања.
Свако дијете може бити жртва сексуалног злостављања и што је дијете млађег
узраста и дужи период заробљено у страху од починиоца, то су посљедице за
његов развој и одрастање и теже и дуготрајније. Дјела се дешавају најчешће у
кући дјетета или починиоца, што само потврђује да се ради о људима којима дјеца
вјерују. 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.
Обавеза је 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 имају проблем – што за посљедицу
може да има промјене расположења, промјене у понашању-претјерана агресивност
или потпуно повлачење, ноћне море, страхови, изолованост, поремећаји у исхрани
и спавању, проблеми у учењу, изостанак из школе, бјежање од куће, проблеми у
комуникацији са вршњацима, у породици, са одраслима...
Посљедице по дијете су и бројне и тешке и у ситуацији када се дјетету не вјерује,
када се дијете убјеђује да је погрешно схватило, да то није могуће, да о томе не
смије говорити никоме и сл, ново је насиље над дјететом.
У таквим ситуацијама дијете је потпуно само, осрамоћено и понижено и без
подршке која би му помогла да, колико је то могуће, ублажи посљедице учињеног.

„Дјевојчица узраста 12 година, у вријеме злостављања имала је осам година. Када
себе описује периоде дијели на прије и послије трауматичног догађаја који видно
покушава да заборави и потисне. Каже да је раније била несташна и разиграна,
сада је повучена и послушна. У школи је попустила, а због неразумијевања
околине промјенила је три школе и три мјеста боравка. Повремено се појаве неке
особе које јој пруже подршку, али без континуираног и свеобухватног третмана.
Нико од чланова породице није био укључен у психосоцијални третман. Прве
године послије трауме била је у Кумбору, тамо се добро осјећала јер нико није знао
за њену трауму. У посљедње вријеме није имала контакт са неким из центра за
социјални рад.”163
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.164

163
164

Из разговора са дјевојчицом жртвом сексуалног злостављања
УН Конвенција о правима дјетета, члан 19.
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Конвенција Савјета Европе165 обавезује на цијели низ мјера и активности, које се у
различитим секторима морају предузети, како би се смањили ризици од различитих
облика сексуалног насиља, злостављања и искориштавања дјеце.166
Оно што је присутно у пракси је и неадекватна реакција надлежних према
починиоцима ових дјела. Наиме, најчешће реакција је да су о томе обавијестили
полицију, јер одговорност починилаца ових дјела очекују само у кривичном
поступку и то је посебан проблем. Установе у којима раде ова лица, не покрећу
питање утврђивања њихове одговорности, већ чекају судску одлуку о томе. Не
постављају питање повреде њихове радне дужности, не воде дисциплински
поступак, нити утврђују одговорност за исто.
Случајеви социјалног радника и Бањалуке, наставника из Модриче и Добоја
најбоље говоре о поступању надлежних у овим ситуација. У првом случају дијете
од почетка није било адекватно збринуто, у другом случају школа није предузела
мјере које је по закону била дужна предузети. Само је школа у Добоју, након
суспензије, провела дисциплински поступак и донијела одлуку о престанку радног
односа починиоца.
Статистички показатељи сексуалног злостављања и искориштавања дјеце не
показују реално стање на терену. Прво, зато што дјеца најчешће из страха и стида
о томе не говоре. Међутим, проблем је што о томе не говоре ни они који имају
сазнања о томе.
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.
Инстититуција је у 2012. години примила 11 пријава којима се указује на повреде
права дјетета по овом основу. По истом основу у 2011. години примљено је 18
пријава.
Починиоци су, према добијеним пријавама лица којима дјеца без резерве
вјерују,отац, очух, комшија, а жртве су дјевојчице од 9-16 година.
Институција је у периоду децембар 2011 - мај 2012. обавила истраживање у
Републици Српској о свим облицима сексуалне експлоатације дјеце како су
дефинисани чланом 18 - 23 Конвенције. Истраживање је обухватило прикупљање
релевантних података о присутности појаве, идентификацију и анализу правног
оквира, фокус групне интервјуе са представницима институција и невладиних
организација, појединачан интервју са дјецом жртвама насиља, идентификацију
мјера превенције и заштите, те квантитет и квалитет процеса ресоцијализације
дјеце, повезаност социјалних фактора са ризиком од сексуалне експлоатације
дјеце.
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Босна и Херцеговина је ратификовала Конвенцију Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног
искориштавања и сексуалне злоупотребе 27.09.2012.год, „Службени гласник БиХ”, Међународни
уговори, број 11/12)
166
Конвенција између осталог обавезује на: образовање дјеце о ризицима сексуалног искориштавања
и сексуалног злостављања (члан 6), остваривање приступа програмима и мјерама интервенције
(члан 7), усвајање националних мјера координације и сарадње (члан 10), успостављање мјера
заштите и помоћи жртвама (члан 11-14)...
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Према добијеним подацима:
1) Дјеца – жртве сексуалне експлоатације у периоду од 1. јануара 2008. до краја
јуна 2011. године
Према подацима

Број дјеце жртава сексуалне
експлоатације
86
148
118
92
27
44

Центри/службе за социјални рад
Центри јавне безбједности
Окружна тужилаштва
Основни судови
Окружни судови
Невладине организације

Дјеца – жртве сексуалне експлоатације према подацима испитаних институција

Анализом исказаних података уочава се значајна разлика у броју дјеце која су биле
жртве сексуалне експлоатације према подацима појединих испитаника. Нарочито
велика разлика се појавила између података центара јавне безбједности (148) и
центара/служби за социјални рад (86). Податак центара јавне безбједности се
односи на дјецу која су се појавила као оштећена лица у кривичним дјелима за која
су од стране центара јавне безбједности поднесени извјештаји о почињеном
кривичном дјелу, а у којима су истражне радње требале бити спроведене према
наредбама окружних тужилаштава.
Намеће се питање зашто постоји разлика у броју дјеце – жртава између
центара/служби за социјални рад и центара јавне безбједности, јер ова разлика у
пракси не би смјела постојати, бар не у овом броју, с обзором да, према важећим
прописима, у свим овим случајевима обавезно се укључују и центри/службе за
социјални рад (присуство професионалаца из центара/служби приликом узимања
исказа од дјетета, идентификација породичног окружења дјетета и доношење
одлука о евентуалном изузимању дјетета из породице и смјештаја у сигурно
окружење,
израда
социјално-психолошке
анамнезе
дјетета
жртве,
идентификација и предузимање мјера психосоцијалног третмана, итд).
Исказана разлика је посљедица недовољне увезаности институција које поступају у
овим случајевима и непостојања јединствене базе података и о починиоцима и о
жртвама сексуалне експлоатације дјеце. На жалост, исказана разлика је и
посљедица става једног броја центара за социјални рад који сматрају да су ова
питања у надлежности центра за ментално здравље а не центра за социјални рад.
Поред тога, одјељења за аналитику у центрима јавне безбједности евиденцију о
дјеци – жртвама сексуалне експлоатације, свака три мјесеца достављају извјештај
Министарству унутрашњих послова Републике Српске. Међутим, то није случај и
код других служби и институција.
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2) Дјеца – жртве према облику сексуалне експлоатације на основу података свих
испитаника
Облик
експлоатације
Силовање
Обљуба над
немоћним лицем
Полно насиље над
дјететом
Обљуба
злоупотребом
положаја
Задовољење полних
страсти пред другим
Трговина људима
ради вршења
проституције
Искориштавање
дјеце и малољетника
за порнографију
Производња,
посједовање и
приказивање дјечије
порнографије
Родоскрвњење
Ванбрачна заједница
са малољетним
лицем
Међународно
врбовање ради
проституције
УКУПНО

Центри за
социјални рад
3

Центри јавне
безбједности
8

Окружна
тужилаштва
2

Окружни
судови
2

Основни
судови
3

14

6

17

6

2

1

9

62

60

17

30

11

2

7

6

8

5

12

11

4

4

6

9

4

6

9

7

5

4

18

2

4

1

2

5

7

1

3

6

32

34

17

13

3

2

НВО
1

2
86

148

118

27

92

44

Дјеца – жртве према облику експлоатације

Подаци из наведеног прилога показују да су најчешћи облици сексуалне
експлоатације дјеце полно насиље над дјететом и ванбрачна заједница са
малољетним лицем.
3) Дјеца - жртве сексуалне експлоатације према полу – подаци центара/служби за
социјални рад

Дјеца – жртве према полу према подацима центара/служби за социјални рад
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Анализа података из центара за социјални рад неспорно показује да су дјевојчице
много више изложене ризику да буду жртве сексуалне експлоатације од дјечака.
4) Дјеца - жртве сексуалне експлоатације према образовном статусу – подаци
центара/служби за социјални рад и НВО

Дјеца – жртве према образовном статусу према подацима центара/служби за социјални рад и невладиног сектора

Анализа података из центара/служби за социјални рад о образовном статусу дјеце
– жртава сексуалне експлоатације показује да 35 (49%) дјеце - жртава похађа
основну школу, 18 (25%) дјеце - жртава похађа средњу школу, 9 (12%) дјеце жртава напустило основну школу, а 10 (14%) дјеце - жртава је напустило средњу
школу.
Анализа података невладиног сектора о образовном статусу дјеце жртава показује
да су дјеца узраста основне школе у знатно већем ризику од сексуалне
експлоатације. Исти закључак је изведен и анализом података центара/служби за
социјални рад и центара јавне безбједности.
5) Начин сазнања центара/служби за социјални рад о дјеци – жртвама сексуалне
експлоатације
6)

Начин сазнања центара/служби за социјални рад о дјеци – жртвама сексуалне експлоатације
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Информације о дјеци - жртвама сексуалне експлоатације 37% центара/служби са
социјални рад је добило од припадника полиције, 21% су информацију добили о
школа, 11% по пријави родитеља или других сродника или других лица, 10%
лично од дјеце - жртава, док је 5% центара/служби до ових информација дошло
кроз рад на терену. 5% центара/служби који су доставили попуњен упитник није
одговорило на ово питање.
7) Ванбрачна заједница са малољетним лицем према подацима центара/служби за
социјални рад и центара јавне безбједности
Статистика показује да је број случајева полног насиља над дјецом код
центара/служби за социјални рад далеко испод броја ових случајева код центара
јавне безбједности. С друге стране, ванбрачна заједница са малољетним лицем је
скоро једнако заступљена и код центара/служби за социјални рад и код центара
јавне безбједности.

Случајеви ванбрачне заједнице са малољетним лицем према подацима центара/служби за социјални рад и центара
јавне безбједности

8) Изложеност ризику појединих група дјеце према подацима центара/служби за
социјални рад

