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I

УВОД

1. УН Конвенција о правима дјетета
УН Конвенција о правима дјетета1 има посебан значај међу бројним међународним
документима којима међународна заједница показује интерес за дјецу и потребу за
њиховом посебном заштитом.
Оно што је чини посебном, међу бројним међународним уговорима о људским
правима уопште, је чињеница да Конвенција препознаје све категорије људских
права, и грађанска, политичка, економска, културна, социјална.
Посебан значај Конвенције огледа се и у чињеници да Конвенција први пут уводи
дијете као субјекта међународног права и заштите, као лице које има право на
своја људска права.
Посебност Конвенције о правима дјетета је и у чињеници да је један је од ријетких
међународних докумената који је наишао на тако широку подршку и прихватање,
јер су је за врло кратко вријеме ратификовале 193 земље.2
Права дјетета, како их Конвенција утврђује, само су потребе сваког дјетета на
његовом путу одрастања. Обавеза је одраслих да дјетету обезбиједе такву заштиту
и бригу која је неопходна за његову добробит, имајући при томе у виду:
-

да је свако право из Конвенције основно и једнако важно и да се права морају
посматрати у међусобној повезаности,

-

да права није могуће рангирати по њиховој важности,

-

да права дјеци припадају само зато што су дјеца,

-

да се права дјеци не могу одузети зато што их нису заслужили.

Утврђујући права дјетета, Конвенција истовремено утврђује да:
а) родитељи имају примарну обавезу и одговорност бринути за здраво одрастање
дјеце.3
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.
б) држава има обавезу предузети све потребне законодавне, административне,
образовне, социјалне и друге мјере како би осигурала остваривање права за
свако дијете,4 узимајући у обзир права и обавезе његових родитеља, законитих
старатеља или других појединаца који су правно одговорни за дијете.
Имплементација Конвенције је процес, којим државе чланице предузимају мјере
како би се обезбиједило остваривање свих права из 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. Комитет истиче да, у контексту Конвенције, државе морају
да виде своју улогу као дужност испуњења јасних законских обавеза према сваком
1
2
3
4

Усвојена на Генералној скупштини УН 20. новембра 1989.године
Босна и Херцеговина је Конвенцију преузела нотификацијом о сукцесији 1993. године
УН Конвенција о правима дјетета, члан 18.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 4.
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дјетету. Остваривање људских права дјетета не смије се схватити као добротворни
рад или исказивање милости.5
За остваривање права дјеце и посебно за њихову заштиту, према
Конвенцији, предуслов су квалитетни закони који досљедно одражавају принципе и
стандарде Конвенције. Усклађивање закона са захтјевима Конвенције мора бити
континуиран процес који захтијева да се код измјена и допуна важећих закона
размотри не само сваки члан Конвенције посебно, већ и Конвенција у цјелини,
наравно и код доношења нових закона одредбе Конвенције се морају испоштовати.
При томе је посебно важно да закони јасно утврде која права дјеца имају и, за
исте, ефикасна правна средства у случају њиховог непоштовања.
Поред закона усклађених са захтјевима Конвенције, услов су и квалитетни
кадрови, они који поред стручне спреме, која се подразумијева, имају и додатну
осјетљивост, знања и вјештине за рад са дјецом.
За ефикасну примјену Конвенције неопходан је мултидисциплинаран приступ,
јер се у сваком случају, од сваке институције и појединаца који воде поступак или у
њему учествују или доносе одлуке које се тичу дјеце, очекује да у свом поступању
препозна и обезбиједи најбољи интерес за свако дијете. Најбољи интерес дјетета,
поред тога што се успоставља као право дјетета, посебно се издваја и као један од
четири основна принципа Конвенције, односно, као услов за остваривање сваког
права за свако дијете. Најбољи интерес дјетета, као правни стандард није
унапријед одређен и управо та чињеница потврђује потребу индивидуалног
приступа и процјењивања интереса сваког дјетета. Да би се у датим условима и за
сваки појединачни случај осигурао најбољи интерес, услов је правилно
разумијевање Конвенције и адекватно ангажовање стручњака различитих
профила.
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. Зато, у сваком поступку за заштиту права дјетета, стручни тим
мора утврдити и образложити шта јесте најбољи интерес дјетета, имајући при томе
у виду и мишљење и став дјетета о томе.
Ефикасна примјена Конвенције захтијева и сталну координацију не само унутар
истих служби, већ и између служби различитих ресора, на различитим нивоима
власти, како би се досљедна примјена Конвенције осигурала у свим поступцима за
заштиту права и интереса дјеце.
За квалитетно остваривање и заштиту права дјеце неопходно је учење дјеце о
оном што њихова права јесу, односно, дјеца морају знати препознати када су им и
како и од кога права повријеђена и угрожена, и морају знати на коју адресу и коме
се могу обратити, ко је дужан и какву им подршку пружити. Информације о томе
дјеца морају добити у образовном систему и од њиховог најранијег узраста, а што
укључује и учешће дјеце. Право дјетета на слободно изражавање мишљења и
учешће у сваком поступку који се њега тиче налаже јасну законску обавезу држави
да призна ово право дјетета, али и да обезбиједи његову пуну примјену.
Ради унапређења друштвене
свеобухватне стратегије или
Конвенцији, а који није само
остваривих циљева. Доношење
5

бриге за дјецу, УН Комитет подржава развој
плана активности за дјецу који се заснива на
списак жеља и добрих намјера, већ реалних и
дугорочног стратешког документа за дјецу израз је

УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 5, Опште мјере за спровођење Конвенције
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потребе да се идентификују проблеми дјеце у различитим областима, те да се на
реално заснованим потребама дјеце дефинишу дугорочне политике ради
унапређења положаја дјеце у свим сегментима друштва. Циљ је стратешког
документа дугорочно дефинисати политике, мјере и акције свих субјеката заштите,
одредити приоритете и мобилисати све надлежне институције и организације ради
реализације дефинисаних циљева.
Суштински дио примјене Конвенције представља и прикупљање података и
вођење евиденција које се односи на све фазе дјечијег одрастања, али и
континуирано праћење утицаја постојећих законских рјешења, мјера и политика на
дјецу и оцјена стварних ефеката њихове примјене.
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 дјетета6 успостављен је ради разматрања постигнутог
напретка у примјени Конвенције и извршавања обавеза које су државе преузеле
прихватањем Конвенције. С тим у вези, Комитет са посебном пажњом прати
усклађеност законодавства у области заштите дјетета са захтјевима Конвенције и
стање у пракси у остваривању и заштити права дјетета.
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.
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 препоруке7 да у различитим областима, системским рјешењима допринесе
унапређењу положаја дјеце.
Разматрајући Комбиновани други, трећи и четврти периодични извјештај Босне и
Херцеговине о провођењу Конвенције о правима дјетета, Комитет је Босни и
Херцеговини поново упутио бројне препоруке8 за унапређење бриге за дјецу у
различитим областима и са жаљењем констатовао да неке од препорука дате 2005.
године још увијек нису реализоване.
Прихватајући Конвенцију о правима дјетета државе прихватају и обавезу да ће УН
Комитету за права дјетета достављати извјештаје о мјерама које су предузеле на
начин како је то Конвенцијом уређено.9 Да Босна и Херцеговина ни у овом дијелу
није испоштовала обавезе из Конвенције потврђује чињеница да је УН Комитету за
права дјетета поднијела само два извјештаја (Први Иницијални извјештај 2005.
године и Комбиновани други, трећи и четврти извјештај 2010. године)

6
7
8
9

УН Конвенција о правима дјетета, члан 43.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2005.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 44-Државе се обавезују да подносе Комитету извјештаје о
мјерама које су усвојиле за остваривање права која су овдје призната и о напретку оствареном у
погледу уживања тих права:
а)у року од двије године од ступања на снагу ове Конвенције за дотичну државу уговорницу,
б)затим сваких пет година
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2. Права гарантована Конвенцијом
Нови квалитет односа према дјеци који успоставља УН Конвенција о правима
дјетета, између осталог, прозилази из чињенице да Конвенција, као правни акт,
једним документом успоставља бројна и врло различита права која се односе на
дјецу, а која су истовремено и основна и једнако важна, при томе и међусобно
зависна и сва потребна дјетету у његовом правилном развоју.
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.10
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, данас су у пракси присутне и друге бројне
класификације права дјетета по различитим основама, као превентивна,
партиципативна и заштитна права или као права на развој, права на учешће и
права на заштиту. Без обзира по којем основу се врши класификација, иста се чини
из практичних разлога, и ничим не доводи у питање опште прихваћен став да су
права дјетета недјељива. Стварна подјела права дјетета заиста није могућа, права
су до те мјере међусобно условљена, тако да неостваривање једног од наведених
права, врло често истовремено угрожава и многа друга права. Дјетету које проси
на улици није угрожено само право на заштиту од експлоатације, већ и право на
образовање, на здравствену заштиту, на безбједност, на адекватну родитељску
бригу, на заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.
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3. Статистика о дјеци
Суштински дио примјене Конвенције и јачање система дјечије заштите захтијева и
успостављање свеобухватне базе података – прикупљање података и вођење
евиденција о свим питањима и у свим фазама дјечијег одрастања.
УН Комитет за права дјетета, 2012. године, разматрајући извјештај Босне и
Херцеговине о примјени Конвенције изразио је дубоку забринутост због недостатка
статистичких података који се односе на имплементацију Конвенције и јасне
подјеле одговорности за прикупљање, консолидацију и анализу података, те
понавља своју ранију препоруку држави да развије координисани систем за
свеобухватно прикупљање података који би требало да „покрије” сву дјецу млађу
од 18 година и да рашчлани те податке по групама дјеце којима је потребна
посебна заштита.11
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 додатних мјера и недостајућих услуга ради
побољшања оних дијелова система на које указују и анализе прикупљених
података, али и у одређивању приоритета у поступању надлежних.
Институција је врло често суочена са питањима који број дјеце не прима
алиментацију, који број дјеце није остварио право на контакте са родитељем са
којим не живи и другим блиским сродницима, који број дјеце је искључено из
школе по изреченој дисциплинској мјери, колико дјеце је затечено у просјачењу
прошле године, да ли је у порасту вршњачко насиље и сл. На жалост, обједињени
подаци изостају. Изостанком обједињене евиденције изостаје и праћење и анализа
присутних појава и проблема. Сталним праћењем појаве вршњачког насиља нпр. у
образовном систему, анализом података прикупљених од школа, указивањем на
добре праксе којих има у школама, изостанак осјетљивости за ову врсту проблема
у неким школама, објављивањем школа које у школској години нису имале ни један
случај вршњачког насиља и други показатељи, унаприједио би систем заштите
дјеце у цјелини, учинио би одговорнијим надлежне службе и одредио даље правце
дјеловања у заштити дјеце у овој облати.
Вођење евиденција о остваривању права дјеце у различитим областима између
осталог треба да укаже и да ли и у ком дијелу који закон треба мјењати, који
подзаконски акти се морају донијети, како уједначити праксу у приступу рјешавања
појединих питања и сл., чиме би се избјегле ситуације да су захтјеви нпр. бабе и
деде да остваре право контакта са унуцима годинама одбијани зато што то није
било регулисано законом, иако је и Европски суд за људска права успоставио
праксу у остваривању овог права. Наведени примјери су само показатељ колико је
важно, ради унапређивања система заштите дјеце у цјелини, имати свеобухватне
показатеље, који се односе на имплементацију Конвенције у цјелини.

11

УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2005, тачке 18. и 19.
Закључна разматрања и препоруке 2012, тачке 17. и 18.

9

4. Поступање Омбудсмана за дјецу и општа оцјена
Устав Републике Српске утврђује да дјеца уживају посебну заштиту. Право дјетета
на поштовање његовог најбољег интереса је основ за остваривање сваког права
који обавезује све институције и службе и у свим поступцима који се односе на
дијете12. Због посебне природе дјеце, и њихове веће рањивости и осјетљивости на
ризике и повреде, посљедице неблаговремених и неодговарајућих поступања могу
бити врло тешке и дуготрајне и додатно тешке што је дијете млађег узраста. Зато
је важно да се у поступцима који се воде обезбиједи и благовремено и обазриво
поступање и да се у свим ситуацијама води рачуна о узрасту дјетета и његовом
достојанству.
Право је сваког дјетета да, у поступцима који се њега тичу, добије потребне
информације и да буде питано. Информације које се дају дјетету у поступцима у
којима се одлучује о његовим правима, треба да укључе и објасне и могуће
посљедице исхода поступка који се води.
Унапређење бриге за дјецу, јачање система заштите дјеце и њихових интереса,
улагање у дјецу и њихов развој и одрастање, максимално могуће у датим условима,
прије свега је потреба друштва, а онда и захтјев Конвенције.
У задњих неколико година све је већа видљивост дјеце и њихових потреба,
покренути су бројни пројекти у различитим ресорима, све је већа и освијештеност
друштва о важности, али и специфичности заштите права и интереса дјеце.
У појединим областима учињени су значајни помаци у заштити права и интереса
дјетета, не само у нормативном дијелу, већ и све већој осјетљивости свих субјеката
заштите у овој области. Ради се о заштити права и интереса дјеце који су по
различитим основама дошли у сукоб са законом.
Нови Закон о социјалној заштити допринос је унапређењу заштите дјеце по
различитим основама јер је знатно проширио круг лица – дјеце, корисника права
из социјалне заштите
и омогућио да дјеца којима су права угрожена по
различитим основама (поред осталих категорија дјеце и дјеца жртве различитих
облика насиља и трговине) остваре права из социјалне заштите, прије свега право
на психосоцијалну помоћ и подршку.
Значајан допринос унапређењу заштите дјеце од различитих облика насиља,
злостављања и занемаривања представљају измјене и допуне Кривичног закона,
потписивање Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце, увођење програма превенције различитих облика насиља у
образовни систем.
Међутим, поступањем једног броја надлежних служби и институција, и у областима
у којима су стандарди поступања јасно дефинисани, сви напори који су учињени
буду доведени у питање, јер изостаје потребна подршка дјетету и адекватна
реакција надлежних који, своју обавезу на поступање, у складу са законом
утврђеним овлашћењима, најчешће пребацују на друге институције и организације.
Најчешће, пропусти у раду надлежних служби и институција, које имају јавна
овлашћења и воде поступке и доносе одлуке о остваривању права дјеце и њиховој
заштити, а којима се указује на повреде права и интереса дјеце, односе се на
изостанак адекватне реакције. Неадекватна реакција огледа се у чињеници да о
поднесеном захтјеву за остваривање права или по пријави о повреди права не
12
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одлучују на начин и под условима утврђеним законом, било да одлуке не доносе у
законом одређеном року, или да одлуке и не доносе.
На другом мјесту су пријаве којима се указује на повреде права дјетета донесеном
одлуком. Из донесених одлука о остваривању права дјетета по различитим
основама и пред различитим субјектима заштите примијетан је недостатак јасних и
за све познатих правила рада, што опет доводи у питање остваривање права
дјетета и његову заштиту.
Нису увијек у питању пријаве којима се указује да одлука надлежног органа није
донесена у складу са законом и дефинисаним процедурама. Присутне су и
ситуације у којима се грађанин осјећа немоћним, јер због неадекватне реакције
прве институције којој се обратио (није добио одговор на поднесени захтјев, рекли
су му да нису надлежни или да се обрати другој институцији) он захтјеве подноси
другим институцијама, а врло често истовремено на више адреса, или ситуације
којима се указује на непрофесионалан однос запослених, или тражи изузеће
запослених у појединим службама или цијеле службе.
И у ситуацијама када је надлежни орган свјестан пропуста на који се пријавом
указује, исте правда различитим образложењима, која најчешће нису у вези са
предметом пријаве, а све да би умањио своју одговорност и учињене пропусте, што
код подносилаца пријаве изазива додатно незадовољство.
Примјери добре праксе су оне установе, које првим обраћањем Омбудсмана за
дјецу предузимају све потребне мјере како би отклонили ситуације које доводе до
незадовољства грађана и повреде права дјетета.13 Институција Омбудсмана за
дјецу примила је 10.10.2014. године пријаву родитеља којом се указује на повреде
права дјетета, јер њихова „дјеца наставу похађају у учионици која није