Изложеност ризику појединих група дјеце и трендови (профили жртава и мапирање категорија) према подацима
центара/служби за социјални рад
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Квалитативна анализа прикупљених података неспорно показује да одређени
фактори везани за породични статус, социјално-економски статус и здравствено
стање дјетета – жртве и његове породице могу бити од утицаја на повећање
ризика од сексуалне експлоатације.
Када је у питању породични статус дјеце жртава сексуалне експлоатације, анализа
показује да највећи број дјеце - жртава потиче из дисфункционалних породица,
као и из непотпуних породица. Анализа такође показује да случајеве насиља у
породици често прати и сексуално насиље. Такође, дјеца код којих је неко од
родитеља склон конзумирању алкохола, те дјеца коју родитељи занемарују су у
већем ризику да постану жртве сексуалне експлоатације.
Социјално-економски статус породица дјеце - жртава је на веома ниском нивоу.
Већина дјеце - жртава је из породица у којима најчешће ниједан од родитеља
нема заснован стални радни однос, него су углавном ангажовани на привременим и
повременим физичким пословима.
Анализа податка који указују на здравствено стање дјетета - жртве показује да су
често дјеца са менталним сметњама у развоју жртве сексуалне експлоатације, а
врло често и психички проблеми или болести овисности некога од чланова
породице могу бити узрок сексуалној експлоатацији дјеце.
Анализа извјештаја са фокус групних интервјуа показује да профил дјеце жртава
сексуалне експлоатације, с којим су се сретали учесници у свом професионалном
ангажману у извјештајном периоду, карактеришу највећим дијелом дјеца из
дисфункционалних породица. Сви су сагласни да су то дјеца која немају довољно
љубави и пажње у оквиру своје породице, које починилац насиља лако препознаје
и придобија. Због велике разлике у годинама, таква жртва починиоца насиља
поистовјећује са „оцем, братом и сл.”, што представља додатни проблем у судском
поступку за доказивање кривице починиоцу насиља.
Жртве су све млађа дјеца која су све доступнија починиоцима насиља захваљујући
развоју модерних технологија. Дјеца често имају своје интернет налоге до којих
родитељи не могу допријети. Такође, изражен је тренд да често дјеца/млади нису
ни свјесни ситуација када сами чине насиље (све учесталија вербално
непримјерена комуникација међу дјецом/младим) и да веома често уопште не
препознају ситуације у којима су реално изложени ризику да постану жртве
насиља. Општи закључак је да су дјеца - жртве углавном слабо освијештена, врло
мало информисана и веома подложна утицајима.
Заштита дјеце од сексуалног насиља и злостављања захтијева системска и планска
рјешења различитих сектора који између осталог укључују:
1. Измјене Кривичног закона
застару за кривично гоњење за кривична дјела учињена на штету
дјеце, законом дефинисати на начин да се иста рачуна од пунољетства
дјетета, чиме се дјеци даје могућност, да стицањем пунољетства, када су
савладали страх и стид, утицај родитеља и околине, сами одлуче о
покретању поступка против оних који су им уништили дјетињство и
оставили трајне посљедице на њихов живот,
добну границу за добровољни пристанак на полни однос повећати на
15 или 16 година живота дјетета, чиме би се учинили одговорним они који
манипулишу дјецом, злоупотребљавају их и искориштавају за задовољење
својих потреба,
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пооштрити казне за починиоце ових дјела. Ни једна казна није
довољна за починиоца, јер је уништио дјечији живот али ако се изриче
минимална казна, онда је то ново насиље над дјететом. Минималне казне
морале би бити знатно веће како би биле адекватне тежини почињеног
дјела и истовремено дјеловале превентивно. Најновије пресуде за
починиоце ових дјела ипак показују да се и у области казнене политике
пракса мијења у позитивном, међутим то мора бити правило, а не од случаја
до случаја.
2. Утврдити, поред казне затвора и додатне мјере према починиоцима ових
дјела: обавезно лијечење-психосоцијални третман, и забрану обављања било којег
позива, дјелатности или дужности којом се доводи у везу са дјецом (вртићи, школе,
спортски клубови...). Проблем је што починиоци поред изречене казне затвора,
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 издржавањем казне и не лијече.
3. Успоставити евиденцију починилаца ових кривичних дјела - базу
података, као једну од мјера која може допринијети бољој заштити дјеце од лица
која су већ починила ова кривична дјела, односно, заштиту дјеце и њихове
сигурности кроз смањење повратника међу починиоцима ових дјела. Циљ је, дакле,
да ова лица буду под сталним надзором надлежних институција те да се избјегне
свака могућност да ова лица, послије издржане казне, протеком одређеног
времена, буду у ситуацији да раде са дјецом по било којем основу.
4. Осигурати мјере психосоцијалне помоћи и подршке које се обавезно
примјењују према дјеци жртвама сексуалног злостављања и насиља, али и
породици жртве, укључујући врсту мјера, начине и рокове њихове примјене од
стране надлежних служби, како би се, колико је то могуће ублажиле последице
учињеног и омогућио опоравак и реинтеграција дјетета. Проблеми са којима живи
дијете жртва сексуалног 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.
5. Утврдити програме информисања и едукације дјеце о насиљу уопште и
посебно сексуалном злостављању и искориштавању, о могућим ризицима, о начину
препознавања, о посљедицама на развој и одрастање дјетета, о праву дјеце на
помоћ и подршку, од најранијег узраста дјеце прилагођено њиховом узрасту и
потребама.
6. Утврдити програме информисања и едукације свих професионалаца
који раде са дјецом, посебно оних запослених у образовном систему, са правном
регулативом, о могућим узроцима и ризицима насиља над дјецом, о начину
препознавања дјеце жртава насиља, о посљедицама које остављају на развој и
одрастање дјетета, о мјерама које се морају предузети и начинима подршке и
помоћи дјетету, како би у оквиру своје надлежности могли одговорити својим
обавезама и у дијелу превенције, и препознавања и интервенције у свим
случајевима насиља над дјецом.
На иницијативу Омбудсмана за дјецу донесен је Протокол о поступању у случају
насиља, злостављања или занемаривања дјеце који надлежне службе и
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институције мора учинити одговорнијим за предузимање потребних мјера из
њихове надлежности ради помоћи дјетету, али и за успостављање сталне сарадње
са другим службама у осигурању мултидисциплинарног приступа у превенцији,
едукацији и поступању, те за вођење одговарајућих евиденција у овој области.
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.

3. Дјеца у саобраћају
Питање заштите дјеце у саобраћају, као и остваривање бројних других права дјеце,
захтијева ангажовање бројних субјеката заштите.
Прије свега родитељи. Они у складу са Породичним законом имају обавезу бринути
за здраво одрастање њихове дјеце а то, између осталог, укључује и предузимање
потребних мјера и активности ради заштите дјетета у саобраћају - учење дјетета
од најранијег узраста основним саобраћајним правилима и обавези њиховог
поштовања, али и предузимање потребног надзора и онемогућавање дјеци
управљања возилом без возачке дозволе. Подаци МУП-а о искључењу
малољетника из саобраћаја, јер су возили без возачке дозволе, те искуства ауто
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.
Додатна обавеза родитеља је да, када су учесници у саобраћају заједно са
дјететом, посебну пажњу обрате на безбједност дјеце, да се дјеца не возе на
мјесту сувозача, без појаса, без дјечијих сједалица, у крилу возача и сл, при чему и
при најмањем удесу посљедице по дијете могу бити врло тешке.
Обавеза је школе, када се ради о организованом превозу ученика који остварују то
право према Закону о основном образовању и васпитању, да уговором са
превозником, обавезно регулишу и питања која се односе на безбједност дјеце.
Уговори о превозу ученика у који је Институција имала увид, немају јасно утврђена
права и одговорности уговорних страна које се односе на безбједност ученика.
У једном броју предмета, у пријави Институцији наводи се да је безбједност дјеце
угрожена због недостатка одговарајуће сигнализације у близини школе. Иста
ситуација је и на одређеним локацијама, које дјеца морају проћи на путу до школе,
а које нису на одговарајући начин обезбијеђене.
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.

116

Број искључених возача из саобраћаја због вожње под утицајем алкохола,167
упозорава да постојеће новчане казне прописане Законом немају превентивну
улогу, због тога је неопходно измјенама Закона повећати прије свега новчане
казне за вожњу под утицајем алкохола, а што би сигурно допринијело већој
безбједности и дјеце и свих других учесника у саобраћају.
Дакле, заштита дјеце у саобраћају захтијева сталне програме превенције, али и
политику кажњавања која ће бити у функцији превенције.

167

Према подацима МУП-а Републике Српске у 2011. години из саобраћаја је искључено 18164 возача
због вожње под утицајем алкохола.
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XII РАД ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ
1. Посебни извјештаји
Посебни извјештаји треба да допринесу системском рјешавању проблема како би
се заштитила дјеца чија су права угрожена или би могла бити угрожена по истом
основу који је предмет извјештаја. Како би се дефинисале мјере које треба
предузети да би се отклониле постојеће ситуације у којима долази до повреде
права дјетета, посебан извјештај доноси комплетну анализа стања у одређеној
области, правну регулативу, стање које имамо у пракси и констатације о повреди
права дјетета по том основу.
Посебним извјештајем указује се на пропусте који могу бити врло различити, а
доводе до повреде права дјетета. Ти пропусти могу бити везани за постојећа
законска рјешења која нису довољна гаранција за остваривање и заштиту права
дјетета
у складу са захтјевима и принципима УН Конвенције и другим
међународним документима у области права дјетета, или надлежни органи
неправилном примјеном важећих закона доводе до повреде права дјетета или у
процедури која није у складу са законом рјешавају по захтјеву за остваривање
права дјетета.
Како су овим Извјештајем питања која су предмет посебних извјештаја већ
изнесена, то се у овом дијелу извјештаји само наводе:
1. Превенција експлоатације дјеце у југоисточној Европи - Сексуална
експлоатација дјеце у Републици Српској
2. Посебан извјештај о вршњачком насиљу
3. Репродуктивно здравље
4. Упис дјеце у први разред
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.168
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.
168

Закон о Омбудсману за дјецу, члан 9.
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1. Препорука Центру за социјални рад Челинац
2. Ни једно дијете изван образовног система
3. Програм образовања дјеце о њиховом репродуктивном здрављу
4. Препорука у вези предузимања мјера
5. Центар за предшколско васпитање и образовање
6. Препорука у вези надзора над поступањем
7. Измјене Кривичног закона
8. Поступање центра у случајевима насиља над дјецом
9. Дежурство ученика у школи
10. Регулисање трошкова превоза ученика
11. Асистенти у школама
12. Остваривање права дјеце са сметњама у развоју према члану 5. Правилника
о разврставању лица са физичким и психичким сметњама у развоју
13. Досије ученика
14. Услови за смјештај ученика
15. Доношење правилника о начину организације и финансирању специјалних
школа
16. Школска торба је претешка
17. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
18. Право дјетета на изражавање мишљења
19. Вршњачко насиље
20. Извођење школских екскурзија

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 Приједлог закона о играма на срећу

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 због недостатака у прописима.
С обзиром да све већи број пријава указује на повреде права дјетета усљед
неодговарајуће реакције надлежних у заштити дјетета од различитих облика
насиља, злостављања и занемаривања, то је Институција покренула иницијативу за
доношење:
1. Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања
дјеце
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XIII САРАДЊА СА ДЈЕЦОМ
Омбудсман за дјецу у складу са Законом о Омбудсману за дјецу169 континуирано
сарађује с дјецом с циљем упознавања дјеце са њиховим правима у складу са
захтјевима Конвенције,170 те начинима како да остваре и заштите своја права и
интересе. Током те сарадње Омбудсман подстиче дјецу на изношење њихових
мишљења и неријетко долази до информација на основу којих иницира јавне
активности усмјерене на побољшање положаја дјетета у друштву, те предлаже
мјере за повећање утицаја дјетета друштву.
Тиме Омбудсман за дјецу доприноси остваривању једне од препорука УН Комитета
за права дјетета из 2005. године „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.”171
Комитет је и у Препорукама за 2012. годину изразио своју забринутост „што постоји
ограничена свијест и познавање Конвенције међу дјецом” и још једном препоручио
државама чланицама да наставе „повећавати медијски ангажман у подизању
свијести о Конвенцији на начин прилагођен дјеци, посебно кроз већу употребу
штампе, радија, телевизије, интернета и других медија, као и активно учешће дјеце
у јавним теренским активностима.”172
1. Радионице за дјецу
Током 2012. године институција Омбудсмана за дјецу организовала је радионице за
дјецу које је реализовала по унапријед утврђеном плану и радионице које је
организовала по позиву школа или институција. Посјете и радионице с дјецом
одржане су у основним и средњим школама широм Републике с циљем да се дјеца
упознају с њиховим правима, обавезама и одговорностима, те да се с дјецом
разговара о здрављу и здравим животним стиловима, као и о предностима и
ризицима интернета и другим темама које су веома важне за њихово одрастање.
„О твојим правима у твојој школи” су радионице које Омбудсман за дјецу проводи у
периоду од септембра до новембра (Међународног дана права дјетета) с циљем да
упозна дјецу с њиховим правима, начелима УН Конвенције и од дјеце добије
информације које могу бити основ за поступање Омбудсмана за дјецу. Радионице у
основним и средњим школама ове године организоване су на тему - Право дјеце на
заштиту здравља и одржане су у 28 школа, од чега 15 средњих и 13 основних, у 20
општина:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
169
170

171
172

„Вук Караџић”, Теслић
„Станко Ракита”, Бања Лука
„Свети Сава”, Добој
„Петар Кочић”, Мркоњић Град
„Алекса Шантић”, Источна Илиџа
„Вук Стефановић Караџић”, Добој
„Ј. Ј. Змај”, Требиње