прилагођена њиховом узрасту ...˝

У свом одговору од 20.10.2014. године школа наводи: „Обавјештавамо Вас да је
школа поступила у свему по захтјеву родитеља и да ...˝ а родитељ у писму
Институцији: „Желимо Вам изразити захвалност што сте нам изашли у сусрет и
помогли рјешавању нашег проблема, те на тај начин заштитили права наше дјеце˝.
Пријаве по којима је Институција поступала и у извјештајном периоду односе се на
готово сва подручја дјечијег одрастања.
Ипак, у највећем броју, пријавама се указује на угроженост дјеце у поступцима
прекида брачне или ванбрачне заједнице, на неадекватну заштиту од различитих
облика насиља, те на различита питања остваривања права дјеце у образовном
систему.
И даље је, као и у ранијим извјештајима, не само по броју жалби, већ и новим
начинима али и понављањем већ познатих образаца, заштита права и интереса
дјеце због прекида брачне или ванбрачне заједнице доведена у питање. Пракса
показује да нема ефикасне заштите дјетета и његових интереса у случајевима када
родитељи нити сарађују са надлежним органима, нити поступају по њиховим
одлукама. Имајући у виду да је сваком годином све већи број дјеце која су
изложена различитим притисцима у овим поступцима, неопходни су ефикасни
механизми поступања надлежних органа и стални надзор у њиховом поступању.
Насиље, злостављање и занемаривање којем су дјеца изложена, које се јавља у
различитим облицима, још увијек није препознато у свим његовима облицима, тако
да изостаје одговарајућа реакција надлежних служби како у дијелу подршке и
13
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помоћи дјетету, тако и
одговорности починилаца.

у

дијелу

покретања

поступка

ради

утврђивања

Још увијек су присутна, мада не тако изражена, гласна реаговања и питања гдје су
дјеци одговорности, зашто се о томе више не говори. При томе се потпуно
заборавља да права која имају, дјеца стичу рођењем и та права су само њихове
потребе за здраво одрастање. Дјеца имају и обавезе и одговорности, и према себи
и према другима, али то је оно чему их уче одрасли на њиховом путу одрастања и
од њиховог најранијег узраста.
У складу са Законом о Омбудсману за дјецу14 и утврђеним надлежностима да прати
усклађеност закона и других прописа у Републици Српској који се односе на
заштиту права дјетета, Институција посебно указује на потребу усклађивања
закона за захтјевима Конвенције о правима дјетета и доношење подзаконских
аката утврђених законом.
Ако системска рјешења у појединим областима нису адекватна, ако су недоречена
или неразумљива, ако остављају простор за различито тумачење што доводи до
различитог приступа и њихове примјене у пракси, за посљедицу имају ситуације
које или онемогућавају или отежавају остваривање права која дјеца имају, а у
сваком случају до неједнаког приступа у остваривању права.
Истовремено и честе измјене закона, као што је Закон о основном образовању и
васпитању (закон је усвојен 2008.године, а измјене и допуне закона су биле 2009,
2011, 2014.) у пракси ствара проблеме у његовој примјени.
С тим у вези је и доношење подзаконских аката, која су надлежне институције
обавезне донијети у року одређеним законом. Иако предлагач сам предлаже које
подзаконске акте и у којем року ће донијети, на жалост, пракса показује да се у
законом задатим роковима не доносе подзаконски акти, што доводи у питање
остваривање права дјеце по том основу. Један од примјера је Закон о измјенама и
допунама закона о предшколском васпитању и образовању15 којим је утврђено да
ће министар у року од шест мјесеци донијети Правилник о начину и условима
остваривања програма за дјецу са сметњама у психофизичком развоју, правилник
није донесен у 2014. години. Институција је највећи број препорука у овом дијелу
упутила Министарству просвјете и културе у намјери да се веома важна питања
уреде на јединствен начин, јер се ради о питањима која су важна за образовни
систем у цјелини и не могу бити препуштена школи појединачно да их уређује
својим нормативним актима.
Додатни проблем у изради закона и њиховој измјени, као и у доношењу
подзаконских аката је да изостаје потребна стручна, али и шира јавна расправа,
која би требала дати допринос да се у датим условима осигурају најбоља могућа
рјешења која ће у пракси бити примјењива.
Институција је у складу са законом утврђеним овлаштењима, не само покретала
иницијативу за измјене и допуне закона, већ и на законе који су били процедури
давала своје мишљење.
Недовољна координација рада надлежних служби и институција у планирању и
дефинисању политика и одређивању приоритета у остваривању права и интереса
дјеце и њиховој заштити, доводи у питање остваривање права дјеце у одређеним
областима. Тако је Стратегија за унапређење социјалне заштите дјеце без
14
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Закон о Омбудсману за дјецу, „Службени гласник Републике Српске˝број 103/08, 70/12, члан 5.
Закон о измјенама и допунама закона о предшколском васпитању и образовању, „Службени гласник
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родитељског старања за период од 2009-2014, која 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, као приоритет дефинисала измјене и допуне
Породичног закона. С обзиром да наведени закон није био приоритет и надлежног
ресора, то је остваривање права дјеце, као што је усвојење дјетета преко 5 година
старости и даље на чекању.
Да би се обезбиједио једнак приступ у примјени закона у остваривању права дјеце
и њиховој заштити, неопходан је и стални стручни надзор у поступању надлежних
служби, који треба бити прије свега у функцији превенције, не само код
контролисаног органа већ и код других надлежних служби по истом основу.
Једнаком приступу у примјени закона у остваривању и заштити права дјеце треба
да допринесе и инспекцијски надзор, чија превентивна улога није у довољној мјери
препозната.
Иако суштински дио примјене Конвенције представља и прикупљање података и
вођење евиденција које се односи на све фазе дјечијег одрастања, али и
континуирано праћење утицаја постојећих законских рјешења, мјера и политика на
дјецу и оцјена стварних ефеката њихове примјене, пракса показује да прикупљени
подаци, ако се воде, нису систематизовани и анализирани у самој установи, а што
онемогућава било какву анализу и праћење појаве. Институција је у свим
претходним годинама, па и у извјештајном периоду, ради потпунијег сагледавања
одређених питања која могу довести до повреде права дјетета, од свих надлежних
служби тражила доставу података из њихове евиденције. Међутим, недостављање
података из евиденције у остављеном року, и врло често истицање да је за то
потребно додатно вријеме, доводи у питање вођење евиденција и њихово
ажурирање. Изузетак је Министарство унутрашњих послова, које и прије
остављеног рока, о различитим питањима, доставља тражене податке из своје
евиденције.
Оно што је заједничко у остваривању и заштити готово сваког права дјетета је
пуно учесника који, сваки у оквиру својих овлаштења, има обавезу не само да
препозна повреде права дјетета, већ да реагује у складу са својим овлаштењима.
Ако само један од субјеката заштите не реагује благовремено и адекватно,
посљедице по дијете могу бити врло тешке и дугорочне. Због тога Институција
стално указује на важност комуникације између различитих ресора заштите
права дјетета, како би се обезбиједило потребно ангажовање свих субјеката
заштите, како би се отклонило пребацивање одговорности са једног на другог
субјекта заштите, а што је врло често присутно, како би се отклониле ситуације да
су сви радили, а да у коначном дијете није добило потребну заштиту.
Извјештајем се указује на потребу системских мјера и активности у различитим
ресорима ради јачања система дјечије заштите у цјелини.
Поред тога, Омбудсман за дјецу посебно указује на потребу:
- Доношења дугорочног стратешког документа за дјецу, којим би се на
основу идентификованих проблема у остваривању и заштити права дјеце у
различитим ресорима, а на реално заснованим потребама дјеце, дефинисале
дугорочне политике, мјере и активности ради унапређења положаја дјеце у свим
сегментима друштва, те мобилисале све надлежне институције и организације ради
реализације дефинисаних циљева. Закључком од 5.12.2013.године Влада
Републике Српске је задужила надлежна министарства за израду стратешког
планског документа за унапређење положаја дјеце у Републици Српској.
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- Измјене и допуне Породичног закона којима би се омогућило остваривање
права дјетета у складу са основним захтјевима и принципима Конвенције,
родитељи учинили одговорнијим за поступања у интересу дјеце, али и јачала
одговорност надлежних служби за вођење поступака и доношење одлука у складу
са најбољим интересом дјетета.
Неефикасност центара за социјални рад у поступцима развода брака и
остваривање права дјетета у тим ситуацијама, једним дијелом је посљедица
недоречених законских рјешења, основно право дјетета - право на издржавања је
доведено у питање (у случајевима развода брака, и кад родитељ ради и прима
плату), проблем усвојења дјеце једним дијелом је посљедица постојећег
нормативног оквира, питање старатељства над дјецом, само су нека од питања која
захтијевају измјене и допуне Породичног закона.
- Измјене и допуне Закона о основном образовању и васпитању
Закон о основном образовању и васпитању и Закон о средњем образовању и
васпитању јасно су дефинисали циљеве образовања, али да би они били
реализовани неопходно је да, између осталог, укључе основне принципе
Конвенције, као и права и обавезе ученика у образовном систему, али и подршку
дјеци са сметњама у развоју - питање асистената у настави.
- Измјене и допуне Кривичног закона којима би се повећала добна граница
за добровољни пристанак на полни однос (сада је 14 година) чиме би се учинили
одговорним они који манипулишу дјецом, злоупотребљавају их и искориштавају за
задовољење својих потреба, пооштриле казне за починиоце кривичних дјела
сексуалног насиља и злостављања дјеце. Ни једна казна није довољна за уништен
дјечији живот, а законом предвиђене казне, посебно минималне, нису адекватне
тежини учињеног дјела нити су у функцији превенције.
- Успостављање регистра починилаца кривичног дјела сексуалног злостављања
и искориштавања дјеце, као једну од мјера која може допринијети бољој заштити
дјеце од лица која су већ починила ова дјела, са циљем да се ова лица држе под
надзором те да се елиминише могућност да починиоци ових дјела, по било којем
основу буду ангажовани у раду са дјецом.
- Доношење подзаконских аката утврђених законом
Законом је, за остваривање права утврђених законом, у различитим областима
утврђена и обавеза доношења подзаконских аката у законом утврђеним роковима.
На жалост, и неколико година послије ступања закона на снагу ти нормативни акти
нису донесени, чиме је доведено у питање остваривање права утврђеног законом,
а при томе изостаје анализа стварних ефеката примјене закона у том дијелу.
- Оснивања фонда за подршку родитељима и дјеци са тешким
обољењима и ријетким болестима, који воде тешке борбе са болешћу,
дуготрајним лијечењем и тешким терапијама.
- Да програми превенције заштите здравља дјеце и различитих облика
ризичног понашања буду саставни дио школског програма, како би дјеца од
најранијег узраста, прилагођено њиховим потребама и могућностима у школи
добила потребне информације и знања о штетности алкохола, дувана, дрога, о
здравој исхрани, о важности физичке активности...
У поступку ослобођеном бројних формалности, Институција врло брзо успоставља
контакт са надлежним институцијама и службама, али и са грађанима који указују
на повреде права дјетета по разним основама.
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Повећано обраћање грађана Институцији резултат је и повећане доступности
Институције на цијелом простору Републике Српске. Број предмета у којима је
Институција поступала додатни је
притисак и обавеза за Институцију у
сагледавању комплетних услова одрастања дјетета, прије свега системских
рјешења, како би њиховим унапређењем била осигурана заштита права сваког
дјетета, а не само оног који се обратио Институцији.
Већи број пријава грађана Институцији, истовремено је и већи притисак
Институције на надлежне органе за њиховим ефикаснијим дјеловањем, прије свега
у системском приступу у заштити дјеце, како би се умањила потреба грађана за
обраћање Институцији.
Повећано обраћање грађана Институцији, видимо с једне стране као предност, јер
у поређењу са земљама у окружењу, број пријава Институцији, прије свега је
посљедица све веће видљивости права дјетета и веће осјетљивости и владиног и
невладиног сектора, али и медија за бројна питања дјечијег одрастања, али и све
већа видљивост институције Омбудсмана за дјецу и повјерења грађана у исту.
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 Српској16 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.17

16
17

УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 19.
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 2. Улога независних институција за људска
права, тачка 1.
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II

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА – ЖАЛБАМА

У 2014. години, Институција је по пријавама-жалбама поступала у укупно 742
предмета од којих су: 557 предмети - примљене пријаве којима се указује на
повреде права дјетета по различитим основама, 150 су предмети пренесени из
2013. године и 35 су појединачни предмети покренути по службеној дужности, што
значи да је у раду било укупно 742 предмета по поднесеним пријавама.
Ако се има у виду број примљених пријава у извјештајном периоду, 557, њиховим
поређењем са бројем пријава из претходног периода, нпр. у 2011. години 376
пријава, онда је јасно да је за врло кратко вријеме препозната и улога и значај
институције Омбудсмана за дјецу у Републици Српској.
У складу са овлаштењима утврђеним Законом, да континуирано сарађује са дјецом,
упознаје дјецу са начином остваривања и заштите њихових права и интереса и
савјетује их како да остваре и заштите своја права и интересе,18 у извјештајном
периоду Институција је поступала у 56 предмета који се односе на сарадњу са
дјецом и едукацију дјеце о њиховим правима.
У истом периоду Институцију је доласком у канцеларију, телефоном или на други
начин контактирало преко 1750 грађана тражећи правни савјет за ситуацију коју
имају или информације о томе коме и како се обратити ради остваривања права
дјетета. 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, питају за могућност учешћа Институције
у поступцима који се већ воде пред надлежним органима.
Један број грађана обраћањем Институцији траже савјет и да ли на донесено
првостепено рјешење требају уложити жалбу, какве су посљедице ако жалбу не
уложе, да ли су првостепени органи правилно поступили.
И у извјештајном периоду, Омбудсмана за дјецу је контактирао и један број
институција које су тражиле помоћ и мишљење за рјешавање појединачних
случајева. 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 на које указују.
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 Хрватске, а Институција се захтјевом за
поступање у одређеним предметима обратила институцијама омбудсмана Србије,
Хрватске, Војводине.
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
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Закон о Омбудсману за дјецу, члан 6.
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учинила одговорнијим оне који својим дјеловањем угрожавају права дјетета. Са
истим циљем Институција је контактирала и један број основних и средњих школа.
Примљеним жалбама указује се на повреду права дјетета
у конкретном
ситуацијама, али и на потребу да се одређена питања нормативно јасно дефинишу.
Институцију су контактирали и родитељи, чланови савјета родитеља у школама,
који су подстакнути одређеним активностима Институције, препознали потребу и
могућност већег ангажовања савјета родитеља у школама по разним питањима,
најчешће везано за заштиту дјеце од различитих облика насиља на интернету и
питања тежине школске торбе, те услова за одвијање наставе.

Поступање Институције
Жалбе - примљене
Жалбе по службеној дужности
Жалбе пренесене из 2013. године
Препоруке
Мишљења
Посебни извјештаји
Сарадња са дјецом и едукација дјеце о
правима
Укупно:
Жалбе
Година
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

Извјештајни
период
201
376
464
615
592

Из претходне
године
24
30
39
37
150

557
35
150
29
1
3
56
831

Предмети
- укупан
број

Број дјеце
која су се
жалила

258
451
601
729
831

9
43
50
58
48

1. Подносилац пријаве
Као и у претходном периоду, подносилац пријаве најчешће је један од родитеља.
Родитељи најчешће указују на повреду личних права дјетета у поступцима развода
брака или прекида ванбрачне заједнице. У извјештајном периоду, пријаву
Институцији поднијела су 432 родитеља (у 2013.години 416) што није значајно
повећање у односу на претходну годину.
У извјештајном периоду број дјеце која су поднијела пријаву Институцији због
повреде њихових права је 48. Дјеца пријавама указују на различите облике насиља
и повреде њиховог права у образовном систему по различитим основама.
Родбина дјетета (најчешће бака, дјед, тетка, ујак) жалбом указује на немогућност
контакта са дјететом или на различите облике насиља и занемаривања дјетета.
Медији најчешће указују на различите облике насиља и занемаривања дјеце.
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Ппднпсилац пријаве
Рпдитељи
432
Дијете
48
Иницијатива Омбудсмана
35
Рпдбина
31
Институције и удружеоа
10
Медији
9
Анпнимнп
8
Хранитељ
4
Остали
15
Укупнп:
592

73,0%
8,1%
5,9%
5,2%
1,7%
1,5%
1,4%
0,7%
2,5%

Институција је поступала и у једном броју анонимних пријава, којима се указује на
повреду права дјетета у различитим ресорима, јер су садржавале довољно
елемената који су упућивали на потребу провјере изнесених навода. У једном
броју таквих пријава није поступала, јер нису садржавале довољно показатеља на
основу којих би се вршиле провјере. Број анонимних пријава у извјештајном
периоду је 8 или 1,4% и значајно је смањен у односу на 2011. годину када је
евидентирано 5% анонимних пријава, али је смањен и у односу на 2013. годину
када је евидентирано 1,8% анонимних пријава, што је додатни показатељ
повјерења у Институцију.

18

2. Пријавом се указује на сљедеће повреде права дјетета

Ппвријеђена права
Лична права
Спцијалнп - екпнпмска права
Образпвна права
Заштита пд насиља
Правп на здравствену заштиту
Права дјеце са сметоама у развпју
Приступ инфпрмацијама
Правпсуднп заштитна права
Правна ппмпћ
Остала права
Укупнп

Укупнп
206
107
76
70
24
24
23
13
10

34,8%
18,1%
12,8%
11,8%
4,1%
4,1%
3,9%
2,2%
1,7%

39
592

6,6%
100,0%

Од укупног броја примљених пријава по којима је Институција поступала у
извјештајном периоду, највећи број односи се на повреду личних права. Иако је тај
број у извјештајном периоду остао на нивоу из претходне године, 34,8% (у 2013.
години - 35%) пријаве везане за повреду личних права и даље су највише
заступљене.
Број пријава на повреде осталих права дјеце нису имали значајнија одступања у
односу на претходне извјештаје.
Институција је запримила 206 пријава које се односе на повреду личних права
дјетета:
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Према Конвенцији, лична права дјетета укључују право на живот, право на
сазнање властитог поријекла, право на пријаву рођења, право на име, право на
стицање држављанства, право на очување идентитета, право на живот у породици
и родитељску бригу, право на личне односе и непосредне контакте са родитељем
са којим не живи, право на посебну заштиту и алтернативну бригу, право на
приватност, право на част и углед, право на заштиту од незаконитог одвођења.
Право дјетета на заштиту од насиља, злостављања и занемаривања извјештајем је
посебно исказано.
На жалост, од укупног броја пријава којима се указује на повреду личних права
дјетета, највећи број пријава, 56%, односи се на личне односе и непосредне
контакте дјетета са родитељем са којим не живи (уређење виђања-доношење
рјешења, измјена постојећег споразума, извршење рјешења и споразума).

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

Узраст дјеце
0-5 гпд.
6-10 гпд.
11-14 гпд.
15-18 гпд.
Групе дјеце
Остали (19 и више гпд.)
Неппзнатп
Укупнп:

165
234
164
120
29
6
105
823

20,0%
28,4%
19,9%
14,6%
3,5%
0,7%
12,8%

Као и у ранијим извјештајима, из запримљених пријава произилази да су дјеца до
10 година живота највише изложена ситуацијама које доводе до повреде њихових
права. У 2013. години то је било посебно изражено, јер су пријаве указивале на
повреду права дјеце узраста од 6-10 година у 30,8% случајева. Иако је тај
проценат нешто смањен у извјештајном периоду-на 28,4%, мора се имати у виду да
је истовремено повећан проценат којим се указује на повреде права дјеце узраста
до пет година живота, са 15,5%, у 2013.години на 20 % у 2014. години.
Показатељи на жалост потврђују да су дјеца у узрасту до 10 година живота
највише изложена ситуацијама које доводе до повреде њихових права, с тим да је
у извјештајном периоду повећан број пријава којима се указује на повреде права
дјеце у најранијем узрасту живота.
Ако се узраст дјетета доведе у везу са подацима о разводима брака и времену када
се они дешавају, те какве све посљедице по дијете оставља и до каквих поступака
доводи, онда је јасно да је у поступцима развода брака остваривање права дјеце у
овом узрасту, по различитим основама доведено у питање.
И у извјештајном периоду, из запримљених пријава, за један број дјеце није било
могуће одредити којег су узраста 12,8%, јер се пријавом то није наводило. Али тај
показатељ је значајно смањен у односу на претходне године (у 2013.години,
непознато - 17,9%, у 2012.години 23,3%).
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5. Којег су пола дјеца?
Из запримљених пријава и у 2014. години произилази да су дјечаци више изложени
ситуацијама које доводе до повреде њихових права 376 или 45,7% у односу на
дјевојчице 295 или 35,8%, на што се указивало и у претходном периоду (у 2013.
години – 46,6% дјечаци, а 43,3% дјевојчице, у 2012. години - 43,3% дјечаци, а
43,0% дјевојчице).

Ппл дјеце
Дјевпјчице
Дјечаци
Групе дјеце
Неппзнатп
Укупнп:

295
376
29
123
823

35,8%
45,7%
3,5%
14,9%

И у извјештајном периоду за један број дјеце није било могуће евидентирати
њихов пол, јер се то пријавом не наводи, пријавом се наводи да дијете има
одређен проблем (тако се нпр. у пријави наводи „самохрана сам мајка 2 дјеце” или
„моје дијете˝).

6. Пријаве према институцијама
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Имајући у виду да се пријаве - жалбе најчешће односе на повреду личних права
дјетета, што је најчешће у надлежности центара за социјални рад, од ових
институција се и у извјештајном периоду у највећем броју случајева, 269, тражио
одговор о поступању у вези са повредом права дјетета на коју се пријавом указује.
Иако је и у ранијим извјештајима указивано да се пријаве најчешће односе на
поступање центара за социјални рад, у извјештајном периоду то је додатно
изражено,45,4%, јер су се у 2013. години пријаве према центрима за социјални рад
односиле на 36,3%, а у 2012. години у 37,2%.
У провјери навода изнесених приговорима везаним за повреду образовних права,
поред изјашњења школе, Институција је у значајном броју предмета тражила
поступање и Републичког педагошког завода и Просвјетне инспекције.

7. Начин пријема жалбе

Начин пријема жалбе
Личнп
Телефпнпм
Ппштпм
Е-маил
Фаx-пм
Из медија
Укупнп:

302
120
66
51
9
9
557

51,0%
20,3%
11,1%
8,6%
1,5%
1,5%

Највећи број пријава - жалби грађани су предали лично, доласком у Институцију,
302 или 51,0%, што је значајно повећање у односу на 2013. годину када је то
учинило 215 грађана. Нешто је мањи број оних који су то урадили поштом 66, а све
је већи број оних који жалбу достављају електронском поштом и телефоном.
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8. Поступање по пријавама-жалбама

Жалбе у раду 2014.
Ријешене

651

88%

У фази рјешавања

91

12%

Укупно:

742

100,0%

Од укупног броја примљених пријава - жалби којима се указује на повреду права
дјетета по различитим основама, по којима је Институција поступала у
извјештајном периоду, ријешене су 651 или 88 %, а у фази рјешавања је 91
пријава или 12%.

Од 651 ријешене жалбе:
Неосновано

44

7%

Ненадлежност

62

10%

Од укупног броја ријешених жалби 651, у 44 или 7% случајева, жалбе су биле
неосноване - а у 62 или 10% случајева се радило о пријавама за које Институција
није имала надлежност за поступање. Најчешће се радило о пријавама за
остварење права пунољетне дјеце, о остваривању права на пензију, тражење
савјета за које Институција није надлежна, финансијска помоћ, питања из радног
односа и сл.
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III

ЛИЧНА ПРАВА ДЈЕТЕТА

1. Право дјетета на живот у породици и родитељско
старање
Породица је основна, природна и незамјенљива средина за развој и благостање
свих њених чланова, а посебно дјеце,19 а право дјетета на живот у породици, као
основно право, гарантовано је и међународним документима и домаћим прописима.
Утврђујући право дјетета да живи са својим родитељима, Конвенција утврђује
заједничку одговорност родитеља за подизање дјетета, за бригу о дјетету,
васпитање и образовање, раст и развој дјетета.
Према Породичном закону Републике Српске, родитељи имају дужност и право да
штите своју малољетну дјецу и да се брину о њиховом животу и здрављу.20
Родитељи се не могу одрећи родитељског права, али им оно, у случајевима
утврђеним законом, може бити и одузето.
На жалост, бројни проблеми са којима се сусреће породица данас директно се
одражавају на дјецу и остваривање њихових права. Да је породица у кризи
потврђују и подаци о све мањем броју закључених бракова, а све више развода.
Статистика упозорава и да је све већи број дјеце из разведених бракова. 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.
На жалост, статистика упозорава и на чињеницу да су дјеца до 10 година живота
највише изложена ситуацијама које доводе до повреде њихових права по
различитим основама, укључујући и повреде права дјеце у поступцима развода
брака-неплаћање алиментације, немогућност контакта са другим родитељем и сл.
Ако се при томе има у виду да у најранијем узрасту дјетета, у периоду
најинтензивнијих родитељских обавеза усмјерених на раст и развој дјетета, усљед
развода брака изостаје потребна родитељска брига, посљедице по дијете и његов
развој су врло тешке и дуготрајне.
Према показатељима статистике21 број склопљених бракова уназад три године је
све мањи, а све је већи број развода и то послије 5 година брака.

2011.
5802
886

Склопљено бракова
Разведено бракова

2012.
5326
878

2013.
5467
1052

Да је све већи број дјеце која трпе посљедице развода брака, потврђују
показатељи статистике, према којима је у 2013. години евидентирано 770, а
19
20
21

УН Конвенција о правима дјетета, Преамбула
Породични закон, „Службени гласник Републике Српске”, број 54/02 и 41/08, 63/14 члан 81.
Републички завод за статистику, Статистички годишњак Републике Српске 2010, 2011, 2012, 2013.
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2010.године 344 дјеце из разведених бракова, односно, за три године, у периоду од
2010-2012. евидентирано укупано 1674 дјеце из разведених бракова, а за период
2011-2013 укупно 2100 дјеце.

2. Право дјетета на личне односе и непосредне контакте
са родитељем са којим не живи и блиским сродницима
Право дјетета на личне односе и непосредне контакте са родитељем са којим не
живи, право је дјетета и независно је од односа међу родитељима и статуса
брачне заједнице. Одвајање дјетета од родитеља могуће је само изузетно и само
онда када се у одговарајућем поступку утврди да је неопходно у најбољем
интересу дјетета.22
На жалост, пракса показује, што потврђују и жалбе по којима је Институција
поступала и у извјештајном периоду, да се у случају развода брака или прекида
ванбрачне заједнице доводи у питање остваривање права дјетета на контакте и
дружење са родитељем са којим не живи, али и са блиским сродницима, по
различитим основама.
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите23 број поднесених
захтјева пред центрима за социјални рад у 2013. години, за уређење одржавања
личних односа са дјецом је 482 (од којих је 253 ријешено споразумом, а за 155
одлучено рјешењем) незнатно је смањен у односу на 2012. годину када је
поднесено 520 захтјева. Ови подаци говоре само о броју поднесених захтјева и
начину њиховог рјешавања, што у коначном није потврда и да је исто
реализовано, односно да је дјетету омогућено виђање са родитељем са којим не
живи.
Мајке најчешће као разлоге непоштовања рјешења наводе да дијете још увијек
није спремно за сусрете и да му је потребно вријеме, да отац не плаћа или
нередовно плаћа алиментацију, да врши „притисак˝ да виђање мора бити у
вријеме одређено рјешењем, а дијете баш тад не може, да одлази у школу или
вртић који дијете похађа, а то рјешењем није утврђено.
Очеви најчешће постављају питање да ли се њихово родитељско право своди
само на плаћање алиментације, јер се на њих врши притисак само по том основу,
а истовремено се спречавају да буду уз дијете. Истичу да вријеме за сусрете и
дружења са дјететом одређено рјешењем, није у најбољем интересу дјетета и кад
се оно уредно извршава (сваког другог викенда од петка до недјеље), а посебно
што, пропуштени викенд за дружење (због болести дјетета или спријечености
родитеља) не могу надокнадити, већ морају чекати сљедећи други викенд.

22
23

УН Конвенција о правима дјетета, члан 9.
Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите 2013.
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Породичним законом је уређено (члан 93.) да ако дијете не живи у заједници са
оба родитеља, родитељи ће се споразумјети о начину одржавања личних односа с
дјететом (посјете и сл.). Ако до таквог споразума не дође, одлуку о томе доноси
надлежни орган старатељства. Одржавање личних односа родитеља с дјецом
може се ограничити или забранити само ради заштите личности и других
интереса дјеце. Центар за социјални рад, дакле, у свим случајевима када је
изостао споразум родитеља, својим рјешењем одређује мјесто, вријеме и начин
виђања и контакте дјетета и родитеља (прецизно одређено и вријеме и мјесто
виђања, контакти у вријеме празника, школског распуста, рођендана дјетета, ко
доводи дијете на сусрете и сл.).
Пријаве по којима је Институција поступала у извјештајном периоду, а којима се
указује на повреде права дјетета, указују најчешће на сљедеће:
a) Непрецизна рјешења
Свако непрецизно рјешење „сукобљени родитељи˝ користе на начин да до
контакта не дође и да се исти пролонгира, а што за посљедицу има угрожавање
права дјетета на контакте и дружења са другим родитељем.
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 са дјететом зато што дијете није довела мајка како је рјешењем утврђено,
већ њена сестра, или дијете није хтио предати баки јер таква могућност рјешењем
није предвиђена.
Проблем у пракси представља и регулисање контакта на начин, нпр. сваки други
викенд у одређеном времену, што практично значи да ако је дијете тај викенд
болесно или је родитељ спријечен, да ће се контакт остварити тек за петнаест
дана.
Проблем настаје и због уређења контакта на начин „прве седмице од петка до
недјеље˝ и родитељ поставља питање да ли је прва седмица и кад први у мјесецу
почиње суботом или недјељом, проблем је и кад рјешењем није посебно уређено
виђање и за дане празника или породичне славе.
б) Центри за социјални рад не одлучују по захтјеву странке у законом
одређеном року
Поступак пред надлежним центрима за социјални рад за доношење рјешења којим
се уређује виђање дјетета са родитељем са којим не живи предуго траје.
Иако је законом уређено да надлежни орган рјешење треба донијети у року од 60
дана од дана подношења захтјева,24 у предметима по којима је Институција
поступала надлежни органи рјешење нису донијели у законом остављеном року.
1.
Институција Омбудсмана за дјецу запримила је 27.05.2014. године пријаву25
којом се наводи да је 27.02.2014. године поднесен захтјев за регулисање личног
контакта са малољетним дјететом, а да о поднесеном захтјеву до данас није
одлучено.