Закон о Омбудсману за дјецу, члан 6.
УН Конвенција о правима дјетета,члан 42: „Државе чланице обавезују се да с принципима и
одредбама Конвенције што шире и на одговарајући и активан начин упознају како одрасла лица
тако и дјецу.”
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2005, тачка 23.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 22.
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8. „Свети Сава”, Брод
9. „Мајка Кнежопољка”, Кнежица
10. „Вук Караџић”, Вишеград
11. „Васа Чубриловић”, Градишка
12. „Свети Сава”, Фоча
13. „Змај Јован Јовановић”, Бања Лука
14. СШ „Ђуро Радмановић”, Нови Град
15. СШ “Светозар Ћоровић”, Љубиње
16. СШЦ „Алекса Шантић”, Невесиње
17. СШ „Соколац”, Соколац
18. Економска школа, Бијељина
19. СШЦ „Петар Кочић”, Шипово
20. Медицинска школа, Приједор
21. Гимназија и средња стручна школа, Источна Илиџа
22. СШ „Никола Тесла”, Шамац
23. Средња пословна школа, Бања Лука
24. Пољопривредна и медицинска школа, Бијељина
25. СШ „Михајло Петровић Алас”, Угљевик
26. Економска школа, Бања Лука
27. СШЦ „Фоча”, Фоча
28. Техничка школа, Добој
Посјете школама унапријед су договорене, а реализоване су на сљедећи начин:
разговор са управом школе (директор, педагог/ психолог / социјални
радник)
радионица са савјетом ученика
Циљ радионица, везаних за остваривање права дјеце на заштиту здравља173 био је
прије свега упознати дјецу са њиховим правима у заштити њиховог здравог
одрастања, али и добити ставове дјеце о:
њиховом познавању права на заштиту здравља,
обавези одраслих и њх самих да се брину о њиховом здрављу и то кроз:
здраву исхрану, физичку активност, здраву животну средину,
раду школе на превенцији и едукацији ученика о здрављу,
потреби учења о здрављу, начинима и темама.
Ученици су без обзира на узраст и школу коју похађају препознали важност здраве
исхране, физичке активности, одмора и свјежег ваздуха, као и заштиту од дувана,
алкохола и дрога, као предуслове за очување и унапређење здравља. Највећи број
ученика је мишљења да се о здрављу треба учити од најранијег узраста и то у
школи у редовној настави како би добили поуздане и квалитетне информације које
сматрају важним за унапређење здравља. Основци и средњошколци истичу да
желе да уче о здравој исхрани, хигијени, физичком и менталном здрављу и
посебно истичу репродуктивно здравље за које кажу да је још увијек „табу тема”.
Након сумирања резултата о обављеним активностима, издвојене су оне реакције и
размишљања дјеце за које је, по мишљењу Омбудсмана за дјецу, неопходно
предузети додатне мјере и активности ради превазилажења стања или
унапређивања бриге о дјеци у одређеним областима и као посебан извјештај
173

УН Конвенција о правима дјетета, члан 24.
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упућене ресорним министарствима. Ставови дјеце, говоре о њиховим потребама и
позив су одраслима да те потребе препознају.
Радионице по позиву су организоване као дио активности на едукацији дјеце о
њиховим правима, с тим да су теме предлагале школе или институције на чији
позив су запослени у Омбудсману за дјецу одржавали радионице. Ови позиви
увијек су показатељ да је препознат значај едукације о правима дјетета као и
важност да до дјеце дође стручна и квалитетна информација прилагођена њиховом
узрасту.
Тако су на позив једног одјељења ОШ „Младен Стојановић” из Горњих Подградаца
запослени у Омбудсману за дјецу разговарали с дјецом о предностима и
опасностима на интернету, како би се основци што боље припремили за општинско
такмичење из демократије.
У ОШ „Алекса Шантић” у Војковићима, по позиву Центра за социјални рад, одржана
је радионица о вршњачком насиљу.
Током „Сусрета домова за дјецу” који је одржан у Бањалуци, представници
Омбудсмана за дјецу у сарадњи са професорицом комуникологије Татјаном
Дуроњић припремили су дебату „Предности и недостаци интернета и друштвених
мрежа и мобилних телефона” на којој су с дјецом разговарали о одговорном
коришћењу интернета.
На позив Агенције локалне демократије Приједор, одржана је радионица у ОШ
„Десанка Максимовић” у Приједору на којој је тема била „Упознајте се с дјечијим
правима”.
У Гимназији у Прњавору, на позив Савјета ученика, запослени из Омбудсмана за
дјецу одржали су радионицу о интернету и вршњачкој едукацији.
Вршњачка едукација - Омбудсман за дјецу обучавао је младе савјетнике
омбудсмана за дјецу о темама везано за права дјетета, а у сарадњи с Гендер
центром Владе Републике Српске о питањима родне равноправности, те у сарадњи
с националним координатором за репродуктивно здравље о репродуктивном
здрављу. Млади савјетници су уз подршку Омбудсмана за дјецу након едукације
организовали радионице у средњим школама у Фочи, Шамцу, Модричи, Власеници,
Козарској Дубици, Добоју, Дервенти, Прњавору, Градишци и Бањалуци. Овај вид
едукације добро је прихваћен и од дјеце која су учествовала на радионицама и од
управа школа које су показале разумијевање за овакав начин сарадње и омогућиле
да млади пренесу стечена знања својим вршњацима.
2. Програм социјализације дјеце
Пројекат „Социјализација дјеце Републике Српске” одвија се у кампу у Кумбору,
Црна Гора, од 2002.године чија реализација је одговор, прије свега, на
задовољавање потреба дјеце чији је развој осујећен неповољним социјалним,
економским, породичним или здравственим приликама и помоћ породици у
остваривању њене улоге у социјализацији и заштити дјеце.
Омбудсман за дјецу већ четврту годину посјећује дјецу у Кумбору и том приликом
реализује радионице о правима дјетета. У 2012. години Омбудсман за дјецу је био у
посјети десетој смјени, у којој је у периоду од 13.08 - 22.08. боравило 132 дјеце
из општина Градишка, Дервента, Теслић, Власеница, Вишеград, Источни Стари
Град и Ново Горажде. Координатор групе био је Жељко Благојевић, а стручни
сарадник Фонда Слађана Трифуновић. О здрављу дјеце бринуо је медицински тим др Душка Миљановић и Милка Миличевић. У кампу се велики дио времена
посвећује спортским активностима дјеце, па су за спортске анимације били
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задужени Горица Билак и Дејан Клачар. Студенти волонтери Данко Рауш-социјални
рад, Загорка Богдановић-педагошки факултет, Сњежана Живковић-психологија и
Никола Трипковић-ДИФ дали су свој допринос у раду с дјецом који би требао да
буде препорука за њихов даљи професионални ангажман. Цијели тим је заиста
заслужан да је планирани програм у цијелости реализован и да је у атмосфера у
кампу била одлична на задовољство свих његових учесника, и уз ангажовање
руководства Фонда, директора Момира Попића и замјеника директора Јованке
Вуковић.
Овакав вид сарадње с дјецом за Институцију је посебно важан, јер су на једном
мјесту окупљена дјеца из различитих средина, различитих школа, различитог
узраста, различитог социјалног статуса, дјеца с сметњама у развоју и талентована
дјеца.
Разговор с дјецом је организован по групама, према узрасту дјеце и у вријеме
њиховог послијеподневног одмора. Разговарало се о њиховим правима уопште, а
посебно о онима која се тичу школе, али и боравка у кампу. Дјеца су врло отворено
говорила о различитим ситуацијама са којима се сусрећу и готово сва њихова
питања и коментари везани су за њихово образовање, школску дисциплину, однос
са наставницима, сигурно коришћење интернета, насиље у школи, опремљености
њихових школа, о томе да у школи врло мало уче о својим правима. Према
њиховим изјавама, прошли су неке радионице о правима дјетета, међутим
ситуације у пракси тешко доводе у везу са правима која имају.
Боравак у кампу оцијенили су одличном оцјеном и нису имали примједбе везано за
смјештај у кампу, исхрану, особље и на однос према њима. Предложили су да им
се скрати вријеме од вечере до почетка забавног програма, што је већ исто вече
било реализовано.
Особље у кампу има само похвале за пројекат у цјелини, износећи своје очекивање
да ће 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 немају примједби ни на један сегмент боравка у Кумбору што додатно
обавезује све надлежне да одрже ниво квалитета и раде на његовом унапређењу у
смислу повећања капацитета и укључивања у рад свих заинтересованих
институција и организација.
Министарство здравља и социјалне заштите и Јавни фонд дјечије заштите улажу
огроман напор, не само да одрже пројекат, већ да он сваком годином буде све
садржајни, на задовољство великог броја дјеце и њихових родитеља.
За једанаест година колико се пројекат реализује у кампу је боравило преко 15 000
дјеце из цијеле Републике Српске.
3. Дјечија недјеља
„Дјечија недјеља” се већ традиционално обиљежава широм Републике Српске с
циљем промоције права дјетета, побољшања друштвене бриге за дјецу и јачања
одговорности свих субјеката заштите.
Ове године Дјечија недјеља се обиљежавала од 1. до 7. октобра под заједничким
слоганом „Породица-гдје живот почиње и љубав не престаје”.
Према Програму који је донио министар здравља и социјалне заштите, бројним
активностима и манифестацијама на нивоу Републике Српске указало се на
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важност препознавања потреба дјеце у различитим периодима њиховог одрастања,
при чему посебну улогу има породица као примарна и природна средина која
пружа сигурност и стабилност, љубав и поштовање неопходне за правилан раст и
развој сваког дјетета.
У том духу, Омбудсман за дјецу организовао је низ активности, прије свега сусрета
и разговора с дјецом широм Републике.
Омбудсман за дјецу се ове године дружила са малишанима у Дјечијем вртићу
„Колибри” којима је одговорила на питања о правима дјеце, а затим на
Инфективној клиници у Бањалуци.
У Источном Сарајеву представница Омбудсмана за дјецу дружила се са најмлађим
члановима Удружења омладине и родитеља „Вратите нам осмијех”, полазницима
дјечијег вртића у склопу дневног центра, и увјерила се да и најмлађи знају рећи
која су њихова права, а осмијеси на њиховом лицу говорили су више од ријечи.
Током Дјечије недјеље одржане су и радионице о правима дјетета у Мркоњић
Граду у ОШ „Петар Кочић”, у Бијељини у Економској школи, те у Средњошколском
центру у Соколцу . Ове радионице су поред централне теме, дјеци указале на
значај који Дјечија недјеља има у промоцији права дјетета.
Током Дјечије недјеље Омбудсман за дјецу сарађивао је у активностима поводом
Сусрета домова у региону чији је домаћин био Дјечији дом „Рада Врањешевић”.
Уочи Дјечије недјеље у сарадњи са Гендер центром одржан је Тренинг семинар
младих савјетника Омбудсмана за дјецу РС са темом „Право на заштиту од насиља”
у оквиру пројекта „Цертификација вршњачких едукатора о правима дјетета за
младе савјетнике омбудсмана за дјецу Републике Српске” из средстава ФИГАП
Програма.
Ове године, нови квалитет у обиљежавању „Дјечије недјеље” је и централна
манифестација којом се додатно указало на важност сталне и координисане
сарадње свих субјеката заштите, прије свега у дијелу превенције, али и сталног
праћења примјене Конвенције, односно утицаја које законодавство и дефинисане
политике имају на дјецу, њихова права и интересе. Министарство породице,
омладине и спорта и Омбудсман за дјецу организовали су
Централну
манифестацију на којој је промовисана публикација „Избор међународних прописа
о правима дјетета” која је намијењена свима онима који раде са дјецом и има за
циљ да допринесе промоцији новог односа према дјеци који Конвенција захтијева.
Поред промоције публикације чији су издавачи Министарство породице, омладине
и спорта и Омбудсман за дјецу у програму Централне манифестације представила
су се дјеца предшколског узраста, основци и средњошколци. Тако су се на једном
мјесту нашла дјеца свих узраста која су показала да имају и таленте, и знања и
вјештине, и одраслима послали поруку да то код сваког дјетета требају
препознати.
4. Међународни дан права дјетета
Међународни дан права дјетета, 20. новембар, је дан када је прије 23 године
донесена УН Конвенција о правима дјетета као универзални међународни документ
посвећен дјеци, а израз је потребе да се дјеци обезбиједи посебна заштита и
брига.
У поводу Међународног дана права дјетета 2012. године у Републици Српској
потписан је Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце који су на иницијативу Омбудсмана за дјецу Републике Српске
потписали Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство породице,
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омладине и спорта, Министарство просвјете и културе и Министарство унутрашњих
послова Републике Српске.
Циљ Протокола је заштита дјетета од свих облика насиља, злостављања и
занемаривања и јачање одговорности свих институција и служби које, у оквиру
својих законом утврђених овлашћења, предузимају мјере и активности у заштити
дјеце од било којег облика насиља.
Већ трећу годину, на иницијативу Омбудсмана за дјецу, домаћин централне
манифестације обиљежавања Међународног дана права дјетета је школа која
према подацима Министарства просвјете и културе и Републичког педагошког
завода има најбоље резултате у учењу и владању. Циљ је, дакле, да се школе
додатно мотивишу у унапређењу васпитно - образовног рада и постизања што
бољих резултата. Ове године је по тим показатељима најбоље резултате остварила
Основна школа „Георги Стојков Раковски” из Бањалуке која је била домаћин
Централне манифестације.
Овај избор домаћин је прихватио са задовољством јер је препознат рад који у
образовање и васпитање дјеце већ 40 година улажу у овој школи. Централна
манифестација била је прилика да ученици ове школе припреме богат културноумјетнички програм под називом „Хајде свете, буди дете” и на једном мјесту окупе
дјецу, родитеље, наставно особље, представнике ресорних министарстава, локалне
заједнице и школа са којима сарађују.
Већ традиционално је расписан ликовно-литерарни конкурс у поводу Међународног
дана права дјетета, ове године на тему „Растем и учим у миру и слободи” а
расписало га је Министарство просвјете и културе и Републички педагошки завод у
сарадњи са Омбудсманом за дјецу. На Централној манифестацији додијељене су
награде за најбоље ученичке радове које су обезбиједили Јавни фонд дјечије
заштите, Министарство просвјете и културе и Министарство породице, омладине и
спорта Републике Српске.
У задње три године, домаћин манифестације, биле су и ОШ „Бранко Ћопић” из
Бањалуке и Економска школа из Бањалуке, јер су имале најбоље резултате у учењу
и владању. Поред њих, школе које су су се понављале међу пет најбољих биле су
основне школе „Иво Андрић” из Бањалуке, „Бранко Ћопић” из Прњавора и „Змај
Јова Јовановић” из Требиња, а међу средњим школама само се Економска школа
понављала међу пет најбољих.
У поводу Међународног дана дјетета, Омбудсман за дјецу организовао је у
Бањалуци округли сто „Отклањање препрека - услов за укључивање у заједницу
дјеце са сметњама у развоју”, а у сарадњи са Међународном асоцијацијом доктора
медицине за Југоисточну Европу у Бијељини организован је округли сто
„Превентивне мјере здравствене заштите дјеце у образовном систему”. Обје теме
изазвале су велико интересовање стручњака и бројних представника институција и
организација које раде са дјецом и за дјецу, а из дискусије и закључака произашле
су и препоруке које су упућене ресорним министарствима.
Омбудсман за дјецу у поводу обиљежавања Дана права дјетета узео је учешће у
раду Конститутивне сједнице координационог одбора
за провођење акције
„Градови/општине - пријатељи дјеце” којом ће се Бањалука укључити у велику
породицу градова пријатеља дјеце.
Представница Омбудсмана за дјецу РС у Фочи је посјетила Дјечији вртић
„Клинцоград” и уживала у богатом програму који су припремили полазници вртића
на тему „Моја права на путу одрастања”.
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Дан права дјетета обиљежили су и ученици Средњошколског центра у Фочи за које
су млади савјетници Омбудсмана за дјецу организовали предавање и радионицу
„Другарством против вршњачког насиља”.
Млади савјетници омбудсмана за дјецу су у неколико школа обиљежили овај дан
постављањем инфо пултова и паноа на којима су информисали ученике и
наставнике о правима дјетета и активностима које проводи Мрежа младих
савјетника.
Омбудсман за дјецу присуствовала је свечаној сједници VI конференције мРесурса
која је одржана у поводу Међународног дана дјетета. И овај скуп је био прилика да
се средњошколци обрате представницима надлежних министарстава, локалне
заједнице, РПЗ, 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.
Посебно је важно истакнути да се у обиљежавање Међународног дана права
дјетета укључује све већи број заинтересованих институција, организација,
локалних заједница, школа и појединаца чиме се скреће пажња широке јавности на
права дјетета и ствара могућност, управо како налаже Конвенција, да се с
принципима Конвенције упознају и дјеца и одрасли.
5. Међународни дан људских права
УН Конвенција о правима дјетета је, прије 23 године, не само поставила темеље
новог односа према дјеци већ и новог бољег друштва сутра, промовишући идеју да
и дјеца имају своја људска права. Друштво, улажући у дјецу данас, 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.
Стога, већ трећу годину заредом Омбудсман за дјецу посебно планира своје
активности за обиљежавање Дана људских права. У 2012. години, уочи Дана
људских права одржан је тренинг семинар за младе савјетнике „Право на
изражавање мишљења и партиципацију”, чији је циљ упознавање младих с
могућностима и потребом изражавања њиховог мишљења и активног учешћа у
рјешавању свих питања која се њих тичу, посебно у школи и локалној заједници.
С обзиром да су млади савјетници провели у сарадњи са Институцијом
истраживање о репродуктивном здрављу у средњим школама у Републици Српској,
овај тренинг семинар био је прилика да изнесу резултате истраживања, донесу
закључке и припреме презентацију за округли сто „Репродуктивно здравље-ставови
младих.”
Округли сто „Репродуктивно здравље-ставови младих” одржан је на Дан људских
права, а Медицинска школа у Бањалуци била је домаћин. Округли сто је окупио
средњошколце из Економске школе, Медицинске школе, Гимназије, СШЦ „Љубиша
Младеновић” из Бањалуке и Гимназије из Градишке који су имали прилику да чују
мишљење стручњака из ове области, представнике ресорних министарстава,
Савјета за дјецу, Републичког педагошког завода, града и наравно омбудсмана за
дјецу.
Након презентације резултата истраживања о репродуктивном здрављу које су
провели млади савјетници омбудсмана за дјецу, млади су изнијели своје ставове о
овом питању, наглашавајући потребу
да о свим питањима и проблемима
репродуктивног здравља потребне информације добију у редовној настави. Млади
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су и овом приликом посебно истакли колико им је важно да их неко пита и да хоће
да чује њихова размишљања.
О ставовима младих везано за нека од питања заштите њиховог здравља,
Омбудсман за дјецу урадио је посебан извјештај и препоруке које су упућене
надлежним министарствима. Овај начин рада је примјер стварне партиципације
дјеце у рјешавању питања која их се тичу.
6. Омбудсман на манифестацијама дјечијег знања и стваралаштва
Манифестације дјечијег знања и стваралаштва увијек окупе посебно талентовану
дјецу, чије активности Омбудсман за дјецу прати с посебном пажњом. Развијати и
мотивисати креативност код дјеце, подстицати развој њихових талената у
различитим областима културе, умјетности, спорта, истраживања, проналазаштва,
један је од приоритета сваког друштва, које те таленте код дјетета на вријеме
треба да препозна, а онда и да му пружи одговарајућу подршку.
На овим манифестацијама важно је и мотивисати дјецу и наградити их, али и
одрасле, прије свих њихове наставнике који са њима раде, како би им то био
додатни подстицај у ангажовању, усмјеравању и помагању дјеци којима је
потребна додатна стручна помоћ у развијању њихових талената.
Спортске манифестације на којима учествују дјеца су све бројније, међутим,
спортске манифестације у којима учествују и дјеца са сметњама у развоју, код нас
су, нажалост, још увијек ријетке. Једна од таквих, којој је присуствовао Омбудсман
за дјецу је спортско-културна манифестација под називом „Хајде да играмо
флорбол” коју је организовало Удружење за помоћ дјеци са посебним потребама
из Добоја. Дјеца су том приликом показала да могу бити активни учесници у
друштву, па и на оваквим манифестацијама, показали су да су само дјеца, са истим
потребама као и њихови вршњаци.
Дјеца која се изражавају литерарно и ликовно и ове године су имала прилику
учествовати на неколико конкурса, а најбољи ученици су награђени на
манифестацијама које већ традиционално окупљају мале мајсторе пера и киста.
Међународни фестивал дјечије поезије „Дјечије царство Микрофин” је значајна
дјечија културна манифестација јер промовише културно стваралаштво дјеце и на
тај начин доприноси њиховом развоју. Фестивал треба да допринесе његовању
књижевног стваралаштва дјеце и младих, промоцији младих аутора и талената, те
да ода признање пријатељима дјеце - пјесницима и књижевним ствараоцима.
Међународни фестивал дјечије поезије и ове године је отворила представница
институције Омбудсмана за дјецу.
Удружење грађана „Центар младих” Котор Варош, трећу годину за редом,
организовао је књижевну манифестацију „Хозићево дјечије перо” с темом „Велики
људи живе вјечно” на којем су учествовали ученици свих основних школа у Босни и
Херцеговини.
Омбудсман за дјецу неколико пута је посјетио изложбени простор „Кораци” и то
поводом изложби цртежа и илустрација ученика и наставника основних и средњих
школа. Двије изложбе су промовисале и рад у ликовним радионцама које
Министарство организује у сарадњи са Академијом умјетности. Изложбе ликовних
радова у „Корацима” често прати и промоција других младих умјетника плесача,
музичара, пјесника, глумаца и тако им се пружа прилика да се представе јавности
и обезбиједе подршку у даљем ствралачком раду.
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Сваке године у „Корацима” Омбудсман за дјецу с посебном пажњом прати изложбу
радова дјеце са сметњама у развоју. Ове изложбе приближиле су посјетиоцима
дјечије стваралаштво које настаје у специфичним условима, међу дјецом која имају
одређене сметње у развоју, али често и посебне таленте који се увијек препознају
у сваком њиховом дјелу.
Републички педагошки завод сваке године организује манифестацију у оквиру које
ученици основних и средњих школа, својим стваралаштвом, ликовним и
литерарним радовима, дарују својој Републици најљепше честитке за рођендан.
Завршна свечаност се, већ традиционално, сваке године одржава у другом
граду/општини. Ове године домаћин завршне манифестације био је Град Бања
Лука. Тим поводом уприличена је изложба најбољих ученичких радова и изведен
културно- забавни програм у коме су учествовали ученици основних и средњих
школа.
Међу важним манифестацијама свакако је и пријем који сваке године организује
Министарство просвјете и културе за најуспјешније ученике основних и средњих
школа. На окупу се нађу дјеца из цијеле Републике, побједници на различитим
такмичењима, њих преко 400, чиме им се још једанпут указује дужна пажња, и
шаље порука да њихов рад и добри резултати морају бити и препознати и
награђени.
Одзив одраслих, и родитеља и наставника и представника институција на оваквим
манифестацијама је све већи, а то је и гаранција да ће се обезбиједити
континуитет у одржавању ових манифестација, а тиме и све већи број дјеце која на
њима учествују промовишући своја знања и таленте.
7. Омбудсман за дјецу у гостима
Установе у којима дјеца бораве и школују се, мјесто су гдје прославе, празници и
славе увијек протичу у атмосфери промоције права дјетета, јер ученици у
пригодним програмима покажу како се у њиховој установи ради у настави,
ваннаставним активностима, како се сарађује са локалном заједницом,
институцијама и организацијама. Дружења у тим околностима увијек су посебна,
јер у успјесима дјеце заједно уживају и родитељи и наставници и васпитачи, и сви
њихови гости.
Омбудсман за дјецу се током 2012. године одазвао на позиве да буде гост у
установама које током прослава отворе врата бројним званицама и покажу како
дјеца у духу традиције, а у складу с новим временом стичу знања и развијају своје
таленте. Били смо гости у: бањалучкој Гимназији на Савиндан који је ове године
протекао у атмосфери промоције садашњих и бивших ученика, у Дому „Рада
Врањевешић” поводом Сусрета домова, као и поводом Никољдана, Заводу за
физикалну медицину и рехабилитацију „Мирослав Зотовић” поводом прославе
матуре њиховог штићеника, у вртићу „Колибри” поводом Недјеље дјетета.
Бањалучка ОШ „Георги Стојков Раковски” прославила је јубилеј 40 година рада и
са задовољством смо с дјецом, наставницима и бројним гостима пратили академију
у којој су ученици показали да су у њихово образовање и васпитање уложени рад и
разумијевање.
У Добоју су представници Омбудсмана за дјецу били гости у Основној школи „Вук
Стефановић Караџић” гдје је одржана свечана приредба на којој су учествовали и
ученици који наставу похађају по посебном, инклузивном, програму. Рецитацијом,
пјесмом, плесом и глумом представили су се бројној публици, која је са много
емоција бурним аплаузима наградила њихов занимљив и успјешан наступ. Добојски
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малишани су се дружили с представницима Институције и поводом сусрета
најмлађих са Дједа Мразом и поклањањем новогодишњих пакетића.
Представница Омбудсмана за дјецу у Фочи већ је годинама гост вртића
„Клинцоград”, а у Источном Сарајеву гост је свих свечаности које организује
Матична библиотека, Дјечије одјељење, а одазвала се и позиву СШЦ Фоча поводом
обиљжавања Дана школе и пратила програм у којем су презентовани бројни
таленти и енергија средњошколаца.
Сваке године, Институција добија све више позива, на жалост није у могућности
одговорити свима њима, али и позиве за свечаности схвата као додатну обавезу у
заштити права и интереса дјеце, јер дјеца све више препознају важност и значај
својих права и обавеза.
8. Мрежа младих савјетника омбудсмана за дјецу
Слиједећи принцип УН Конвенције о правима дјетета који налаже да дјецу треба
активно укључити у рјешавање свих питања која их се тичу, Омбудсман за дјецу је
основао Мрежу младих савјетника омбудсмана за дјецу која окупља средњошколце
из цијеле Републике с циљем:
остваривања партиципације дјеце/младих у свим питањима која их се тичу,
њиховог слободног изражавања мишљења,
омогућавања приступу информацијама,
упознавања младих с УН Конвенцијом о правима дјетета.
Радећи на остварењу ових циљева, чланови мреже се баве питањима везаним за
сва права која им гарантује Конвенција и тиме доприносе квалитетнијем и
потпунијем сагледавању стања права дјетета у Републици Српској.
Кроз чланство у Мрежи младих савјетника дјеца/млади стичу могућност
укључивања у Европску мрежу младих савјетника омбудсмана за дјецу и узимање
учешћа у активностима изван Републике Српске.
Током 2012. године Омбудсман за дјецу је интензивно радио са Мрежом младих
савјетника кроз едукацију, истраживања и учешће у раду округлих столова.