24

25

Закон о општем управном поступку, „Службени гласник Републике Српске” број:13/02, 87/07, 50/10,
члан 206. утврђује: „У осталим случајевима кад се поступак покреће поводом захтјева странке,
односно по службеној дужности ако је то у интересу странке, орган је дужан донијети рјешење и
доставити га странци најкасније у року од два мјесеца, ако посебним прописом није одређен краћи
рок.˝
Предмет број: 697-62-ПЖ/14
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На захтјев Омбудсмана за дјецу Центар за социјални рад доставио је одговор
09.06.2014. године у коме се између осталог наводи:


да је отац дјетета дана 27.02.2014. године поднио захтјев за регулисање личног
контакта,



да су странке 13.03.2014. године позване да дођу у Центар поводом поднесеног
захтјева,



да је због спријечености мајке, а у складу са захтјевима и обавезама родитеља,
у Центру дана 24.04.2014. године „обављен разговор у циљу доношења
споразума о регулисању контакта оца са млдб. кћерком,˝ али да родитељи нису
имали усаглашене ставове,



28.05.2014. године одржана је усмена расправа,



дана 4.06.2014. године обављена је опсервација контакта оца са млдб. кћерком
у очевом стану.

С обзиром да од 27.02.2014.године, када је поднесен захтјев, о истом није донесен
одговарајући управни акт све до 10.07.2014, Центар је начинио пропуст у раду на
штету права дјетета јер није у законом прописаном року одлучио о поднесеном
захтјеву .
2.
Институција је 24.04.2014.године примила жалбу оца дјетета,26 којом се
наводи да је Центру за социјални рад 30.12.2013. године поднио захтјев за измјену
Споразума о регулисање личног контакта са малољетним дјететом, због
непоштовања контакта од стране мајке, захтијевајући да се контакт одвија без
присуства мајке и у његовом породичном домаћинству, али да о његовом захтјеву
још увијек није одлучено.
У одговору, који је Центар на захтјев Институције доставио 29.05.2014. године
између осталог се наводи да „је поступак доношења рјешења у току˝. Институција
се дана 1.07.2014. године обратила надлежној инспекцији да изврши надзор над
радом Центра у наведеном предмету, тог истог дана (1.07.2014.) Центар је одлучио
по захтјеву странке и донио рјешење.
3.
Институција је дана 25.03.2014. године примила жалбу оца дјетета27 којом
се наводи да не остварује контакт са својим дјететом, јер Центар за социјални рад
и послије неколико поднесених захтјева није о томе одлучио. С обзиром да је
Центар за социјални рад у свом одговору потврдио наводе из пријаве, Институција
је затражила да надлежна инспекција изврши надзор у поступању Центра.
Извршеним инспекцијским надзором констатује се да је Центар извршио повреду
одредбе члана 206. став 1. Закона о општем управном поступку, јер најкасније у
року од два мјесеца рачунајући од дана подношења захтјева није донио рјешење
или одговарајући управни акт.
Центар за социјални рад има и обавезу и одговорност на предузимање мјера у
оквиру својих надлежности и у законом прописаном року. Законом утврђени рок за
поступање центра за социјални рад захтијева максимално ангажовање у обављању
послова у оквиру законом утврђених овлашћења, ради остваривања циља због
којег су органу дата јавна овлашћења.
Проток времена, у остваривању права дјетета на контакте и дружења са
родитељем са којим не живи, може имати непоправљиве посљедице у односима
26
27

Предмет број: 550-44-ПЖ/14
Предмет број: 377-32-ПЖ/14
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између дјеце и родитеља који не живе са њима и највећа је пријетња остваривању
овог права дјетета, због тога мјере и активности центра за социјални рад по својој
ефикасности и благовремености морају бити прилагођене овој чињеници, тако да
ни примјена репресивних мјера према родитељу који спречава контакт дјетета са
другим родитељем, не може бити искључена.28
ц) Центри за социјални рад у једном броју предмета не поступају по
налогу другостепеног органа
Законом о општем управном поступку утврђено је да је првостепени орган дужан
да у свему поступи по другостепеном рјешењу и да без одлагања, а најкасније у
року од 30 дана од дана пријема предмета донесе ново рјешење.29
На жалост, жалбама запримљеним у Институцију указује се да центри за социјални
рад не поступају нити по налогу другостепеног органа нити у законом одређеном
року доносе ново рјешење.
1.
Институција Омбудсмана за дјецу запримила је пријаву-жалбу на поступање
Центра за социјални рад везано за одржавање контакта родитеља са његовим
малољетним сином.30
Пријавом се наводи да Центар за социјални рад није поступио по Рјешењу
Министарства здравља и социјалне заштите од 25.03.2014. године којим је, између
осталог, утврђено мјесто, вријеме и начин на који ће се остварити контакт дјетета и
оца до окончања поступка.
Центар за социјални рад, на захтјев Омбудсмана за дјецу, за достављање писменог
извјештаја о поступању Центра по налогу другостепеног органа и мјерама које су
предузели ради остваривања права дјетета на контакт са родитељем, како је то
другостепеним рјешењем утврђено, између осталог наводи: „да у потпуности

уважавају примједбе из другостепеног рјешења, али да је стручни тим утврдио да нису
остварени услови за поновно одлучивање у овој управној ствари, те да ће у наредном
периоду вршити надзор над вршењем родитељског права од стране оба родитеља и
пружати савјетодавну подршку породицама.˝
2.
Институција Омбудсмана за дјецу запримила је пријаву – жалбу на
поступање Центра за социјални рад везано за одржавање контакта са малољетном
кћерком.31 Пријавом се наводи да је Министарство здравља и социјалне заштите
Републике Српске дана 27.03.2014. године донијело Рјешење којим се поништава
Рјешење Центра од 14.10.2013. године и предмет враћа првостепеном органу на
поновни поступак и одлучивање. У одговору Центра се између осталог наводи:
„Истина је да је другостепени орган поништио рјешење овог Центра и да је била

обавеза Центра да донесе ново рјешење, али под таквим околностима (родитељ
отпутовао у иностранство), Центар је оцијенио да не може отклонити недостатке
наведене у другостепеном рјешењу, па због тога није ни доносио ново рјешење.˝
д) Центри за социјални рад не користе овлашћења утврђена законом у
заштити права и интереса дјетета
Ако оправдани интереси дјеце захтијевају, ако су родитељи, односно онај родитељ
код којег дијете живи занемарили бригу о дјетету, центар за социјални рад може
одредити стални надзор над вршењем родитељског права, као и другим мјерама
28
29
30
31

Пресуда Европског суда за људска права 39177/05 од 13.03.2007. године
Закон о општем управном поступку, члан 227.
Предмет број: 583-52-ПЖ/14
Предмет број: 504-41-ПЖ/14
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породично правне заштите пружити помоћ родитељима у остваривању права
дјетета и заштити његових интереса.32
Родитељ је, према Закону,33 грубо занемарио родитељске дужности и права,
између осталог, и ако се не придржава мјера које је ради заштите права и
добробити дјетета претходно донио надлежни орган.
Иако је неспорно да у једном броју случајева дијете не може остварити своје право
на контакте и дружења са родитељем са којим не живи, само зато што се родитељ
са којим дијете живи не придржава мјера које је надлежни центар својим рјешењем
утврдио, изостаје било каква реакција центра према родитељу који онемогућава
остваривање права дјетета. Умјесто тога, родитељи се и кад је рјешење постало
правоснажно позивају на расправе и убјеђивања, чиме се, додатним протоком
времена, додатно занемарује брига о дјетету.
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. Остваривање права дјетета на контакте са
родитељем са којим не живи не може и не смије да зависи од захтјева и услова
које поставља други родитељ, то је одговорност надлежних служби које, и кад
таква понашања препознају, на исте не реагују у складу са својим овлашћењима.
Иако у поступцима центри имају обавезу осигурати да најбољи интерес дјетета
буде приоритет, те омогућити дјетету да изрази своје мишљење о свим питањима
која се њега тичу, на жалост, у поступку развода брака, најбољи интерес дјетета и
друга права из Конвенције остају само принципи, јер родитељи због међусобних
сукоба не виде најбољи интерес дјетета, а надлежне службе не користе законом им
дата овлаштења да спријече поступање родитеља противно интересу дјетета.
У ситуацији када се дјетету ускраћује одржавање личних односа са родитељем,
мјере органа старатељства морају бити и ефикасне и благовремене, нема мјеста
одлагању и одуговлачењу у активностима надлежних органа.
Механизми заштите дјетета у поступцима уређења личних односа углавном се
показују недовољно ефикасним. Центри основни проблем виде у неодговорним
родитељима који у овим поступцима манипулишу дјецом и који су само
декларативно спремни на сарадњу са надлежним органима у циљу доношења
рјешења у најбољем интересу дјетета, неодазивање на позиве центра, правдање
изостанка по различитим основама. Родитељи одговорност пребацују на центар
зато што одуговлаче поступак, што подржавају другог родитеља, што нису узели
изјаву дјетета и сл. Пребацивање одговорности са једне на другу страну додатно
усложњава цијелу ситуацију, а посљедице сносе само дјеца, јер се најчешће
контакт дјетета и родитеља са којим не живи и не одвија док трају поступци за
његово регулисање.
Родитељ са којим дијете одраста, врло често дијете свакодневно подсјећа на
родитеља који их је напустио, који их не воли, који сада брине о другима,
стварајући негативну слику код дјетета о другом родитељу, усљед чега
комуникација дјетета и другог родитеља постепено слаби и на крају се прекида, јер
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на томе сада и дијете инсистира. Што су дјеца млађег узраста простор за
манипулацију је већи и лакше се постиже циљ-спречавање било каквог контакта
дјетета са родитељем са којим не живи.
Родитељ охрабрен понашањем дјетета и изостанком било какве реакције
надлежних, дијете и даље подстиче на такво понашање, а други родитељ се
најчешће повлачи. Или чак супротно, свјестан манипулације над дјететом, своју
борбу за контакт са дјететом почиње и другим начинима који додатно отежавају
цијелу ситуацију. За сво то вријеме, дијете је ускраћено за право на лични однос и
контак са другим родитељем.
Као посљедица наведеног, све чешће, се у поступку за уређење виђања подносе и
пријаве због насиља над дјететом, очекујући да се претходно одлучи по пријави о
насиљу над дјететом, а тек онда одлучује о контакту. На тај начин се, купујући
вријеме у којем нема контакта,(док се не одлучи по пријави о насиљу), покушава
спријечити сваки контакт дјетета и родитеља са којим не живи.
Институцији су се поред родитеља обраћали и други сродници дјетета,
најчешће бака и дјед, због немогућности да остваре контакт са унуцима, послије
развода брака родитеља.
У обраћању Омбудсману за дјецу тетка дјетета наводи:„Молим Вас да ми одобрите

контакт са дјететом.˝ 34

На иницијативу Омбудсмана за дјецу у 2013. години извршене су измјене и допуне
Породичног закона35 којим је први пут у Републици Српкој утврђено право дјетета
на сусрете и дружења са блиским сродницима и трећим лицима са којима га везује
блискост, ако је то у најбољем интересу дјетета.36
О могућностима контакта дјетета и сродника (ступањем на снагу Закона о
измјенама и допунама Породичног закона) Институција је обавијестила подносиоце
пријаве из ранијих година чији су захтјеви пред надлежним центрима за социјални
рад одбијени из разлога што то питање није било законом уређено.
Измјене закона обавезују центар за социјални рад да одлуче о поднесеном захтјеву
у законом одређеном року, водећи рачуна о најбољем интересу дјетета, и да о
томе донесу одговарајући управни акт. Иако су обавезе центра за социјални рад
законом јасно одређене, Центар је, поступајући по поднесеном захтјеву, дао
сагласност на контакт дјетета и блиског сродника одређеног дана, па странка
подноси нови захтјев за контакт у новом термину. Законом није дато овлаштење
Центру да даје сагласност о остваривању права дјетета по овом основу, већ да у
одговарајућем поступку одлучи о захтјеву.

3. Извршење одлука надлежних органа
И поред чињенице да је пред центром за социјални рад закључен споразум о уређењу
виђања или да је о томе донесено рјешење које је постало правоснажно, пријавама се
указује на повреде права дјетета јер се контакти и даље не одржавају.
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Предмет број: 1655-144-ПЖ/14
Закон о измјенама и допунама Породичног закона, „Службени гласник Републике Српске˝ број
63/14
Предмет пред Европским судом број: 27966/06, Европски суд за људска права у својим пресудама је
констатовао да се круг лица са којима дијете има право на породичне везе стално шири, полази се
од чињенице да је ово право дјетета изузетно важно за његов правилан и здрав развој и
одрастање и да је држава одговорна јер није предузела све потребне мјере да се то право
омогући.
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Једини начин за остваривање права дјетета на контакте и дружења у насталој
ситуацији је принудно извршење на начин и под условима утврђеним законом. У
таквим ситуацијама родитељ најчешће одустаје од принудног извршења, јер то
доживљава као нови притисак на дијете, а Центар за социјални рад сматра да „само

извршење у пракси није изводљиво, што се показало у другим случајевима, у којима је
Центар покренуо поступак извршења, принудно извршење се није реализовало, нити
дало жељене резултате.˝ 37 Из наведеног произилази да је поступак пред Центром за
социјални рад за уређење виђања трајао неколико мјесеци, али да и послије свега
контакт дјетета и родитеља са којим не живи није могуће реализовати.
Родитељ огорчен због немогућности контакта са дјететом поставља питање зашто
је уопште водио поступак пред Центром, ако донесено рјешење није могуће
реализовати. Центри проблем виде у другом родитељу који то спречава, али и
надлежним општинским службама у чијој надлежности је извршење њихових
рјешења. Пребацивање одговорности са једне на другу страну, као и у многим
другим ситуацијама, не доприноси остваривању права дјетета већ, напротив, само
се одуговлачи поступак који никако није у интересу дјетета. Додатно вријеме које
се оваквим поступцима купује само додатно компликује и онако тежак поступак
извршења. Дјеца ничим нису допринијела да буду дио извршног поступка, врло
често и не знају и не разумију о каквим се поступцима ради, под снажним су
притиском једног од родитеља, додатно су збуњени, изневјерени, и по ко зна који
пут доведени у ситуацију да бирају између оца и мајке, а све то дугорочно оставља
посљедице на њихово одрастање.
Правоснажне одлуке надлежних органа обавезују оба родитеља, али и надлежне
службе које њихово извршење не могу доводити у питање. Само извршење мора
бити реализовано на начин да се избјегну додатне стресне ситуације за дијете „У