Едукација
Омбудсман за дјецу остварио је сарадњу са Гендер центром Владе РС, те
реализовао Програм „Припреме за цертификацију вршњачких едукатора о правима
дјетета за младе савјетнике омбудсмана за дјецу Републике Српске” из средстава
ФИГАП Програма.
Циљ програма је био да се кроз семинаре о правима дјетета изврши едукација
дјеце о правима дјетета, с посебним акцентом на равноправност полова, и
вјештинама вршњачке едукације и тиме омогући партиципација младих у едукацији
њихових вршњака на нивоу школа, локалних заједница и невладиних организација
те партиципација на међународном нивоу.
Циљ се остваривао по етапама (3 етапе-3 тренинг семинара) како би се поступно
радило на развијању свијести дјеце за разумијевање појма права дјетета и
упознавање с основним правима дјетета, а паралелно с том едукацијом одвијала се
и едукација о родној равноправности, као и едукација о вјештинама вођења
радионица.
Први семинар „УН Конвенција о правима дјетета и родна равноправност” имао је за
циљ упознавање младих са основним правима и принципима из Конвенције и увод
у родну равноправност.
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Други семинар „Право на заштиту од насиља и дискриминације” имао је за циљ
упознавање младих са свим облицима насиља и могућностима његове превенције.
Трећи семинар „Право на изражавање мишљења и партиципацију” имао је за циљ
упознавање младих с могућностима изражавања њиховог мишљења и активног
учешћа у питањима која их се тичу посебно у школи и локалној заједници.
Едукацију је прошло 35 младих савјетника из 19 школа из 16 општина широм
Републике. Стечена знања о правима дјетета, родној равноправности, насиљу,
репродуктивном здрављу и праву на изражавање мишљења млади савјетници –
вршњачки едукатори пренијели су својим вршњацима у школама у Модричи,
Шамцу, Фочи, Прњавору, Бањалуци, Добоју, Дервенти, Градишци, Теслићу,
Власеници и Вукосављу гдје су одржали преко 15 радионица у којима је
учествовало око 400 средњошколаца који су добили информације о правима
дјетета.
Учешће младих савјетника у другим активностима институције
Омбудсман за дјецу, слиједећи принцип УН Конвенције о праву дјетета на
изражавање мишљења и учешће у свима процесима који га се тичу, укључио је
младе савјетнике у рад свих округлих столова које је организовала Институција, па
су млади савјетници имали прилику да изнесу своје мишљење о безбједности на
интернету, репродуктивном здрављу, дјеци са сметњама у развоју, о сексуалној
експлоатацији дјеце и тежини ђачке торбе. Дјеца су износила своје ставове,
постављала питања релевантним стручњацима и давала своје мишљење и
препоруке које су биле основ за даље поступање, не само Омбудсмана за дјецу
него и других надлежних (школе, Министарство просвјете и културе, Републички
педагошки завод, Министарство здравља).
Од посебног значаја је рад чланова Мреже на истраживањима које је Институција
провела на њихов приједлог. Млади су предложили да се испитају ставови ученика
о присутности вршњачког насиља у школама те анкетирали 1241 ученика, од чега
566 основаца из 18 школа и 675 средњошколаца из 17 школа широм Републике.
Након сумираних резултата истраживања, млади су сами донијели закључке и
предложили мјере с циљем превенције ове појаве.
Репродуктивно здравље је тема о којој су млади ове године тражили информације
у неколико наврата па су предложили да се о репродуктивном здрављу проведе
анкетирање средњошколаца како би се испитали ставови дјеце/младих посебно
везано за њихово интересовање за учење о овој теми. Анкета је проведена у 17
средњих школа у којима је анкетирано 523 средњошколаца. Ставове младих о овој
теми презентовале су младе савјетнице на округлом столу, а Омбудсман за дјецу
упутио је препоруку, која је резултат ових активности, Министарству просвјете и
културе.
Млади савјетници у активностима институција и организација
Мрежа савјета ученика средњих школа Републике Српске
Готово сви млади који су прошли едукацију кроз тренинг семинаре током
2012.године су чланови савјета ученика својих школа, а Дејана Тркуља из
Козарске Дубице, Саша Тривић из Шамца и Јована Ђурић из Добоја су
чланови предсједништва својих регија у Мрежи савјета ученика РС.
Дванаест младих савјетника узело је активно учешће на Конференцији о
учешћу младих у развоју родне равноправности, коју је организовало
Министарство породице, омладине и спорта и Гендер центар. Ту су млади
савјетници пренијели своја искуства о правима дјетета и сарадњи са Гендер
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центром и дали своје приједлоге за унапређење равноправности полова у
презентацији под називом „Млади савјетници омбудсмана за дјецу и права
дјетета у свјетлу родне равноправности.”
На Научном скупу о правима дјетета у Источном Сарајеву, од 29-30. јуна
који је организовао Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву у
партнерству са Омбудсманом за дјецу и Гендер центром Владе Републике
Српске млади савјетници су презентовали своје виђење права дјетета у
уводном дијелу скупа.
Млада савјетница, која већ има искуство као вршњачки едукатор, била је
позвана да у Милочеру, Црна Гора, од 25. до 29. јуна похађа III EPCD
Међународну љетњу школу “Промоција и здравствена заштита
репродуктивног здравља”. Јована Ђурић из Добоја у Милочеру је пренијела
искуства која има као млада савјетница посебно заинтересована за питања
односа међу половима.
16. Сусрети младих у Требињу које је организовало Министарство породице,
омладине и спорта и Омладински савјет били су прилика да се 11 младих
савјетника (Наталија Билбија, Драгутин Дедић, Радомирка Савић, Игор
Марјановић, Марко Грујић,Александра Летић, Марија Бранковић, Бранка
Грубачић, Јована Ђурић, Исидора Вуковић, Александра Дракулић) дружи са
својим вршњацима из цијеле Републике и прошири своја знања у разним
областима кроз радионице које су похађали. Важно је истаћи да је ОСРС
позвао младе савјетнике да узму учешће на сусретима, јер их је препознао
као заинтересоване и одговорне младе људе који својим знањем и
понашањем могу допринијети сваком догађају.
3.10.2012. одржана је Централна манифестација у поводу обиљежавања
Дјечије недјеље на којој су млади савјетници омбудсмана за дјецу,
Николина Чивчић и Марко Грујић, у име средњошколаца присутне упознали
о њиховом организовању и начину рада и промовисали активности које су
вођене током 2012.године.
20.новембар, Међународни дан права дјетета млади савјетници су
обиљежили у својим школама на разне начине. У неколико школа млади
савјетници су одржали радионице о правима дјетета, а у неким школама
постављени су инфо пултови на којима су млади савјетници дијелили
промотивне материјале Конвенције о правима дјетета, постере и флајере
Мреже младих савјетника.
10.децембар, Међународни дан људских права, млади савјетници су
обиљежили активношћу на округлом столу у Бањалуци „Репродуктивно
здравље-ставови младих”, а у Добоју су посјетили приредбу у ОШ „Вук
Караџић” и спортско такмичење у флорболу за дјецу с посебним потребама.
Активности на регионалном нивоу
Млади савјетници омбудсмана за дјецу Републике Српске активни су и у
невладином сектору. Током 2012. године млади савјетници су сами израдили
приједлоге за два пројекта које су препознали Савјет Европе и невладина
организација ФОП фондација које су омогућиле да се кроз ове семинаре о правима
дјетета и људским правима обучи 50 младих из БиХ од чега и 6 младих савјетника.
12-13.05.2012. уз помоћ ФОП фондације Славен Димитрић, млади савјетник
из Дервенте, организовао је семинар на тему „Демократија и људска права”
у Дервенти. Семинару је присуствовало око 30 учесника из РС и ФБиХ. На
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семинару су се обрађивале теме везано за стереотипе и предрасуде,
равноправност, дјечија права, а током једне радионице сви учесници су
упознати са радом Омбудсмана за дјецу РС.
10-17.12. Мраковица - Пројекат „Јуче, данас, сутра” подржан од Савјета
Европе, окупио је 20 младих из БиХ који су прошли обуку о људским и
дјечијим правима, а у пројекту је учествовало и троје младих савјетника
(Игор Марјановић, Добој, Наталија Билбија, Нова Топола, Блаженка Лукић,
Модрича). Пројекат је остварен у сарадњи Омбудсмана за дјецу и УГ „Петар
Кочић” из Романоваца чији је члан, некадашњи млади савјетник, сада
амбасадор мира Савјета Европе.
Оба семинара била су регионалног карактера и имала су за циљ едукацију о
правима дјетета а кроз активно учешће младих савјетника презентована је и
Мреже младих савјетника као модел истинске партиципације младих у промоцији и
заштити права дјетета.
Млади савјетници омбудсмана за дјецу су у врло кратком времену препознати као
веома активни, одговорни и креативни млади људи чија знања о правима дјетета
су добар основ за њихову даљу надоградњу.
9. ENOC/ENYA
ЕNYА – Европска мрежа младих савјетника омбудсмана за дјецу основана је 2010.
године на иницијативу ENOC-а, како би се омогућило да дјеца/млади на европском
нивоу изнесу мишљење о актуелним питањима која их се тичу.
Омбудсман за дјецу препознао је важност укључивања дјеце из Републике Српске у
ЕNYА, јер им то омогућава да сарађују са својим вршњацима и размјењују искуства
у познавању, заштити, остваривању и промоцији права дјетета на европском нивоу
и тако стекну слику о искуствима и ставовима својих вршњака из преко 17
европских земаља.
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 ЕNYА и тако
стекао могућност даљег ангажовања у овом пројекту.
Другом ЕNOC/ЕNYА састанку који се одржао у јулу 2011. год. 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, размијенили искуства са својим вршњацима из других европских земаља
и понудили приједлоге и препоруке за омбудсмане за дјецу. На том састанку млади
савјетници из 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 ЕNOC мреже младих
савјетника о образовању. У марту мјесецу 2012. године започеле су активности на
ЕNYА форуму који је на основу приједлога дјеце понудио за дискусију 2 теме:
Малољетничка деликвенција и Дјеца у институционалној бризи.
Млади савјетници из Републике Српске учествовали су у раду ЕNYА форума, а
најактивнији су били Блаженка Лукић, ученица СШЦ „Јован Цвијић” из Модриче и
Стефан Маринковић, ученик СШ „Никола Тесла” из Шамца који су поставили
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највећи број постова за ову годину. С обзиром на њихово залагање да о темама на
форуму дају што квалитетнија запажања, коментаре и сугестије изабрани су да
представљају ставове младих на ЕNYА састанку у Варшави од 29-31.08.2012.
Изабрани млади савјетници су у Варшави заједно са својим вршњацима, младим
савјетницима из Грчке, Француске, са Кипра, Малте, Ирске, Норвешке и других
европских земаља, дали своје приједлоге и сугестије о наведеним темама.
Приједлози и закључци младих савјетника из Варшаве презентовани су
омбудсманима за дјецу на 16. Годишњој конференцији ЕNOC-а која се одржавала у
Никозији у октобру мјесецу. Тема овогодишње конференције била је
„Малољетничка делинквенција – правосуђе по мјери дјеце, структуре и процеси за
превенцију и интервенцију”. Замјеник омбудсмана за дјецу, Златољуб Мишић, је
учествовао у раду двије тематске радионице и на првој представио резултате
истраживања Омбудсмана за дјецу Републике Српске о економској експлоатацији
дјеце. Током друге радионице земље чланице представиле су примјере добре
праксе. Замјеник омбудсмана за дјецу РС је као примјер добре праксе успјешне
сарадње Институције и надлежних министарстава представио Протокол о
поступању у случајевима насиља, злостављања или занемаривања дјеце.
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XIV САРАДЊА СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Невладин сектор, као један од стубова цивилног друштва, има изузетно важну
улогу у промоцији и заштити права дјетета.
Улога невладиног сектора усмјерена је, прије свега, на подизање свијести грађана
о људским правима уопште и посебно правима дјетета, њиховом остваривању и
њиховој заштити. За институцију Омбудсмана за дјецу активности ових
организација су врло често извор информација о повреди права дјетета, посебно
маргинализованих група.
Својим свакодневнм дјеловањем на терену, указују на различите проблеме не само
у појединачним случајевима већ и одређених категорија дјеце, указују на проблем
насиља над дјецом и међу дјецом, проблеме дјеце са сметњама у развоју, проблеме
ромске дјеце, истовремено указујући и на мјере и активности неопходне ради
адекватне подршке и помоћи дјеци.
Без обзира што Институција има другачије методе рада, али и законом утврђене
надлежности, у врло кратком времену од успостављања Институције, препозната је
потреба за заједничким радом на конкретном проблему или на одређену тему, са
основним циљем да се брже и ефикасније оствари заједнички циљ.
Партнерство са невладиним организацијама Институција је користила у свим
случајевима измјена постојећих законских рјешења или иницијатива за доношење
нових закона, како би искуствима која имају у свом раду на најбољи начин
допринијела адекватнијој заштити дјеце и њихових права, али да се - повећа

степен сарадње са невладиним сектором и са другим секторима цивилног друштва
који раде са дјецом и за дјецу .”174
За кратко вријеме Институција је примила иницијативе бројних невладиних
организација из различитих области дјечијег одрастања.
Само неке од њих су реализоване у 2012.години.
1. Save the Children
Регионални програм „Превенција експлоатације дјеце у Југоисточној Еворпи”
започет је током 2011. године уз подршку међународне организације Save the
Children и односио се на проблем просјачења дјеце. Пројекат траје до 2013. године
и израз је воље и опредијељености институција, које се баве промоцијом и
заштитом дјечијих права да раде на сталном унапређењу система заштите дјеце од
свих видова занемаривања и/или злостављања, а посебно дјеце која су жртве било
којег облика експлоатације или су у ризику да то постану, и то повезивањем и
усклађивањем система заштите дјеце на регионалном нивоу.
Друго истраживање у оквиру овог програма посвећено је проблему сексуалне
експлоатације дјеце, а треће експлоатацији дјеце на интернету. Теме ових
истраживања заједнички су предложиле и усагласиле институције из земаља
региона - учеснице Програма, што говори и о присутности ових проблема у
региону и потреби заједничког рада у његовом превазилажењу.
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УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2005.године, тачка 21.
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Појава сексуалне експлоатације дјеце није нова, међутим тек у задњих неколико
година присутна је све већа осјетљивост на њено присуство и посљедице које
оставља на развој и одрастање дјетета, због тога и све већа потреба за јачањем
система заштите дјеце у овој области.
Експлоатација дјеце путем савремених технологија је све присутнија те је њено
истраживање од посебног значаја ради предузимања мјера у области превенције,
едукације и заштите дјеце.
Истраживање ових појава уз подршку Save the Children, Институцији омогућава
сагледавање овог проблема у Републици Српској, његово поређење са стањем у
земљама у окружењу, те на основу истог предлагање мјера и активности у заштити
дјеце и њихових интереса.
2. UNICEF
У оквиру заједничке иницијативе Европске уније и UNICEF-а за борбу против
насиља над дјецом „Заштита дјеце од насиља у Југоисточној Европи”, Регионална
канцеларија UNICEF-а у Сарајеву за Југоисточну Европу организовала је активности
за „Јачање система дјечије заштите у сврху борбе против насиља над дјецом”, у
којима је институција активно учествовала и дала свој допринос у размјени идеја и
праксе са колегама из других земаља, као и са међународним стручњацима из
области дјечије заштите.
3. Центар за промоцију европских вриједности „Еуроплус”, Добој
Већ неколико година Омбудсман за дјецу, канцеларија у Добоју, има добру
сарадњу са Центром за промоцију европских вриједности „Еуроплус” која се током
2012.године проводила кроз учешће представника Институције у панел дискусији
на тему „Европска унија у школи”, коју је организовао Центар за промоцију
европских вриједности „Еуроплус” и Европски институт из Софије, у сарадњи са
Дирекцијом за европске интеграције БиХ.
4. Међународна асоцијације доктора медицине за Југоисточну Европу из
Бијељине
Бавећи се питањем тежине школске торбе и њеним утицајем по здравље дјетета,
Институција је остварила сарадњу са Међународном асоцијацијом доктора
медицине за Југоисточну Европу из Бијељине који су провели истраживање о овом
проблему. Као заједничка активност усмјерена на рјешавање овог питања, у
Бијељини је, уз присуство представника надлежних институција и организација,
одржан округли сто на тему „Превентивне мјере здравствене заштите дјеце у
образовном систему”.
Резултат заједничких активности су препоруке Омбудсмана за дјецу надлежним
институцијама за предузимање потребних мјера и активности у превенцији
посљедица које тежина школске торбе има на развој и одрастање дјеце.
5. Flexus Jeugdplein, невладина организација из Холандије
Холандска невладина организација Flexus ради на различитим пројектима у
Холандији који су усмјерени на подршку дјеци, прије свега оној која су смјештена у
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установама социјалног збрињавања. У намјери да своје педесетогодишње искуство
пренесу и на наше просторе, организација је заједно са Омбудсманом за дјецу
пројекте започела у Дјечијем дому „Рада Врањешевић”.
Реализација пројекта уз подршку Владе Холандије започела је у фебруару 2010.
године. Пројектом је дефинисано да се дјеца завршних разреда средњих школа
смјештена у дому организују у посебном дијелу установе, те да уз подршку
васпитача и представника ове организације пролазе посебан програм који за циљ
има, прије свега, припремити дјецу за излазак из установе. Прва искуства показала
су шта и у којем правцу треба унапређивати у раду са овом групом дјеце како би
ефекти рада са њима прије свега били у њиховом интересу, али и интересу
друштва у цјелини. Поред наведеног, у 2012. године започете су активности у
реализацији новог пројекта, који би се требао реализовати у наредне три године, а
чији је циљ додатни рад са дјецом која имају проблеме у понашању. Организован
рад са овом дјецом, по принципу један васпитач - једно дијете треба да допринесе
корекцији у понашању и јачању одговорности код дјеце. Нови програм активности
у дјечијем дому дио је и Стратегије за унапређење положаја дјеце без родитељског
старања.
6. Удружене жене, Бања Лука
Активности овог удружења већ годинама су усмјерене на заштиту жена и дјеце од
различитих облика насиља и злостављања, те је Институција у извјештајном
периоду остварила сарадњу с овим удружењем везано за истраживање сексуалне
експлоатације дјеце. Дугогодишње искуство које организација има, прије свега у
раду са жртвама насиља, указало је и на потребу доношења Протокола о
поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце у чијој изради
су активно учествовале и представнице удружења и дале свој допринос у његовој
изради.
7. Удружење грађана „Будућност” Модрича
Институција од почетка свог рада сарађује са Удружењем грађана „Будућност” из
Модриче које већ годинама своју активност усмјерава на борбу против свих облика
насиља у породици и, посебно, на рад са жртвама таквог насиља. Институција је са
удружењем у извјештајном периоду закључила споразум о сарадњи, како би
заједничким активности у промоцији и заштити права дјетета, заједнички
допринијели унапређењу системских мјера у заштити дјетета.
Како ова невладина организација има дугогодишње искуство у раду са дјецом која
су жртве свих облика злостављања и занемаривања, Институција је са истом
остварила сарадњу у изради Протокола о поступању у случају насиља,
злостављања или занемаривања дјеце, који су својим учешћем у раду радне групе
дали свој допринос у његовој изради.
8. Удружење за помоћ дјеци и женама жртвама породичног насиља
„Женски центар” Требиње
Сарадња са Удружењем реализована је кроз пројекат „Сексуална експлоатација
дјеце у Републици Српској”, којом приликом је Удружење организовало фокус
групну дискусију са стручњацима различитих профила (полиција, правосуђе,
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центри за социјални рад, школе) који су својим професионалним знањем и радним
искуством дали допринос у квалитетном сагледавању ове проблематике.
Омбудсман је узео активно учешће у Конференцији коју је ово удружење
организовало с темом „Побољшање закона који штите жртве насиља у породици у
Републици Српској” на којој су усаглашени приједлози невладиних организација за
измјену закона који уређују заштиту жртава насиља у породици.
9. Организација жена „Лара” Бијељина
Омбудсман за дјецу Републике Српске и Организација жена „Лара” Бијељина у
извјештајном периоду потписали су у Бијељини Меморандум о сарадњи с циљем
заједничке и координиране акције на промоцији и заштити права дјеце.
Потписници Меморандума су се сагласили да ће на принципима међусобног
уважавања и разумијевања осигурати међусобну размјену информација, знања и
потребне помоћи у заједничким активностима на промоцији дјечијих права и
превенцији кршења или повреде права дјетета, те пружања потребне помоћи и
подршке дјеци чија су права повријеђена или су жртве било каквог облика
занемаривања или злостављања.
Организација жена „Лара” Институцији је уступила и своје просторије у којима
Омбудсман за дјецу једном мјесечно има уредовне дане. Представници
организације, као чланови радне групе, активно су учествовали у изради
Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце. С
обзиром на дугогодишње искуство које имају у заштити жртава насиља, њихово
учешће и допринос у изради Протокола свакако је врло важно.
10. Удружење за помоћ дјеци са посебним потребама, Добој
Сарадња са овим удружењем огледа се у учешћу представника Институције у свим
активностима које удружење организује чиме се даје нагласак на потребу
реаговања свих сегмената друштва у рјешавању проблема које имају дјеца с
сметњама у развоју у остваривању својих права. Ове године удружење је
организовало округли сто о овим питањима, али је посебно значајна спортска
манифестација ФлорДо у којој су учествовала дјеца с сметњама у развоју и
показала да могу много само када им се пружи прилика.
11. Удружење грађана, Омладински центар „Петар Кочић”, Романовци
Омбудсман за дјецу РС остварио је сарадњу са Удружењем грађана „Омладински
центар Петар Кочић” из Романоваца кроз реализацију пројекта „Јуче, данас, сутра”
- Тренинг семинар за младе тренере људских права и едукације дјеце за мир, који
је одобрен од Савјета Европе.
Позив за сарадњу на пројекту Омбудсман за дјецу је добио од бившег младог
савјетника Ратка Савића који је један од младих амбасадора мира Савјета Европе.
Институција је у оквиру пројекта пружила стручну помоћ у погледу права дјетета,
њихове промоције и заштите и активно учествовала у припреми и одржавању
тренинг семинара који се одржао на Козари од 9-17.12.2012.
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12. „Здраво да сте”, Бања Лука
Институција је у извјештајном периоду, наставила сарадњу са невладином
организацијом „Здраво да сте” која дио својих активности усмјерава на едукацију
дјеце о бројним темама везаним за права дјетета. Током 2012. године „Здраво да
сте” је позвао Омбудсман за дјецу на сарадњу у истраживању о сексуалном и
репродуктивном здрављу дјеце што је за Институцију била тема којом се већ
бавила с циљем да испита ставове дјеце. Учешће у радној групи омогућило је
Институцији да да своје мишљење и упореди методе и циљеве истраживања чиме
се доприноси бољем сагледавању овог питања.
13. Удружење грађана „Отахарин”
Са удружењем грађана „Отахарин” чије активности су усмјерене прије свега у
пружању одговарајуће подршке и помоћи ромској дјеци, Институција је остварила
сарадњу радећи на истраживању о просјачењу дјеце у Републици Српској. С
обзиром да удружење има просторије на истој адреси на којој и организација жена
„Лара”, у којима Институција има уредовне дане, то је увијек добра прилика да се
са представницима удружења размијене мишљења и добију додатне информације о
мјерама које предузимају у заштити ове посебно осјетљиве категорије дјеце.
14. Ин фондација
Омбудсман за дјецу остварио је сарадњу са Ин фондацијом везано за
успостављање дневних центара за дјецу у ризику и праћење пројекта „Подршка
родитељима у развоју и јачању позитивних родитељских вјештина”. Институција је
пратила и представљање истраживања које је провела Ин фондација о искуствима
младих а везано за различите облике насиља и трауме у дјетињству.
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XV САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА
Остваривање права дјеце и њихова заштита пред надлежним органима још увијек
није на потребном нивоу, мада је однос надлежних према захтјевима и
препорукама Омбудсмана за дјецу са сваком годином бољи. Сарадња надлежних
институција са институцијом Омбудсмана за дјецу, говори о односу надлежних
према оним питањима и проблемима којима се указује на повреде и угрожавање
права дјетета. Зато је од изузетне важности да та сарадња за резултат има
предузимање потребних мјера и активности које су у датим условима могуће.
Све већи број организација и институција препознају улогу и значај Омбудсмана за
дјецу и потребу заједничког рада у циљу унапређења положаја и заштите дјеце у
различитим областима, те је све већи број обраћања Институцији у тражењу
рјешења како у појединачним случајевима тако и у предлагању системских
рјешења.
Посебно добру сарадњу Институција је остварила 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 дјеце-превенција.
У извјештајном периоду, Институција је остварила сарадњу и са Министарством
породице, омладине и спорта с којим је организовала Централну манифестацију
поводом Дјечије недјеље. На тој манифестацији промовисана је публикација
„Избор међународних докумената о правима дјетета” чији су издавачи
Министарство и Институција. Ова Публикација има за циљ да подстакне све
субјекте заштите на активнију и одговорнију улогу и заједничко дјеловање на
унапређењу друштвене бриге за свако дијете.
Министарство здравља и социјалне заштите поред Министарства просвјете и
културе спада у ред оних министарства којим се Институција најчешће обраћала,
што је негдје и очекивано, с обзиром да се највећи број предмета по којима је
Институција поступала односи на поступање центара за социјални рад у
поступцима за остваривање и заштиту права дјетета. Као другостепени орган,
министарство је у свим случајевима, у законом задатим роковима доносило
другостепено рјешење, у неколико случајева обавило је и надзор у поступању
служби из његове надлежности. Поред тога, Омбудсман за дјецу редовно је био
обавијештен о активностима министарства у вези са системским мјерама и
активностима које су предузимане (измјене закона, доношење стратегија и сл), али
и у дијелу промоције и презентације различитих активности из области
здравствене и социјалне заштите дјеце.
Институција је од самог успостављања остварила сарадњу 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.
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Институција се у извјештајном периоду у значајном броју предмета обраћала
надлежним инспекцијским службама. С обзиром на законом утврђена овлашћења
инспекције 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, та сарадња мора бити далеко квалитетнија. 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
просвјетној инспекцији у предузимању мјера из њихове надлежности, у заштити
дјеце и њихових интереса, а затим управној инспекцији. У неким случајевима и
више пута у истом предмету, из разлога што су одговори у једном броју предмета
били само препричавање догађаја који је познат, без става инспекције за
поступање одговорних у појединачним предметима или се одговором наводи само
да је извршен ванредни инспекцијски преглед, без додатног образложења из којег
би се видјело шта је резултат тог прегледа.
Институција је у извјештајном периоду наставила сарадњу 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 се у извјештајном периоду одвијала кроз
неколико различитих активности чиме је настављена добра пракса из ранијег
периода. Гендер центар препознао је важност едукације дјеце и њихове
партиципације у свим питањима која их се тичу па је подржао провођење
Програма „Припреме за цертификацију вршњачких едукатора о правима дјетета за
младе савјетнике омбудсмана за дјецу Републике Српске” који је финансиран из
средстава ФИГАП Програма. Учешће запослених из Гендер центра у активностима
током провођења овог програма допринијело је бољем разумијевању права дјетета
и родне равноправности. Млади савјетници су такође позвани да учествују у раду
Конференције о учешћу младих у развоју родне равноправности.
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. Већ трећу годину за редом Омбудсман
за дјецу и Агенција заједнички организују обиљежавање Међународног дана
сигурног интернета, а Агенција је дала свој допринос у истраживању које
Институција проводи у заштити дјеце на интернету.
Сарадња са факултетима у Републици Српској за Институцију је посебно 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 да буде схваћена њихова комплексност, узроци, посљедице на развој
дјетета, могући начини заштите. Својим стручним и аргументованим приступом,
стручњаци доприносе бољем разумијевању права дјетета, а у коначном
адекватнијој заштити дјеце у различитим областима. Због тога је Институција и 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.
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Додатна сарадња у извјештајном периоду остварена је са Правним факултетом
Универзитета у Источном Сарајеву на чију је иницијативу организован научни скуп
„Права дјетета и равноправност полова – између нормативног и стварног” на којем
су стручњаци из различитих области, са бројних факултета са простора бивше
Југославије, из више аспеката указали на проблем нормативног и стварног у
остваривању и заштити права дјетета.
У раду научног скупа учествовали су и представници ресорних министарстава,
представници надлежних институција правосуђа, образовања, социјалне заштите,
те млади савјетници омбудсмана за дјецу. Научни скуп је одржан 28-29 јуна 2012.
године, а организатори скупа заједно са факултетом били су Омбудсман за дјецу и
Гендер центар Владе РС.
У извјештајном периоду сарадња је остварена и са Вишом школом унутрашњих
послова Бања Лука која је радила истраживање о вршњачком насиљу. Како би овај
проблем био сагледан из угла стручњака различитих профила, а на основу
извршених истраживања, школа је за март мјесец 2013. године заказала
међународну конференцију на ову тему. У поводу Међународног дана права дјетета
школа је на дводневној конференцији презентовала резултате истраживања, те
уважавајући искуства у раду и истраживање које је
провела институција
Омбудсмана за дјецу, одговарајуће препоруке упутила надлежним органима.
Институција је по различитим основама остварила сарадњу са запосленима у
здравственим установама. 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. Посебна сарадња
остварена је и са заводом „Др Мирослав Зотовић” који су у једном броју предмета у
којима је Институција поступала, уложили максималан напор у подршци дјеци са
сметњама у развоју.
Институција је и у извјештајном периоду остварила сарадњу са Градом Бања Лука
како у тражењу системских рјешења за унапређење бриге за дјецу на локалном
нивоу, тако и укључивањем Институције у Координациони одбор за провођење
акције „Градови/општине пријатељи дјеце” а која, кроз сарадњу бројних субјеката
из различитих области, треба да допринесе препознавању добре праксе и бољој
заштити права дјетета у различитим областима.
Са општином Модрича Институција је и у извјештајном периоду наставила сарадњу
започету 2009. године. Уз пуно разумијевање надлежних у општини и начелника
општине лично, успостављен је дневни центар за дјецу у ризику. Осјетљивост за
бројна питања дјечијег одрастања, надлежни у општини потврђују и својим
сталним кандидовањем нових приоритета за општину у области дјечије заштите.
Институција је у извјештајном периоду остварила сарадњу и са градом Приједор,
који је имао разумијевање за потребу институције да у сталном термину буде
присутна у овој локалној заједници, те јој обезбиједио одговарајући простор за те
активности.
Сарадња је остварена и са Матичном библиотеком у Источном Сарајеву, која
бројним садржајима за дјецу и иницијативом за додатним садржајима указује не
само да препознаје потреба дјеце у различитим периодима, већ и да их реализује.
Библиотека је институцији омогућили да у њиховом простору, уредовне дане у
овом граду има једном мјесечно.
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У извјештајном периоду сарадња је остварена и са Центром бесплатне правне
помоћи. С обзиром да је препозната потреба њиховог додатног ангажовања у
предметима запримљеним у Институцији, а који захтијевају вођење одговарајућих
поступака, и тичу се углавном остваривања права дјеце на издржавање и плаћање
алиментације, Институција је са Центром потписала споразум о заједничком
ангажовању на овим питањима.
Омладински савјет Републике Српске већ трећу годину у своје активности укључује
и младе савјетнике омбудсмана за дјецу јер их је препознао као заинтересоване и
одговорне младе људе који својим знањем и искуством могу допринијети
различитим активностима омладинског организовања.
Сарадња је остварена и са једним бројем центара за социјални рад и центара за
ментално здравље, једним бројем основних и средњих школа које су веома
заинтересоване за различите теме и проблеме на које је Институција указивала,
али и другим институцијама и службама чија знања и искуства могу допринијети
бољем сагледавању ситуације на терену, а тиме и бољим рјешењима за
превазилажење постојећег.
У наредном периоду Институција ће интензивирати сарадњу са факултетима како
би се више радило на едукацији и сензибилизацији јавности за бројна питања са
којима се дјеца сусрећу на путу свог одрастања.
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XVI ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
Законом о Омбудсману за дјецу175 утврђено 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.
Једна од основних специфичности у функционисању институције Омбудсмана је
управо њен однос према јавности, чија је улога у функционисању Институције
вишеструка, између осталог, чини је видљивијом, ближом потребама грађана,
информише је о појединачним повредама права дјетета, указује на потребе
системских рјешења у одређеним областима.
И у извјештајном периоду Институција је користила различите облике да своје
дјеловање учини што видљивијим и ближе онима због којих је и успостављена.
Прије свега сарадња са медијима. 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. И у извјештајном
периоду Институција је остварила сарадњу са 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.
У 2012. години Институција је запримилила 142 захтјева, у којима новинари траже
став Институције о бројним питањима дјечијег одрастања.
Интерес медија односио се на готово сва подручја дјечијег одрастања и сва права
дјетета, а најчешће на проблеме насиља над дјецом, и посебно случајеве
сексуалног злостављања и искориштавања, малољетничке бракове и ванбрачне
заједнице малољетника, малољетничке трудноће, просјачење дјеце, неплаћање
алиментације и проблеми са којима се носе самохрани родитељи, заштита дјеце од
употребе алкохола, од опасности на интернету, занемаривања дјетета...
С обзиром да објашњења и коментари појединих случајева угрожавања права
дјетета заиста траже специфична стручна знања из различитих области,
социолошка, педагошка, психолошка, комуникације и др, 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 посљедицама, које одређене повреде права имају на
њихов развој.
Институција је, у извјештајном периоду,и од медија запримила један број пријава о
повреди права дјеце, а 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. Исто
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тако, за актуелизовање одређених питања, медији су користили истраживања и
извјештаје које је Институција на својој страници објавила.
Медији несумњиво, својим ангажовањем доприносе подизању свијести о важности
препознавања права дјетета и неопходности адекватног реаговања у датим
ситуацијама, указујући на повреде права дјетета у различитим областима, указују и
на слабости у систему - на оне његове дијелове који нису одговорили на потребе
дјеце.
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 претходној години, контактирао је Институцију
да изрази своју подршку и теми и начину на који се о њој говори. Таква ситуација
је посебно била наглашена код медијских написа о тежини школске торбе.
Родитељи су нам слали поруке и телефоном и маилом, писали писма да потврде да
управо имају тај проблем, да су управо вагали школску торбу и сл.
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.
Интернет страница Институције, препознатљива је по свом садржају и није само
информативног карактера, већ је 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.
Стално повећање броја посјетилаца странице www.djeca.rs.ba Институцију
обавезује и на додатне садржаје. Странице многих школа и основних и средњих
упућују њихове кориснике на сајт Омбудсмана за дјецу.
Једна мајка у свом писму Институцији између осталог пише: „Прије свега дозволите