свим активностима које се тичу дјеце од примарног значаја су интереси дјетета без
обзира на то да ли их спроводе јавне или приватне институције за социјалну
заштиту, судови, административни органи или законодавна тијела.˝38

Основни проблем је да у поступку који се води, родитељи доношење рјешења о
уређењу виђања дјетета и родитеља са којим не живи, не виде као право и
потребу дјетета и да се рјешење доноси зато што је то потреба дјетета, а не зато
што дијете то мора, а надлежни центри за социјални рад, прије поступка принудног
извршења, не користе постојеће законом утврђене мјере породично правне
заштите, како би пружили потребну подршку родитељу, спријечили излагање
дјетета сталним стресним ситуацијама и омогућили дјетету остваривање његових
права и његовог најбољег интереса.
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 служби
озбиљно су нарушена права и интереси дјеце. У извјештајном периоду Институција
није примила жалбе којима се указује на повреду права дјетета по том основу.
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 3.
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4. Право дјетета на издржавање
Право дјетета на издржавање једно је од његових основних права. С обзиром да
дијете није у могућности да се само брине о себи, најважнији дио укупне бриге за
дијете је обезбјеђење потребног издржавања. Дијете има право на издржавање а
родитељи, прије свих, имају и обавезу и одговорност обезбиједити остваривање
овог права дјетета.39
Жалбе по којима је Институција поступала и у извјештајном периоду, а којима се
указује на повреде права дјетета због избјегавања издржавања од стране
родитеља, без обзира што указују на врло различите ситуације којима су дјеца
изложена, имају исти резултат - дјеца су понижена и повријеђена и без средстава
за живот.
Када родитељи дјетета живе заједно, без обзира да ли је се ради о брачној или
ванбрачној заједници, и не поставља се питање издржавања дјетета, јер то је
обавеза родитеља. Међутим, када родитељи из било којих разлога не живе заједно
и када дијете одраста само са једним родитељем, остваривање права дјетета на
издржавање је доведено у питање.
У писму Институцији, између осталог се наводи: „Отац не плаћа алиментацију нити

помаже у било ком виду издржавање дјеце, иако постоји рјешење о извршењу.˝ 40


Правоснажне пресуде суда о разводу брака и обавези издржавања
се не извршавају. Одлуком суда о разводу брака, дијете се повјерава на бригу и
старање једном родитељу уз обавезу другог родитеља да на име издржавања
дјетета уплаћује одређени новчани износ. И у ситуацијама, што је из предмета
списа видљиво, да на пресуду о разводу брака и утврђену обавезу да на име
издржавања дјеце уплаћује одређени износ родитељ није улагао жалбу, сагласио
се дакле са плаћањем обавезе издржавања, иста је постала правоснажна, изостаје
уплата алиментације.

Изостанак добровољног извршења правоснажне пресуде, за
посљедицу има покретање и вођење извршног поступка. На основу
правоснажне одлуке суда, с обзиром да нема добровољне уплате издржавања за
дјецу, мајка покреће извршни поступак. Рјешењем о извршењу „одређује се

извршење заплијеном на дијелу мјесечне плате извршеника у висини износа од XX
КМ мјесечно, коју плату извршеник остварује код XXX, и преносом заплијењеног
новчаног потраживања тражиоца извршења, док за то постоје законски услови или
до друге одлуке суда.˝
По пријему рјешења о извршењу, послодавац обавјештава суд „да није у

могућности да поступи по рјешењу о извршењу, јер радник има раније створене
обавезе по кредитима у укупном износу од XX КМ мјесечно, и из тих разлога нисмо
у могућности вршити обуставе на име алиментације по достављеном рјешењу.˝
Како послодавац не може поступити по рјешењу о извршењу, из горе наведених
разлога, тражиоцу извршења остаје могућност предлагања промјене предмета и
средстава извршења у складу са чланом 8. став 3. ЗИП-а, а овим се, према
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 27. став 3: Стране уговорнице ће предузети све
одговарајуће мјере како би обезбиједиле да дијете добија издржавање од родитеља или других
лица која су финансијски одговорна за дијете.
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33

обавјештењу суда, извршење на новчаним примањима извршеника сматра
довршеним.41
У ситуацији када се извршење на новчаним потраживањима сматра довршеним, јер
се из плате не може наплатити алиментација, родитељу предстоји нови поступак
извршења, сада на имовини даваоца извршења. За многе проблем тек сада настаје,
јер због немогућности увида у стварно стање његове имовине или чињенице да
имовина није његово власништво, због поступка који треба поново покретати и
излагати се додатним трошковима, многи одустају од покретања новог поступка.
Ако ипак поступак и покрену и у том поступку и наплате алиментацију - послије
процјене и продаје дијела његове покретне имовине, то је наплата само једног
дијела његове обавезе коју он има према дјеци. И онда, мора ићи са новим
приједлогом за нова доспјела потраживања, а за сво вријеме трајања поступка
дјеца немају издржавање.
Право дјетета на издржавање подређено је могућностима даваоца
издржавања. Законом је утврђено да када се издржавање тражи за дијете, суд ће
узети у обзир и узраст дјетета и потребе за његово школовање.42 Међутим,
законско рјешење истовремено уређује како се у судском поступку одређује износ
издржавања за дијете, а оно није везано и потребама дјетета, већ само
могућностима даваоца,43 што је противно интересу дјетета и његовом праву на
издржавање.
- Законом није утврђен минимум који родитељ мора обезбиједити за издржавање
дјетета, тако да плаћање процента од његове плате, најчешће није одраз његових
стварних могућности.
- Извршење на плати или другом сталном новчаном примању родитеља ради
издржавања дјетета није законом постављено приоритетно у односу на друга
потраживања без обзира кад су настала, из чега произилази да дијете не да нема
приоритет добити средства за издржавање, већ је у реду чекања кад се за то
стекну услови (ако родитељ већ има кредитна задужења којима је оптеретио плату,
дијете треба чекати да се кредит отплати).

Избјегавање давања издржавања је кривично дјело. За остваривање
права на издржавање законом је обезбијеђена и кривично правна заштита, чиме се
указује и на шири друштвени интерес у његовом остваривању, прије свега у циљу
заштите дјеце која нису способна да се самостално издржавају. Избјегавање
давања издржавања постоји не само у случају неплаћања издржавања, већ и у
случају плаћања мањег износа издржавања од оног који је утврђен, или
повременог плаћања (уплати се алиментација један мјесец, а онда три мјесеца
нема уплате) што је у пракси врло често присутно. Кривични поступак против
неодговорног родитеља и изречена мјера је санкција за непоштовање законом
утврђене обавезе, а законска претпоставка за постојање овог кривичног дјела је
постојање извршне одлуке (судске, извршног поравнања пред судом или другим
надлежним органом) којом је утврђена обавеза издржавања. Тужилаштва у
Републици Српској показала су потребну осјетљивост за поступање по пријавама
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Предмет број: 1723-153-ПЖ/14
Породични закон, члан 253.
Породични закон: Лице које је дужно да даје издржавање, а налази се у радном односу или је
корисник пензије, или остварује сталну новчану ренту у мјесечном износу, суд ће обавезати на
плаћање будућих мјесечних износа издржавања у проценту од личног дохотка, пензије, или
сталне новчане ренте (члан 259.), који не може бити мањи од 15% за свако издржавано лице, а
проценат за сва лица која траже издржавање не може бити већи од 50% (члан 261.)
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којима се указује на повреду права дјетета по овом основу и исте приоритено
рјешавају.
Изостају мјере породично правне заштите. Законом је утврђено да
родитељ грубо занемарује родитељско право, ако не брине о дјетету са којим не
живи дуже од мјесец дана или се не придржава мјера које је ради заштите права и
добробити дјетета донио надлежни орган. Из наведених разлога родитељу може
бити и одузето родитељско право, као посљедња и најтежа мјера. Центри за
социјални рад не користе законом утврђена овлашћења и не предузимају мјере
породично правне заштите ради заштите права и интереса дјетета у овој области.
Законом је утврђено и овлашћење центра за социјални рад да у име дјетета
подноси суду приједлог за извршење. На жалост, пракса показује да центри за
социјални рад готово не користе законом утврђено овлаштење за покретање
поступка извршења, као ни предузимање мјера према неодговорном родитељу,
тако да проблеми у вези са издржавањем дјетета најчешће остају само проблеми
дјетета и родитеља са којим живи.
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 има и обавезу и одговорност обезбиједити
издржавање за своје дијете.
У пракси су присутне и ситуације да родитељи, на жалост, заиста не могу
обезбиједити издржавање за своју дјецу. Иако је закон препознао такву ситуацију
(кад суд утврди да родитељи ни заједнички нису у могућности да подмирују
потребе издржавања дјетета, обавијестиће о томе орган старатељства, ради
обезбјеђења средстава за издржавање дјетета, члан 255.) у пракси се ова
могућност не користи, а посљедице сносе опет дјеца.
Право дјетета на издржавање је право дјетета и не зависи од односа међу
родитељима нити од статуса брачне заједнице, без обзира да ли су родитељи у
браку или нису, да ли живе заједно или не, да ли је дијете рођено у брачној
заједници или није, да ли родитељ остварује контакт са дјететом.
Обавеза издржавања дјетета је обавеза оба родитеља дјетета, а
системске мјере морају обезбиједити да они ту своју обавезу и
извршавају. За унапређење система и заштиту дјетета и његовог права на
издржавање неопходне су измјене и допуне Породичног закона.

5. Право на савјетовање
Једним бројем пријава запримљених у институцији Омбудсмана за дјецу указује се
на повреде права дјетета у поступцима пред центром за социјални рад, који се
воде ради регулисања контакта дјетета са родитељем са којим дијете не живи, а у
вези са остваривањем права на савјетовање.
Пријавама се углавном наводи да поступци савјетовања предуго трају и да не знају
шта је циљ који се жели постићи, и у којем временском периоду (колико дуго) те
активности пред центром могу трајати.
Законом о социјалној заштити, који је ступио на снагу у мају 2012. године,
савјетовање се дефинише као посебно право, које корисници права из социјалне
заштите остварују под условима утврђеним Законом.
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Законом о социјалној заштити утврђено је да је савјетовање системска и
програмирана стручна помоћ коју реализују стручни радници примјеном метода
социјалног рада и других друштвено-хуманистичких наука, а чија је сврха помоћ
појединцу, члановима породице или породици у цјелини у развијању, допуњавању,
очувању и побољшању властитих социјалних могућности, а у случају болести,
старости, инвалидности, незапослености, смрти блиских лица, проблема у
васпитању дјеце и у односима родитеља и дјеце, проблема ризичних понашања
дјеце и омладине, проблема брачних и ванбрачних односа, закључењу брака,
насиља у породици, укључивања у свакодневни живот након дужег боравка у
институцијама, остваривања појединих социјалних права, те у другим неповољним
социјалним околностима и кризним ситуацијама.44
Законом је даље утврђено да се савјетовање спроводи на основу процјене укупних
потреба корисника, индивидуалног плана и споразума између пружаоца услуге и
корисника.
То обавезује да стручни радници примјеном метода социјалног рада и
индивидуалног плана јасно одреде своје дјеловање у конкретним ситуацијама, да
одреде циљ који се стручном помоћи појединцу или породици у цјелини треба
остварити, што у коначном треба да умањи или отклони зависност појединца или
породице у цјелини од социјалне службе, и вријеме у којем се постављени циљеви
требају реализовати.
Своје поступање у остваривању овог права корисника центар за социјални рад
правда на начин да „за исто нисмо у могућности проводити поступак јер

Министарство здравља и социјалне заштите није донијело Упутство за спровођење
савјетовања.˝ 45

Пропуст је Министарства да у законом одређеном року није донијело Упутство о
спровођењу савјетовања,46 али недоношење Упутства није сметња да се право
реализује на начин како је то законом уређено. Не стоје наводи Центра да нису у
могућности проводити поступак. Они поступак проводе, јер из предмета списа
произилази „да је наложено Вама да са кћерком и сином одлазите у Породично
савјетовалиште Центра за социјални рад˝ 47 али не на начин и под условима
утврђеним законом.
Право на савјетовање како је Законом уређено, изузетно је важно не само за
остваривање права дјетета на контакте и дружење са родитељем са којим не живи,
већ и за остваривање других права дјетета, али се исто, као и друга права из
закона, мора реализовати под условима и на начин како је Законом уређено.

6. Јачање капацитета центара за социјални рад
УН Комитет за права дјетета48 разматрајући други, трећи и четврти комбиновани
извјештај Босне и Херцеговине, понавља раније дате препоруке, (да се центрима
за социјални рад обезбиједе одговарајући људски и финансијски ресурси и
систематична обука запослених, као и да се предузму све друге мјере којима би се
гарантовали квалитет, ефикасност и транспарентност ових институција), те
констатује забринутост да активности центара нису усмјерене на
обезбјеђивање социјалне подршке, већ да су често фокусирани на
44

Закон о социјалној заштити, „Службени гласник Републике Српске˝ број 37/12, члан 55.
Предмет број: 1394-129-ПЖ/14
46
Препорука Министарству здравља и социјалне заштите, број:1707-15-УП/13 од 29.11.2013.
47
Предмет број: 107-10-ПЖ/14
48
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 46-47.
45
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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.
Центри за социјални рад редовно понављају да су под сталним притиском, да су
очекивања грађана од служби социјалне заштите све већа, прво из разлога што је
пред центрима све већи број захтјева за остваривање права грађана, али и све
већа законом утврђена овлаштења центра за социјални рад. Све већи број захтјева
не умањује одговорност коју центар за социјални рад има у поступцима које води и
одлукама које доноси у заштити права и интереса дјетета.
Центри за социјални рад су професионалне организације у којима су кључни не
само број, већ и структура запослених. Према подацима Министарства здравља и
социјалне заштите49 у 2011. години укупан број запослених у центрима и службама
социјалне заштите био је 539 радника, а од тог броја 317 су стручни радници. У
2012. години, према истим подацима50 повећан је број запослених дипломираних
социјалних радника са 87 на 92, дипломираних правника са 39 на 44, психолога са
22 на 31, педагога са 8 на 13. Међутим, без обзира што је и у извјештајном периоду
дошло до повећања броја запослених радника, још увијек у 10 (од 45) центара за
социјални рад, од укупног броја запослених, стручни радници не чине ни половину
запослених. При томе је и даље присутан проблем да општинске службе социјалне
заштите имају једног или ниједног запосленог стручног радника.
Највећи број пријава по којима је Институција поступала, а којима се указује на
повреде права дјетета, не само у извјештајном периоду, односе се на поступање
центара за социјални рад. При томе, посебно забрињава да се пријавама указује на
повреде права дјетета пред истим центрима за социјални рад и по истом основу.
Једним бројем пријава захтијевало се изузеће појединаца запослених у центрима,
али и изузеће цијеле установе.
Због изузетно важне улоге коју центар за социјални рад има у заштити права и
интереса дјетета, врло је важна сарадња центра са другим институција и службама,
између осталих и са васпитно-образовним установама. Запослени у васпитнообразовним установама истичу да по њиховој пријави о повреди права дјетета по
различитим основама, изостаје адекватна реакција центра и повратна информација
да ли су и које мјере предузели у заштити дјетета и његових интереса.

7. Права дјеце и вишечлане породице
Родитељи или други одговорни за дијете имају првенствену одговорност да
осигурају, у оквиру својих способности и финансијских могућности, услове живота
потребне за развој дјетета.
Држава ће, у складу са националним условима и у оквиру својих могућности,
предузети потребне мјере да помогне родитељима и другим одговорним за дијете
да остваре ово право и, ако је потребно, обезбиједиће материјалну помоћ и
програме.51
49
50
51

Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите за
2011. годину
Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите за
2012. годину
УН Конвенција о правима дјетета, члан 27.
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Проблем обезбјеђења услова потребних за развој и одрастање дјетета посебно је
присутан код вишечланих породица због немогућности великог броја ових
породица да одговоре на потребе дјеце.
Стратегијом развоја породице у Републици Српској52 као Стратешки циљ 1
дефинисано је: измјена и допуна закона у областима које су повезане са
породицом и породичним животом, а које ће побољшати укупно стање и
перспективе породице, између осталог и Породични закон, Закон о дјечијој
заштити, Закон о раду. Ни један од наведених закона није ни ушао у скупштинску
процедуру и није усвојен за вријеме важења Стратегије.
Стратегијом је утврђено и субвенционисање боравка у предшколским установама
за треће дијете, а ни овај циљ није реализован у свим локалним заједницама.53
Удружења родитеља са четворо и више дјеце, а таква удружења су регистрована у
бројним локалним заједницама, једини начин виде у системским рјешењима која ће
на бази потреба ових породица дефинисати политике помоћи и подршке овим
породицама на трајној основи у различитим областима, са основним циљем стварања услова за побољшање положаја ових породица и њихове интеграције,
остваривања права мајки у погледу материјалног и социјалног статуса,
успостављања механизама подршке породици кроз материјална и друга давања,
услуга доступних дјеци и сл.
Основни проблем, према подацима удружења, је незапосленост родитеља усљед
чега је знатан број ових породица зависан од социјалне помоћи и различитих
донација. Један број породица су стални корисници новчане помоћи центра за
социјални рад. Помоћ коју добију усмјерена је на превладавање тренутне ситуације
коју имају - куповина уџбеника за дјецу, набавка огрева, лијекова.
Додатни проблем је да велики број ових породица нема ријешено стамбено питање
и да су принуђени плаћати закупнину или живјети у крајње неусловним
просторијама које су им уступљене на кориштење. Дио средстава која и обезбиједе
усмјеравају за комуналне накнаде. Због проблема којима су ове породице
свакодневно изложене и удружења захтјеве за помоћ добијају свакодневно. С
обзиром да су финансијска средства удружења врло ограничена, то су и њихове
могућности подршке овим породицама све мање.

8. Права дјеце и самохрани родитељ
Бројни проблеми са којима се данас суочавају самохрани родитељи, директно се
одражавају на дјецу због немогућности родитеља да одговори на потребе дјетета.
Иако велики број дјеце одраста само са једним родитељем, данас нема званичне и
свеобухватне евиденције о броју самохраних родитеља, нити броју дјеце која
одрастају уз бригу само једног родитеља, а која би између осталог била показатељ:
који је број самохраних родитеља без икаквих примања, који број самохраних
родитеља има посао али не може дијете уписати у вртић, који број је без
ријешеног стамбеног питања, број породица које су зависне од социјалних давања,
да ли је и којем броју породица потребна правна помоћ, психолошка подршка,
52
53

Стратегија развоја породице усвојена на Народној скупштини 4. јануара 2009. године
Стратегијом развоја породице утврђено је и да се рађање трећег и четвртог дјетета треба посебно
стимулисати материјалним давањима, независно од материјалног положаја породице. Према
подацима Јавног фонда за дјечију заштиту новчана накнада исплаћује се за трећерођено и
четврторођено дијете у износу од 600,00 КМ односно 400,00 КМ. У 2013. години у статусу трећег
рођеног дјетета у породици рођено је 1193 дјеце, а у статусу четврторођеног 211. У 2014. години
рођено је трећерођене дјеце 1318, а број четврторођене дјеце је 213.
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доступност различитих услуга за њихову дјецу. При томе се мора имати у виду да
један број самохраних родитеља брине о четворо или више дјеце, или да имају
дјецу са сметњама у развоју, или са тешким обољењима или да и сами имају
озбиљне здравствене проблеме. Због тога су неопходна системска рјешења која су
реална и могућа у датим условима и која су, на трајној основи, овим породицама
подршка у остваривању права дјеце и њиховој заштити (набавка уџбеника, упис у
вртић, подршка за дијете са сметњама у развоју).
У ситуацији када нема бриге другог родитеља, без обзира на разлоге који су до
тога довели, родитељ који сам брине о дјетету, сам носи терет одговорности за све
свакодневне ситуације са којима се сусреће. Обавезе које дјеца имају у школи,
њихово слободно вријеме, односи са вршњацима, њихово здравље, екскурзија,
обезбјеђење услова за живот... и многа друга питања су проблеми у
функционисању самохраног родитеља, а они су и социјални, и економски и
емоционални, и никако се не могу везати само за проблем алиментације, али њено
неплаћање додатно усложњава проблем и додатно угрожава и дијете и родитеља.
У бројним локалним заједницама регистрована су удружења самохраних родитеља
која имају за циљ указати на бројне проблеме самохраних родитеља и потребу
системских рјешења за њихово превазилажење. У удружењима истичу да
свакодневно примају захтјеве за помоћ ових породица, међутим, због недовољних
финансијских средстава и њихове могућности подршке су врло ограничене. Један
број родитеља повремено добије једнократну новчану помоћ, а многи су и у
остваривању тог права онемогућени због алиментације коју имају само на папиру.
Родитељи 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 никада није дошло или је само дјелимично исплаћена.
Са теретом одговорности и страхом од неизвјесности који носи самохрани родитељ,
одрастају и дјеца, јер знају да им родитељ сам најчешће не може пружити ни
елементарно.
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IV

ДЈЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

Стратегија за унапређење социјалне заштите дјеце без родитељског старања са
планом акције за период 2009-201454 је стратешки документ усмјерен на
унапређење положаја дјеце, који због врло различитих животних догађаја
одрастају ван својих биолошких породица. Стратегија поставља циљеве
унапређења системских модела социјалне и породично - правне заштите дјеце без
родитељског старања и односи се на област хранитељства, усвојења, старатељства
и институционалног збрињавања дјеце. На жалост, постављени циљеви, који су
приоритетно дефинисали потребу измјена и допуна Породичног закона, израду
јединствене базе података, израду јединствених евиденционих образаца за област
старатељства нису реализовани како је то Стратегијом дефинисано.55
Оно што је, између осталог, констатовано Стратегијом унапређења социјалне
заштите дјеце без родитељског старања је чињеница да највећи број дјеце без
родитељског старања одраста у сродничким породицама, али да те породице
немају статус хранитељске породице и, што је посебно важно, те породице којима
је повјерена брига за дијете нису под сталним надзором надлежних центара за
социјални рад.
Збрињавање дјеце без родитељског старања је врло захтијевна обавеза државе и
поред јасно постављених и дефинисаних нормативних оквира, захтијева и
ангажовање стручњака различитих профила, у различитим секторима, прије свега
у центрима за социјални рад, у чијој је надлежности избор облика алтернативне
бриге о дјеци, али и стални надзор над бригом о дјеци, и онда када је дјеци
рјешењем центра обезбијеђена одговарајућа алтернативна брига.
Према Конвенцији о правима дјетета, дијете које је привремено или трајно лишено
породичне средине или коме, у његовом најбољем интересу, није дозвољено да
остане у том кругу, има право на посебну заштиту и помоћ државе. Државе
чланице, у складу са својим националним законима, обезбјеђују алтернативно
старање за такво дијете.
Такво старање треба да обухвата, између осталог, смјештај у другу породицу,
усвојење или, ако је неопходно, смјештај у одговарајуће установе за бригу о дјеци.
При разматрању рјешења, треба обратити дужну пажњу и на чињеницу да је
пожељан континуитет у подизању дјетета, као и на етничко, вјерско, културно и
лингвистичко поријекло дјетета.56
Захтјев Конвенције је обавеза државе, да у складу са законом, у свим случајевима
када развој и одрастање дјетета није могуће у биолошкој породици, дјетету
обезбиједи услове за несметан развој, наводећи и могуће облике који тај развој
могу обезбиједити, поштујући при томе један од основних принципа - најбољи
интерес дјетета.
Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу57 којом се наводи да је дијете
без родитељског старања, у посљедњих неколико година (од 2009-2014. године)
послије збрињавања у четири хранитељске породице, привремено било збринуто у
54

Стратегију за унапређење социјалне заштите дјеце без родитељског старања са планом акције за
период 2009-2014 је усвојила Влада Републике Српске 3.09.2009.год.
55
Стратегија за унапређење социјалне заштите дјеце без родитељског старања са планом акције за
период 2009-2014. - Област старатељства, тачка 1, 2.
56
УН Конвенција о правима дјетета, члан 20.
57
Предмет број: 1055-96-ПЖ/14

40

сродничкој породици. Сада је рјешењем надлежног центра збринуто у дјечијем
дому.
Наводи из жалбе и документација добијена у Центру за социјални рад, отварају
бројна питања:
1. Ко је старалац дјетета и ко је одговоран за дијете од када је изузето из
породице? Дјетету без родитељског старања никада није постављен старалац.
На питање Институције ко је старалац дјетета и ко је одговоран за дијете од
када је изузет из породице, одговор Центра је, да је мајка старалац и законски
заступник дјетета. Ако је мајка старалац и законски заступник дјетета, зашто ни
једно од донесених рјешења мајци није достављено, зашто мајка није
учествовала у поступку који се водио пред Центром и заступала интерес дјетета.
Према члану 201. Породичног закона под старатељство ће се ставити малољетно
лице чији су родитељи кроз дуже вријеме занемарили чување и васпитање дјеце, а
старалац је дужан да се као родитељ стара о његовој личности, а нарочито о
здрављу, васпитању, образовању и оспособљавању за самосталан живот и рад.
2. Шта су разлози, ни једним рјешењем није образложено, да је дијете без
родитељског старања, одлуком Центра, збрињавано у четири хранитељске
породице за 5 година. Образложење је Центра да се дијете није адаптирало у
једној породици, па су га онда збрињавали у другој, трећој и четвртој. Тиме се
практично присутан проблем збрињавања дјетета у већем броју породица за
кратко вријеме преваљује на дијете које се није адаптирало, а игнорише
чињеница да Центар, приликом изузимања дјетета није правилно процјенио све
потребе и могућности дјетета и с тим у вези донио одговарајућу одлуку за
његово адекватно алтернативно збрињавање. Свака нова хранитељска породица
за дијете је не само ново породично окружење, већ и нова школа, нови другови
- сваки пут све испочетка, с обзиром да су хранитељи и из различитих општина.
3. Послије четири хранитељске породице дијете је привремено, до проналаска
адекватног рјешења, збринуто у сродничкој породици, која нема статус
хранитељске породице. Из сродничке породице дијете је привремено збринуто у
прихватну станицу за дјецу и омладину затечену у скитњи и просјачењу. У
вријеме упућивања дјетета у прихватну станицу, дијете није затечено у скитњи
и просјачењу, није напуштено од породице у којој је збринуто, није затечено у
неприхватљивом понашању. Из приложене докуменатације - службене
забиљешке сачињене на дан када је дијете изузето из породице у којој је било
збринуто, нема ни назнака да је дијете у породици било изложено неком облику
насиља или занемаривања или да су постојали неки други разлози за хитном
реакцијом Центра. Питање је да ли је дијете и у каквом ризику било, да ли му је
и од кога пријетила опасност, да ли му је било угрожено здравље.
Према Закону о социјалној заштити, прихватилиште је установа у којој се на краћи
период збрињавају напуштена дјеца, дјеца са поремећајима у понашању... која
имају потребу за хитном социјалном заштитом. Смјештај дјетета у ову установу,
под условима утврђеним законом, мора да прати одговарајући акт о његовом
смјештају, што је у конкретном случају изостало.
У поступцима који се воде пред Центром за социјални рад ради
збрињавања дјетета без родитељског старања58 присутна је и пракса, да
је дјетету именован старалац који је запослен у центру за социјални рад,
а који истовремено, као старалац дјетета води поступак пред центром и
58
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члан је стручног тима, што је потпуно неприхватљива пракса, с обзиром
на обавезе и овлаштења која старатељ има према закону.
Центар за социјални рад је јавна установа и према закону има и обавезу и
одговорност на предузимање свих потребних мјера у оквиру датих му овлаштења
ради заштите права и интереса дјетета и остваривања циља због кога су му дата
јавна овлаштења.
Центар за социјални рад има и обавезу и одговорност да управне и друге поступке
од значаја за остваривање и заштиту права дјетета води уз поштовање основних
начела Закона о општем управном поступку, начело законитости, ефикасности,
истине, начело саслушања странака.
Центар за социјални рад има и обавезу и одговорност да у предузимању мјера из
своје надлежности, а ради заштите права и интереса дјетета, обезбиједи да
најбољи интерес дјетета у сваком појединачном случају буде приоритет, те да
омогући дјетету да у сваком поступку изрази своје мишљење.59

1. Хранитељство
Дијете које је привремено или стално лишено породичне средине или којем, у
његовом најбољем интересу, не може бити допуштено да у таквој средини
остане, имаће право на посебну заштиту и помоћ државе.
Држава ће у складу са својим националним законима обезбиједити алтернативну
бригу за такво дијете.60
Једно од основних права сваког дјетета је право дјетета на живот у породици.
Породица је основна јединица друштва, природна је и незамјенљива средина за
развој и благостање свих њених чланова, а посебно дјеце. Ако дијете нема
биолошку породицу, ако су родитељи напустили дијете или из било којих других
разлога нису у могућности одговорити потребама дјетета, дјетету је опет потребна
породица, алтернативна - хранитељство или усвојење, која ће бити подршка
дјетету у одрастању.
Хранитељство је један од најхуманијих облика заштите дјеце и у интересу је, прије
свега, дјетета, а онда и породице и биолошке и хранитељске, а 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 - поступак припреме за хранитељство, трајање хранитељства па и
престанак хранитељства, јасно одреде. При томе, права дјетета не смију бити
доведена у питање-право на контакте и дружења са биолошком породицом,
блиским сродницима и другим лицима, ако је то у најбољем интересу дјетета,
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право на изражавање мишљења и учешћа у сваком поступку који се њега тиче,
право на информацију, на приватност, на слободно вријеме, наравно право на
образовање, здравствену заштиту, заштиту од насиља, злостављања и
занемаривања.
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.
Законом о социјалној заштити,61 чланом 46. став 2. утврђено је:
Министар доноси Правилник о хранитељству.
Законом је, чланом 149. утврђено:
Министар ће у року од 6 мјесеци од дана ступања на снагу овог Закона донијети:
б) правилник о хранитељству (члан 46. став 2.)
Закон о социјалној заштити ступио је на снагу 2012. године. Правилник о
хранитељству62 донесен је 2014. године и ступио је на снагу 19. априла 2014.
године.
Основни проблем је да донесени Правилник о хранитељству није препознао
стандарде који се односе на права дјеце у хранитељству како у поступку његовог
заснивања, тако и за вријеме трајања хранитељства.
Ако центар за социјални рад примјењује хранитељство као мјеру заштите за дијете
само онда када је то у његовом најбољем интересу, онда Правилник мора јасно
одредити када је хранитељство у најбољем интересу дјетета и који су то стандарди
који се обавезно примјењују у остваривању најбољег интереса дјетета у
хранитељској породици.
Конвенција успоставља права дјетета која важе за свако дијете и у свим условима
у којима се дијете нађе на свом путу одрастања. Најбољи интерес дјетета, и као
право дјетета и универзални принцип Конвенције, услов је за остваривање и права
дјетета на алтернативну бригу. Најбољи интерес дјетета, између осталог, захтијева
и: право дјетета на контакте са биолошком породицом, блиским сродницима и
трећима лицима ако је то у интересу дјетета, право на изношење мишљења и
учешћа у сваком поступку који се тиче дјетета, право на информацију, на заштиту
приватности, заштиту од сваког облика насиља и занемаривања, услове смјештаја
прилагођене поријеклу и потребама дјетета...
С обзиром да стандарди представљају полазну основу за мјерење квалитета услуга,
а да је најважнији показатељ за процјену тог квалитета начин на који се та услуга
одражава на живот оних који је примају - у овом случају у питању су дјеца у
алтернативној бризи, врло је важно да стандарди буду јасно нормативно
дефинисани, како за дјецу и њихове породице тако и за надлежне службе које
воде поступке и доносе одлуке у овим ситуацијама.
С обзиром да Правилник о хранитељству није поставио стандарде који се обавезно
примјењују у свим случајевима када се хранитељство примјењује као мјера
заштите за дијете, првенствено у дијелу који се односи на стандарде који одређују
најбољи интерес дјетета у хранитељству, Омбудсман за дјецу предложио је63
Министарству здравља и социјалне заштите предузимање потребних мјера и
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активности ради стварања услова за поступање надлежних органа у интересу
дјетета на начин да се
измјенама и допунама Правилника о хранитељству јасно одреде
стандарди на основу којих се процјењује и одређује шта је, у сваком
појединачном случају, најбољи интерес дјетета у хранитељској
породици, с обзиром да је најбољи интерес дјетета услов за примјену
хранитељства као мјере заштите за дијете.
Поред тога, остваривање права дјеце без родитељског старања и њихова заштита64
доведено је у питање и из разлога што у поступку за збрињавање дјетета у
хранитељској породици, који се води пред центром за социјални рад, не учествују
родитељи дјетета, њихове изјаве нису дио рјешења, рјешења се родитељу и не
достављају, нема учешћа дјетета у поступку, нити његове изјаве. У поступцима, а
према документацији достављеној Институцији, Центар сам води поступак и
рјешење доставља својим службама.
Обраћања Институцији којима се између осталог поставља и питање: „како они