ми да изразим своје задовољство садржајним wеb site-ом гдје се заиста на једном
мјесту могу наћи врло корисне информације о Вашем раду и правима дјеце”176
Сличне оцјене за интернет страницу Институције
организације, али и стручњаци из ове области.

дале

су

и

невладине

Поред наведеног, штампање Годишњег извјештаја, његово објављивање на
интернет страници Институције и достављање на бројне адресе, има за циљ да
најшира јавност буде упозната не само са активностима Институције у вези са
остваривањем и заштитом права дјетета у различитим областима, већ са оним
питањима и проблемима којима се најчешће указује да доводе до повреде права
дјетета.
176
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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.
Остваривање и заштита права дјетета захтијева, између осталог, извјештавање о
свим темама и указивање на све ситуације и све појаве којима се повређују или
угрожавају права дјеце, наравно, на начин који дјецу неће додатно повриједити.
Остваривање и заштита права дјетета захтијева и извјештавање о позитивним
примјерима и добрим праксама које на жалост нису препознате, захтијева више
садржаја намијењих дјеци различитог узраста, мишљења дјеце о питањима која се
њих тичу, али и сарадњу са медијима свих институција и служби које раде са
дјецом. Медији, у контакту са Институцијом, врло често наглашавају да тешко дођу
до саговорника у појединим службама, посебно када су у питању осјетљиве теме, а
представници тих истих служби од медија очекују више осјетљивости за сва
извјештавања која се односе на дјецу.
У том смислу Институција ће, у најбољем интересу дјетета, и у наредном периоду
наставити сарадњу са медијима, али и подстицати субјекте заштите да свој рад са
дјецом учине транспарентнијим, да своје активности, програме и мјере и општа
акта учине доступним онима којима су намијењени.
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XVII ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Питања и проблеми на које указују организације и институције које се баве
заштитом права дјетета земаља окружења готово су идентични онима на које се
указује у Републици Српској и Босни и Херцеговини. Чак и структура жалби и
приоритети за дјеловање институција из окружења, потврђују да су разлике
незнатне, без обзира и на чињеницу да су и одређена законска рјешења и
организовање и рад служби за заштиту права дјетета другачији. Због тога је
изузетно важна сарадња са свима онима који имају добру праксу и дугогодишње
искуство и нормативни оквир чија су рјешења у пракси нашла своју пуну
примјену.
Институција је по позиву присуствовала међународним конференцијама:
Међународне конференције
Београд
Подгорица
Варшава
Будва
Никозија

11.05.2012.
Регионални
oкругли
сто
„Терет
доказивања
недискриминације”
17.05.2012
Тематски састанак CRONSEE
29-31.08.2012.
ЕNYА састанак
12-14. септембар 2012.
Редовна Годишња конференција CRONSEE
10 - 12. октобар 2012.
16. Годишња конференција и Генерална скупштина ENOC-а

На позив организатора Институција је присуствовала:
Бања Лука

Бања Лука
Теслић
Бања Лука
Бања Лука

05.01.2012.
„Републици Српској за рођендан” - Завршна свечаност
манифестације коју организује Републички педагошки
завод
31.01.2012.
„Подршка родитељима у развоју и јачању позитивних
родитељских вјештина”
15.-17.02.2012.
Едукативни семинар „Сексуално злостављање дјеце –
препознавање, интервју и критерији за потврђивање”
16.02.2012.
Конференција „Предности информационих технологија у
образовању”
20.02.2012.
Презентација извјештаја „Праћење и анализа кривичних
поступака из судске праксе у области родно заснованог
насиља основних и окружних судова Бања Лука, Бијељина,
Добој, Источно Сарајево и Требиње”
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Бања Лука

Сарајево
Влашић
Источна Илиџа

Теслић
Бања Лука
Требиње
Добој
Бања Лука
Сарајево

Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Сарајево

29.02.2012.
Округли сто „Унапређење мултисекторалног приступа у
раду
са
сполно
злостављаним
и
занемареним
малољетницама”
19.03.2012
Јавна расправа „Етички кодекс истраживања са дјецом и о
дјеци у БиХ”
26-29.03.2012.
Тренинг семинар „Образовање за друштвену правду”
04.04.2012
На позив представника Центра за социјални рад Источна
Илиџа, организована је радионица са ученицима ВИ
одјељења, у поводом пројекта „Едукација ученика о
вршњачком насиљу”, коју организује Центар за социјални
рад Источна Илиџа.
05-06.4.2012.
Округли сто „Промовисање алтернативне бриге и
смјештаја дјеце без родитељског старања”
07-20.04. 2012.
6. Међународни фестивал дјечије поезије – „Дјечије
царство Микрофин”
03. и 04.05.2012.
Конференција: „Побољшање закона који штите жртве
насиља у породици у Републици Српској”
15.05.2012.
Панел дискусија „Европска Унија у школи”
16.05.2012.
Представљање документа „Политика унапређења исхране
дјеце до 5 година живота у Републици Српској”
11-13.06.2012.
Тренинг семинар „Тренинг за ОЦД у праћењу спроведбе
државне стратегије за борбу против насиља над дјецом у
БиХ 2011-2015. и извјештавању у сјени”
18.06.2012.
Конференција „Учешће младих у развоју родне
равноправности”
19.06.2012.
Конференција
„Насиље
међу
младима,
резултати
истраживања и програми превенције”
30.08.2012.
Округли сто „Инклузивно образовање у Републици
Српској-стање и перспективе”
31.08.2012.
Округли сто „Унапређење мултидисциплинарног приступа
у борби против родно заснованог насиља”
12 и 13.09.2012.
Семинар „Малољетничка делинквенција - перспектива и
искуства Европске Уније”
18-19.09.2012.
Конференција „Јачање система дјечије заштите у сврху
борбе против насиља над дјецом”
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Бања Лука

Бања Лука

Теслић
Сарајево

05.10.2012.
„XIII сусрети дјечијих домова БиХ” - Дебата на тему
Предности и недостаци интернета, друштвених мрежа и
мобилних телефона
19.11.2012.
Представљање резултата истраживања „Испитивање
учесталости анемије и факторе који доводе до анемије у
општој популацији у републици Српској”
22.11.2012.
Округли сто „Вршњачко насиље”
13.12.2012.
Регионална
конференција
„Свеобухватан
приступ
рјешавању проблема сигурности дјеце и младих на
интернету”

Институција је организовала:
Бања Лука

Бања Лука
Добој
Источно Сарајево
Бања Лука
Бијељина
Бања Лука

28.02.2012.
Конференција „Откријмо дигитални свијет заједно ...
безбједно!” поводом обиљежавања Међународног дана
безбједног интернета
26.04.2012
Округли сто „Сексуална експлоатација дјеце у Републици
Српској”
30.05.2012.
Презентација резултата истраживања о сексуалној
експлоатацији дјеце у Републици Српској
29 - 30.06.2012.
Научни скуп – „Права дјетета између нормативног и
стварног”
19.11.2012.
Округли сто „Отклањање препрека - услов за укључивање
у заједницу дјеце са сметњама у развоју”
23.11.2012.
Округли сто „Превентивне мјере здравствене заштите
дјеце у образовном систему”
10.12.2012.
Округли сто „Репродуктивно здравље – ставови младих”

ПУБЛИКАЦИЈЕ
У 2012. години Институција је штампала сљедеће публикације:
1. Превенција експлоатације дјеце у Југоисточној Европи, Сексуална
експлоатација дјеце у Републици Српској
2. Prevention of Child exploitation in the South East Europe, Sexual exploitation of
Children in Republic of Srpska
3. Приручник за вршњачке едукаторе
4. Вршњачко насиље, истраживање Омбудсмана за дјецу и Мреже младих
савјетника
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5. Избор међународних прописа о правима дјетета
Ова публикација штампана је у сарадњи са Министарством породице,
омладине и спорта. Публикација садржи Декларацију о правима дјетета,
1924, Декларацију о правима дјетета из 1955. Конвенцију о правима дјетета
и њене факултативне протоколе, те свих 13 општих коментара Комитета за
права дјетета, као и Европску конвенцију о остваривању дјечијих права.
Публикација има за циљ да подстакне све
субјекте заштите на активнију и одговорнију улогу и заједничко дјеловање
на унапређењу друштвене бриге за свако дијете.
6. Конвенција о правима дјетета на језику прилагођеном дјеци
7. Дјеца на интернету
8. Мрежа младих савјетника - летак
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XVIII ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Ред.
број

Аналитички
конто
411111

I

411200

НАЗИВ КОНТА

ФОНД 01

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених
Расходи за бруто плате

653.495,53
653.495,53

1

4111-11

2

4111-21

Расходи за основну плату
Расходи за накнаде плата за породиљско одсуство које се
рефундирају

3

4111-91

Расходи за порезе на плату

4

4111-92

Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање

5

4111-95

Расходи за доприносе здравствено осигурање

6

4111-97

Расходи за доприносе за осигурање од незапослености

7

4111-98

Расходи за доприносе за дјечију заштиту

412111

Расходи по основу закупа

4121-12
412200

Расходи за закуп пословних објеката и простора
Расходи по основу утрошка енергије,
комуникационих и транспортних услуга

1

4122-11

Расходи по основу утрошка електричне енергије

3.278,11

2

4122-12

Расходи за централно гријање

7.698,88

3

4122-21

Расходи за услугу водовода и канализације

529,20

4

4122-22

Расходи за услуге одвоза смећа

581,70

5

4122-23

Расходи за услуге дератизације

70,75

6

4122-31

Расходи за услуге коришћења фиксног телефона

5.312,14

7

4122-32

Расходи за услуге коришћења мобилног телефона

2.645,86

8

4122-33

Расходи за услуге интернета

1.334,50

9

4122-34

Расходи за поштанске услуге

1.407,60

10

4122-35

Расходи за РТВ претплату

11

4122-39

Расходи за остале комуникационе услуге-изнајмљена линија

412300

Расходи за режијски материјал

4.992,88

1

4123-11

Расходи за компјутерски материјал

1.747,50

2

4123-12

Расходи за образце и папир

260,21

3

4123-13-

Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте

252,14

4

4123-19

Расходи за остали канцеларијски материјал

114,63

5

4123-21

Расходи за хемијски материјал за одржавање чистоће

95,13

6

4123-22

Расходи за помагала за одржавање чистоће

47,49

7

4123-29

Расходи за остали материјал за одржавање чистоће

869,57

8

4123-31

Расходи за дневну штампу

589,91

9

4123-32

Расходи за службена гласила

506,10

10

4123-33

Расходи за стручне часописе

295,00

11

4123-39

Расходи за осталу стручну литературу

150,00

12

4123-99

Расходи за остали режијски материјал

65,20

412500

Расходи за текуће одржавање

4125-31

Расходи за текуће одржавање превозних средстава

II
1
III

IV

V
1

393.859,32
1.356,50
43.065,03
122.620,63
76.289,86
6.427,14
9.877,05
47.844,78
47.844,78

комуналних,

24.813,96

21,65
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1.933,57

3.616,93
2.014,87

2

4125-32

Расходи за текуће одржавање канцеларијске опреме

569,80

3

4125-33

Расходи за текуће одржавање комуникационе опреме

911,96

4

4125-34

Расходи за текуће одржавање гријне, расхладне и заш.опреме

412600

Расходи по основу путовања и смјештаја

1

4126-11

2

4126-12

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

3

4126-19

4

4126-21

VI

120,30
14.496,03
1.100,00
183,60

7

4126-26

Остали расходи по основу службених путовања у земљи
Расходи по основу дневница за службена путовања
иностранству
Расходи по основу смјештаја и хране за службена путовања
иностранству
Расходи по основу јавног превоза за службена путовања
иностранству
Расходи по основу јавног превоза за службена путовања
иностранству

8

4126-29

Остали расходи по основу службених путовања у иностранству

9

4126-31

Расходи по основу утрошка бензина

412700

Расходи за стручне услуге

3.183,57

1

4127-21

Расходи за осигурање возила

994,86

2

4127-25

Расходи за осигурање запослених

460,13

3

4127-29

Расходи за остале услуге осигурања

4

4127-31

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

6

4127-71

Расходи за услуге одржавања рачунарских програма

412900

5
6

VII

VIII

4126-22
4126-23

86,48
у
у

3.494,54

у
1.059,00
у

1

4129-22

Остали непоменути расходи
Расходи по основу котизација за семинаре, савјетовања и
симпозија за запослене

2
3
5
6
7
8
9

4129-31
4129-37
4129-41
4129-42
4129-43
4129-44
4129-73

Расходи
Расходи
Расходи
Расходи
Расходи
Расходи
Расходи

10

4129-92

Расходи по основу чланарина

11

4129-99

Остали непоменути расходи

за бруто накнаде волонтера
за бруто накнаде по уговору о дјелу
по основу репрезентације у земљи
по основу репрезентације у иностранству
по основу организације пријема, манифестација и сл.
за поклоне-новогодишњи пакетићи
за таксе и накнаде за регистрацију возила

1.848,71

460,00
865,20
5.398,50

8,00
1.050,75
669,83
9.005,04
859,55
1.025,36
1.733,34
873,75
166,62
1.267,75
300,27
587,89
2.110,83
79,68

1

ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА 2012.ГОДИНУ

2

НАКНАДНО ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

755.000,00

3

УКУПНА СРЕДСТВА (1+2)

5

УКУПНО РЕАЛИЗОВАВАНО У 2012.ГОДИНИ

6

ОСТАЛО ОД УКУПНО ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА

6.978,54
761.978,54
761.448,72
529,82

СРЕДСТВА ДОБИЈЕНА ОД ДОНАТОРА У 2012.ГОДИНИ
Текући грантови од међународних организација
Трансфери за текуће грантове у земљи(ФИГАП програм)
УКУПНО СРЕДСТАВА ОД ДОНАЦИЈА-ГРАНТОВИ
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52.555,51
20259,83
72815,34

XIX ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2013. ГОДИНУ
У складу са Законом утврђеним овлашћењима:
Институција ће као и у претходном периоду пратити активности у припреми
закона и других прописа којима се уређују питања од значаја за заштиту права
дјетета, те у складу са законом утврђеним овлашћењима активно учествовати у
доношењу истих;
У 2013. години, Институција ће активности усмјерити превенствено на примјену
Протокола о поступању у случају насиља, злостављања и занемаривања дјеце, у
смислу промоције и презентације Протокола и едукације субјеката заштите на
које се Протокол односи и посебно дјеце.
У 2013. 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, а везано за резултате истраживања започетог крајем 2012. године,
Извршити истраживање о мјерама породично правне заштите које, према
Породичном закону, одређује орган старатељства (стални надзор, појачан
надзор, појачан надзор у другој породици, појачан надзор органа старатељства)
у циљу заштите дјетета и његових интереса, како би се додатно скренула пажња
на неопходност адекватних мјера породично правне заштите ради ублажавања
посљедица које за дијете настају њиховим изостанком.
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 2013. 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.
И у 2013. 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

152

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, посебно везано за
примјену Протокола о поступању у случају насиља, злостављања и занемаривања
дјеце.
Институција ће наставити сарадњу са институцијама омбудсмана земаља
окружења, те као пуноправан члан ЕNOC-а и CRONSEE активно доприносити
унапређењу рада ових асоцијација.
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