могу без обуке да поставе неког за хранитеља уопште, као, прво се води старатељ
па онда хранитељ. Да ли то иде тако заиста,˝ 65 само потврђују да хранитељство,

као најхуманији облик збрињавања дјеце, на простору Републике Српске још увијек
није присутно у мјери у којој је то потребно. Република Српска има породице које
су заинтересоване за овај облик збрињавања дјеце. У 2013. години евидентиране
су 284 хранитељске породице.66 (Према истим подацима у 2012. години
евидентирано је 250 хранитељских породица, док је у 2008. години тај број
износио 150.) При томе, треба имати у виду да једна хранитељска породица, према
закону може збринути највише троје дјеце. Међутим, бројна питања се морају
системски јасно поставити и дефинисати, како би хранитељство у сваком
појединачном случају одговорило на потребе дјеце. Прије свега, кључно је избор
хранитеља, њихова едукација и посебно стални надзор над њиховим радом. При
томе се, упоредо са развојем стандардног хранитељства, мора радити и на
оспособљавању специјализованих облика хранитељства, као што је хранитељство
за хитне случајеве, за дјецу са поремећајима у понашању, за дјецу са сметњама у
развоју...
Хранитељство као алтернативна брига за дијете које нема биолошку породицу, или
родитељи нису у могућности одговорити својим родитељским обавезама, без
обзира на разлоге који су до тога довели, одговор је на потребе и право дјетета на
живот и одрастање у породици. Процјене потреба дјетета и његов најбољи
интерес, али и способност хранитељске породице да одговори тим потребама у
надлежности је центра за социјални рад. Центар има кључну улогу - и обавезу и
одговорност, да збрињавање дјетета у хранитељској породици буде адекватно
потребама дјетета. Оног момента када је дијете рјешењем надлежног центра за
социјални рад збринуто у хранитељској породици, центар је преузео одговорност
за дијете, зато надзор над радом хранитељских породица мора бити стални и
континуирани и никако се не може правдати недовољним бројем запослених у
центру за социјални рад, што је на жалост у пракси присутно. Неадекватан
надзор над радом хранитељских породица, који није стална активност,
који се проводи само у случајевима када проблем ескалира или да се
64
65
66

Центар за социјални рад Бања Лука, Рјешење број: 02-УП/И-60141-39-1/14, број: О2-УП/И-6014120/13, број: 03-УП/И-60142-11/03-3/09
Предмет број: 1693-146-ПЖ/14
Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите 2013,
стр. 20.

44

задовољи форма, доводи у питање квалитетно хранитељство а тиме и
право дјетета без родитељског старања на адекватну бригу.

2. Усвојење
Да би се „дјетету које је лишено породичне средине или којем, у његовом
најбољем интересу, не може бити допуштено да у таквој средини остане˝67
обезбиједила посебна заштита, која може да укључи и усвојење, неопходно је
унаприједити системска рјешења и афирмисати усвојења у пракси као
најефикаснији модел збрињавања дјеце без родитељског старања.68
Усвојење као најкомплетнији облик породично - правне заштите дјеце без
родитељског старања, које истовремено доприноси и остваривању родитељства, у
Републици Српској није у довољној мјери ни афирмисано ни кориштено, а што
потврђују и подаци Министарства здравља и социјалне заштите уназад неколико
година.
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите69 у 2013. години у
Републици Српској поднесено је укупно 225 захтјева за усвојење дјетета, а
реализовано је 17, од чега 9 заснованих потпуних усвојења, 7 заснованих
непотпуних усвојења и 1 засновано усвојење са међународним елементом.
Према истим подацима, у 2012. години поднесена су 542 захтјева за усвојење
дјетета. Од укупног броја поднесених захтјева реализована су 23 усвојења и то 14
потпуних усвојења, 3 непотпуна усвојења и 6 усвојења са међународним
елементом, док је од 301 поднесеног захтјева, у 2011. засновано укупно 29
усвојења.
Усвојење, као посебан облик породично - правног збрињавања дјетета и заштите
дјетета без одговарајуће родитељске бриге, уређено је Породичним законом70 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 постојећим нормативним рјешењима из више
разлога, између осталог:
-

-

-

немогућност усвојења од стране лица која живе сами или су ванбрачни
партнери, с обзиром на законску одредбу да брачни супружници могу
заједнички усвојити дијете, те да дијете може усвојити само један од њих, уз
пристанак другог брачног друга (члан 153. Породичног закона),
ниска горња добна граница дјетета за потпуно усвојење,71 Законом је утврђена
горња старосна граница дјетета за усвојење од 5 година, што онемогућава
усвајање дјеце старије од 5 година,
недефинисана доња узрасна граница дјетета за усвојење дјетета, Законом није
утврђена доња узрасна граница дјетета за усвојење, тако да је центрима за
социјални рад препуштена оцјена о могућности усвојења дјеце док су још бебе,
с тим да, према Упутству о поступку усвојења дјеце, на усвојење не могу дати
дијете из породилишта,
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-

недефинисана припрема и едукација лица потенцијалних усвојитеља, 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.72 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.
Оно што у пракси свакако чини проблем је и непостојање јединствене евиденције базе података о лицима потенцијалним усвојиоцима, али и дјеци, која у складу са
Законом могу бити усвојена.
Комитет за права дјетета73 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.
Међутим, препреке у примјени усвојења не односе се само на постојећи
нормативни оквир већ и праксу успостављену у овој области која нема исти
приступ. Брачни супружници (један од њих је страни држављанин) обратили су се
Центру за социјални рад74 са захтјевом за потпуно усвојење малољетног дјетета
које је, према рјешењу Центра за социјални рад у овој породици у хранитељству.75
Са циљем регулисања усвојења дјетета, које је по оцјени Центра у конкретном
случају најбоље рјешење за дијете, Центар за социјални рад је пред надлежним
судом покренуо поступак за одузимање родитељског права биолошким родитељима
дјетета из разлога што су испуњени сви услови који се односе на занемаривање,
небригу и напуштање дјетета.
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Породични закон, члан 147.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 51.
Захтјев Центру за социјални рад за остваривање права на усвојење од 9.04.2014.године
Рјешење Центра за социјални рад број 02-УП/И-60142-1/12/ИМ од 24.02.2012.године
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Основни суд је, уважавајући разлоге којима се руководио Центар за социјални рад,
након проведеног поступка донио одлуку којом се родитељима дјетета одузима
родитељско право.76
По добијању рјешења суда о одузимању родитељског права родитељима, уз
паралелно прибављање друге потребне документације дефинисане законом,
Центар за социјални рад је упутио захтјев Министарству здравља и социјалне
заштите којим траже одобрење за усвојење дјетета од стране брачних супружника
од којих је један страни држављанин.
На захтјев Центра за социјални рад, Министарство је утврдило да у предметном
поступку нису утврђене све правно релевантне чињенице, те да нису у потпуности
поштована правила управног поступка. Центру за социјални рад остављен је рок од
10 дана да отклони изложене недостатке поступка, да омогући странкама да
учествују у испитном поступку у складу са чланом 131. Закона о општем управном
поступку, те да прибављене доказе и остале списе предмета доставе Министарству.
Поступајући у остављеном року по наведеном захтјеву Министарства, сматрајући
да је утврдио све правно релевантне чињенице и отклонио недостатке поступка на
које му је указано, Центар за социјални рад се поново обратио ресорном
Министарству и затражио одобрење о дозволи усвојења.
Министарство здравља и социјалне заштите, поступајући поново по захтјеву
Центра за социјални рад у свом одговору констатује:


да нису прибављени докази да је мјесто боравка родитеља малољетног дјетета
непознато више од једне године,



да није прибављена сагласност родитеља да њихово дијете буде потпуно
усвојено, и да из тих разлога не може удовољити захтјеву Центра за социјални
рад којим тражи одобрење Министарства за усвојење малољетног дјетета.

Подносиоци захтјева за усвојење у жалби Омбудсману за дјецу77 наводе да је пред
Центром за социјални рад проведен поступак у којем су од самог почетка активно
учествовали, да су, поступајући по налогу Центра, доставили све потребне доказе
који су се од њих захтијевали, али да се од њих стално траже нови, додатни
докази, једном по захтјеву Центра, други пут по захтјеву Министарства.
Присутан проблем подносиоца захтјева за усвојење указује, с једне стране, на
недореченост постојећих законских рјешења и њихову неусклађеност са основним
захтјевима и принципима Конвенције о правима дјетета, а с друге стране, на
неуједначен приступ у примјени закона у пракси и поступак који се с тим у вези
води зависно од тога да ли је усвојилац држављанин Републике Српске или страни
држављанин.
Претходно одобрење о дозволи усвојења,78 како га дефинише Упутство, значи да
орган старатељства и прије започетог поступка усвојења треба добити сагласност
да страни држављанин може бити усвојилац, да поступак усвојења у складу са
одредбама закона води орган старатељства, који записник и рјешење о заснованом
усвојењу доставља ресорном министарству.
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Рјешење Основног суда број 71 О В 140698 12 В од 9.04.2014.године
Предмет број: 591-53-ПЖ/14
Упутство о поступку усвојења, „Службени гласник Републике Српске˝ број 27/04, тачка 12) Ако
постоје изричито оправдани разлози да усвојиоци буду страни држављани, орган старатељства је
дужан претходно затражити одобрење о дозволи усвојења од надлежног министарства.

47

У конкретном случају, Центар за социјални рад провео је поступак усвојења и тек
онда се обратио ресорном Министарству, са захтјевом за одобрење усвојења. У тој
фази поступка, долази до изражаја различит приступ у примјени закона и других
прописа у поступку усвојења, када се прави разлика о испуњености услова за
усвојење дјеце зависно од тога да ли је усвојилац домаћи или страни држављанин.
Породични закон ни једним дијелом не прави разлику у погледу испуњености
услова за усвојење који се односе на дијете, без обзира да ли су усвојиоци
држављани Републике Српске или страни држављани. Међутим, пракса указује на
различит приступ у вођењу поступка усвојења - посебно у дијелу одузимања
родитељског права родитељима дјетета за које је поднесен захтјев за усвојење.
У конкретном случају, иако је у одговарајућем поступку утврђено да је усвојење у
најбољем интересу дјетета и да нема сметњи на страни усвојилаца да потпуно
усвоје малољетно дијете, до потпуног усвојења није дошло због различитог
приступа надлежних органа у истом ресору. (Дијете је у међувремену напунило 5
година живота чиме је искључена могућност потпуног усвојења.) Наведено је
додатна потврда потребе за измјенама и допунама Породичног закона у
дијелу који се односи на усвојење дјетета79 и његово усклађивање са основним
принципима и захтјевима Конвенције о правима дјетета и праксом Европског суда
за људска права.80

3. Дјеца смјештена у институцију
Право дјетета на живот у породици, као осново право сваког дјетета, гарантује се
свим међународним документима.
Полазећи од улоге и важности породице у одрастању сваког дјетета,
институционална брига о дјетету примјењује се само као посљедња алтернатива,
онда кад су исцрпљене све друге могућности и онда када је надлежни орган
утврдио да одрастање дјетета у породици није у његовом најбољем интересу.
Према Конвенцији о правима дјетета81, у сваком поступку када надлежне власти, у
складу са важећим законом и поступком, одреде да је издвајање дјетета из
породице неопходно у најбољем интересу дјетета, све заинтересоване стране
имаће могућност да учествују у поступку и да изнесу своје мишљење.
У поступку који се води пред Центром за социјални рад о смјештају дјетета у дом
нема учешћа заинтересованих страна нити њиховог мишљења о поступку који се
води, што доводи у питање остваривање права дјетета и његову заштиту:
1. Законом о социјалној заштити82 утврђено је да право на смјештај у установу има
дијете без родитељског старања, дијете чији је развој ометен породичним
приликама, дијете са друштвено неприхватљивим понашањем, дијете жртва
насиља...
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Препорука Министарству правде, број: 591-53-ПЖ/14
Европски суд за људска права, 8.јануара 2013.године донио је пресуду против Хрватске због
повреде права на породични живот ради усвојења дјетета због начина на који је проведен
поступак одузимања родитељског права и чињенице да центар за социјални рад, који је водио
поступак усвојења дјетета, о томе није обавијестио родитеља дјетета, чиме га је онемогућио да
тражи враћање родитељског права, на шта по закону има право (захтјев број 37956/11)
УН Конвенција о правима дјетета, члан 9.
Закон о социјалној заштити, „Службени гласник Републике Српске”, број 37/12, члан 40.
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Законом је јасно утврђено да се смјештај дјетета у дом врши на основу рјешења
надлежног центра за социјални рад.83 Центар, према закону, рјешење доноси на
основу спроведеног поступка, укупне процјене услова живота и стања
корисника и његовог окружења, сагледавања могућности других облика
збрињавања и мишљења да је збрињавање у установу најцјелисходнији облик
заштите.
Центар за социјални рад, у поступку који води, не доноси рјешење о збрињавању
дјетета, већ упућује писмо Дому, којим од Дома тражи одобрење за смјештај
дјетета у Дом. Дом није надзорни орган Центра, није му ни другостепени орган,
нити закон познаје такву процедуру. Законом је јасно утврђено да се смјештај
дјетета у дом врши на основу рјешења центра, а да је установа социјалне заштите,
чији је оснивач Влада, прије пријема корисника дужна прибавити стручно
мишљење министарства.84
Центар за социјални рад предузима све потребне мјере да заштити дијете на
основу провјере, процјене и приједлога који је сачинио стручни тим, на основу
којег доноси одговарајући управни акт. Оваквим приступком, којим се од Дома
тражи одобрење за одлуку коју није ни донио, Центар своју обавезу и одговорност
за поступање пребацује на друге службе и институције.
2. Оно што је основни проблем је чињеница да смјештају дјетета у установу не
претходи образложен став стручног тима да је и зашто збрињавање дјетета у
установу у његовом најбољем интересу.
Рјешење о смјештају дјетета у Дом не садржи образложење из којег је видљиво да
је Центар благовремено предузео све друге мјере породично правне заштите
(надзор, појачани надзор и сл.) и да ове мјере, примјеном у одређеном временском
периоду нису допринијеле заштити дјетета у породици (рјешење о смјештају
дјетета које има родитеље који нису ни лишени ни ограничени у вршењу
родитељског права).
Из рјешења се не види да је Центар благовремено испитао све друге могућности да
се обезбиједи ванинституционални облик смјештаја дјетета (сродничка породица,
хранитељство, усвојење) и да се ова мјера користи као крајње рјешење.
Рјешење о смештају дјетета у установу не садржи ни образложење из којег је
видљиво шта су то проблеми у породици, колико дуго су трајали, да ли су и какве
посљедице оставиле на дијете. Проблеми у породици, како се рјешењем наводи,
могу бити врло различити, болест, алкохол, насиље и сл. и сваки од њих нарушава
несметан развој дјетета у породици, али за одговарајући индивидуални третман у
институцији, разлози који су до тога довели морају бити јасно и утврђени и
образложени.
3. При смјештају дјетета у установу није обезбјеђен налаз љекара о
здравственом стању дјетета који би морао бити дио укупне
документације сваки пут када се дијете збрињава у нову породицу или
установу.
Највећи број дјеце у институционалном смјештају су дјеца чији је развој ометен
породичним приликама. При томе се мора имати у виду да су у дому смјештена и
дјеца са поремећајима у понашању са којима се мора додатно радити по посебном,
индивидуалном програму или ангажовати рад стручних лица изван дома, те дјеца
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Закон о социјалној заштити, члан 38.
Закон о социјалној заштити, члан 84.
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са сметњама у развоју чије потребе захтијевају такође посебан индивидуалан
програм, зависно од узраста дјетета и његових потреба.
Посебно забрињава чињеница да су у дому и даље збринута дјеца до три године
живота, иако је та могућност, Законом о социјалној заштити остављена само
изузетно, привремено и уз сагласност ресорног министарства.85
Према Закону о социјалној заштити, дјеца у дому могу бити збринута до завршетка
редовног школовања, најдуже до 26. године живота. На жалост, за многе од њих
проблем настаје изласком из дома. Без породице, без адресе на коју иду,
препуштени су врло често сами себи. Све земље у окружењу суочене су са овим
проблемом, како системским рјешењима обезбиједити друштвену бригу за ову
категорију дјеце кад напусте установу. У Републици Српској, годишње, у просјеку
дом напусти петеро или шестеро дјеце по основу завршеног средњег школовања.
Имајући у виду да су дјеца у дом смјештена из различитих локалних заједница, у
које би се по изласку из дома требали и вратити, те број дјеце, само системским
рјешењем, без обзира на економску ситуацију, дугорочно би се ријешило питање
ове категорије.
Ради остваривања основног права дјетета на живот у породици и родитељско
старање, у задњих неколико година све су гласнија упозорења да алтернативна
брига за дијете треба бити обезбијеђена изван институционалног смјештаја.
Кампања која се, с тим у вези, води усмјерена је на смањење броја дјеце смјештене
у институцију, а самим тим и броја установа за збрињавање дјеце. С обзиром на
захтјеве који се, с тим у вези, постављају, а упоређујући ову област са земљама
окружења, Република Српска нема проблем те врсте, из простог разлога што има
само једну установу за збрињавање дјеце без родитељског старања Дом „Рада
Врањешевић,” који са својим просторним капацитетима и садржајима који тај
простор пружа, задовољава потребе за овај вид збрињавања дјеце.
Поред тога, број дјеце смјештене у установу, према показатељима у задњих
неколико година не прелази 15% у односу на укупан број дјеце без родитељског
старања. У децембру 2013. године у Дому је било збринуто 65 дјеце, а у истом
периоду 2014. године 85 дјеце.
Оно на чему се у Дому мора стално радити, без обзира на број дјеце збринуте у
њему, је квалитет услуга и садржаја који су дјеци на располагању, како би њихов
боравак у дому, по свом квалитету био адекватан обавези друштва у збрињавању
дјеце смјештене у институцији. Да би смјештај дјетета у установу одговорио на
потребе дјетета, неопходно је да су све активности центра које су претходиле
смјештају дјетета у дом проведене у складу са важећим прописима и у најбољем
интересу дјетета.
Смјештајем у установу, дијете не смије изгубити контакт са породицом и
сродницима. Напротив, и онда кад су смјештена у установу, њихова веза са
породицом мора се одржавати и јачати. За вријеме боравка дјетета у установи,
надлежни центар би морао радити са породицом у циљу стварања услова за
повратак дјетета у породицу, а онда кад то није могуће, алтернатива је опет
породица - хранитељска или усвојење. У исто вријеме у установи морају радити са
дјецом у циљу њиховог оспособљавања, да што прије могу наставити своје
одрастање у својој породици.

85

Закон о социјалној заштити, члан 40.
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V

ПРАВО НА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

УН Конвенција о правима дјетета86 обавезује државе чланице да предузму све
одговарајуће законодавне, административне, социјалне и образовне мјере ради
заштите дјетета од свих облика физичког или менталног насиља, повреда или
злоупотребе, занемаривања или немарног односа, малтретирања или
експлоатације, укључујући и сексуалну злоупотребу, док је на бризи код родитеља,
законитих старатеља или неког другог лица коме је повјерена брига о дјетету.
Конвенција Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног искоришћавања и
сексуалног злостављања,87 обавезује државе чланице на предузимање свих
неопходних законодавних и других мјера како би обезбиједила да дјеца, током
основног и средњошколског образовања, добију информације о опасностима од
сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања, као и о средствима да се
сама заштите, у складу са сопственим моћима које се временом развијају.
Према
Конвенцији,
приступање
рјешавању
и
елиминисању
широке
распрострањености насиља над дјецом је обавеза државе уговорнице, која мора
преузети своју одговорност према дјеци, не само на националном већ и локалном
нивоу, а што укључује обавезу да се заштите дјеца жртве и свједоци, да се казне
одговорни и да се обезбиједи правна заштита.88
Обавеза је државе „предузети све одговарајуће мјере,” што не оставља слободан
простор за процјену да ли ће и које мјере предузети, већ обавезује на све мјере,
које ће у потпуности омогућити остваривање права дјеце на заштиту. Све
одговарајуће мјере односе се на цијели низ мјера у различитим секторима, које при
том морају бити повезане и координисане.
Разматрајући Први извјештај Босне и Херцеговине о имплементацији Конвенције о
правима дјетета, Комитет за права дјетета89 изразио је своју забринутост и у вези
са насиљем над дјецом. На жалост, новим Извјештајем, УН Комитет за права
дјетета, својим закључним разматрањима, понавља исту препоруку из 2005. године
и поново позива државу да „предузме све одговарајуће мјере како би се изричито

забранило физичко 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
дјечијих права, уз учешће дјеце, уједно подижући свијест о штетним посљедицама
које узрокује физичко кажњавање.” 90

1. Насиље над дјецом
Насиље над дјецом је озбиљан друштвени проблем и данас је један од најчешћих
облика кршења основних права и интереса дјеце. Насиље над дјецом присутно је у
различитим облицима: занемаривање дјетета, физичко и психичко насиље,
86
87
88
89
90

УН Конвенција о правима дјетета, члан 19.
Конвенција Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног искоришћавања и злоупотребе, члан 6
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 13 - Право дјетета на заштиту од свих облика
насиља
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2005, тачка 43.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 40.
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сексуално злостављање, насиље путем интернета и мобилног телефона. Основни
проблем је што се различити облици насиља, злостављања и занемаривања
дјетета не препознају на вријеме, усљед чега изостаје одговарајућа помоћ и
подршка дјетету, али и адекватна реакција према починиоцима насиља над дјецом.
Али и када се такво понашање и препозна, врло често се очекује да то неко други
ријеши, да се само ријеши или да временом такво понашање према дјетету
престане.
То су, између осталог, били разлози због којих је Омбудсман за дјецу инсистирао
на потписивању Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце.91 Протокол успоставља обавезујуће стандарде поступања
надлежних служби, утврђује процедуре поступања, обавезује на сталну сарадњу
различитих ресора по пријави или сазнању да је дијете изложено неком облику
насиља, обавезује на вођење одговарајуће евиденције и израду годишњег
извјештаја о насиљу над дјецом у Републици Српској.
Управо Први извјештај о насиљу над дјецом у Републици Српској, који је резултат
примјене Протокола, поред статистичких показатеља – број дјеце жртава насиља,
њихов узраст, пол, ко су починиоци, гдје се насиље дешава и у којем облику,
указује и на однос према овом евидентном проблему и поступању надлежних у
сваком појединачном случају, указује и које дијелове система и у којем правцу
треба јачати да би систем заштите функционисао, указује да друштво још увијек
није у довољној мјери ни упознато, ни осјетљиво на овај проблем, и да се у том
дијелу морају предузимати додатне мјере.
У 2013. години, у Републици Српској евидентирано је 650 дјеце жртава различитих
облика насиља, злостављања или занемаривања,92 при чему је, један број дјеце
истовремено био жртва различитих облика насиља:
Облик насиља

укупно

Емоционално насиље

322 (33,7%)

Занемаривање и немарно поступање

294 (30,8%)

Физичко насиље

208 (21,8%)

Социјално насиље

45 (4,7%)

Сексуално насиље и злоупотреба

31 (3,2%)

Злоупотреба дјеце

28 (2,9 %)

Експлоатација дјеце

15 (1,6%)

Електронско насиље

13 (1,3%)

Дјеца жртве насиља
- Највећи број дјеце жртава је у доби од 15 - 18 година, 246,
- у доби од 10 - 14 година евидентирано је 207 дјеце жртава,
- у доби од 5 - 9 година евидентирано је 131 дијете жртва насиља,
- док је у узрасту од 0 - 4 године евидентирано 66 дјеце жртава.
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Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце, на иницијативу
Омбудсмана за дјецу, 20. новембра 2012. године потписали су Министарство просвјете културе,
Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство унутрашњих послова и Министарство
породице, омладине и спорта
92
Подаци Министарства породице, омладине и спорта из Првог извјештаја о насиљу над дјецом
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Према подацима из Извјештаја, у односу на пол дјеце, једнак је број дјечака
жртава насиља 326 или 50,2% и дјевојчица 324 или 49,8%.
Оно што посебно забрињава је чињеница да су као жртве насиља евидентирана и
дјеца у узрасту до 4 године живота и то 36 дјечака и 30 дјевојчица, са различитим
облицима насиља:
-

Занемаривање и немарно поступање - 37 случајева, 52,1%
Емоционално/психичко насиље - 27 случајева, 38%
Злоупотреба дјеце - пет случајева, 7,1%
Физичко насиље - два случаја, 2,8%

Додатни проблем је и што дјеца углавном ћуте о насиљу које им се дешава. Боје се
да ће осрамотити породицу, да им се неће вјеровати, да ће им се смијати у школи,
да су они криви за то. Плаше се починилаца који их различитим пријетњама и
уцјенама држе у страху од посљедица које ће им се десити ако проговоре. Зато је
врло важно препознати да дијете има проблем, и да дјеца када о томе и не говоре,
својим понашањем шаљу поруку да имају проблем. То могу бити врло различите
реакције, некада и више њих истовремено, као што су честе промјене
расположења, ноћне море, страхови, изолованост, поремећаји у исхрани, проблеми
у учењу, проблеми у комуникацији и са вршњацима и одраслима. Ни један
показатељ није сигуран знак да је дијете жртва насиља, али је сигуран показатељ
да дијете има проблем и да треба подршку.
Свако насиље над дјететом вријеђа и понижава, свако боли и свако, упозоравају
стручњаци, угрожава развој и одрастање дјетета. Психичко насиље не оставља
посљедице које се виде као код физичког насиља, теже се препознаје и
пријављује, али посљедице на развој дјетета, и психичког као и других облика
насиља, могу бити врло тешке и дуготрајне, за физички и емоционални развој
дјетета.
Одрастање дјетета је процес који одређује његову будућност. Ако у том процесу
одрастања дјетета, одрасли који имају и обавезу и одговорност бринути за здраво
одрастање дјетета, не препознају дјететове потребе и његово право на заштиту од
било којег облика насиља, злостављања и занемаривања, посљедице по дијете и
његов развој могу бити: мањак самопоуздања, одрастање са осјећањем да не
вриједе довољно, несигурност, повлачење у себе или претјерана агресивност,
неприхватљиво понашање када својим понашањем угрожавају сами себе али и
друге, усвајање модела насилног понашања. Због недостатка бриге и пажње дјеца
излаз врло често виде у агресивном и деструктивном понашању, алкохолу, бјежању
од куће и из школе и сл.
Обезбјеђење и подстицање основних права дјетета на поштовање његовог људског
достојанства и физичког и психолошког интегритета, спречавањем свих облика
насиља, од кључног је значаја за унапређење свих права дјетета из Конвенције.
У томе образовни систем има посебно важну улогу, јер је образовање не само једно
од основних људских права, већ и кључни фактор за остваривање права дјетета
уопште. Дјеца у образовном систему остварују права која имају у образовању, али
и уче о правима која имају у породици, у здравственом и социјалном сектору, у
локалној заједници.
Имајући у виду важност превентивних програма у заштити дјеце од различитих
облика насиља, злостављања и занемаривања, Омбудсман за дјецу93 предложио је
93

Препорука Министарству просвјете и културе, број 1847-16-УП/13 од 11.12.2013.
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Министарству просвјете и културе, предузимање потребних мјера и активности
којима ће програми превенције различитих облика насиља бити саставни дио
школског програма, на начин да:


До нове школске године дефинише програм превенције насиља који би био
дио образовног система и који би се реализовао у одјељенској заједници.



Програм треба да обухвати различите облике насиља међу дјецом - вршњачко
насиље и различите облике насиља над дјецом - физичко, психичко, сексуално,
насиље путем интернета, како препознати све његове облике, које су
посљедице на одрастање дјетета, коме и како се обратити за помоћ, шта је
обавеза надлежних институција према Протоколу о поступању у случају
насиља, злостављања или занемаривања дјеце.



О приједлогу програма обави потребне консултације са стручњацима из ове
области, посебно са запосленим у васпитно-образовним установама, те



Утврди план и програм обуке запослених у васпитно-образовним установама у
циљу реализације дефинисаног програма.

Почетком нове школске године Министарство просвјете и културе и Републички
педагошки завод промовисали су модернизован Наставни план и програм за
основно образовање и васпитање94 у којем су, у програму васпитно образовног
рада одјељенске заједнице, прилагођено узрасту дјетета, уведени и програми
превенције насиља. Циљ програма је упознавање ученика са облицима насиља,
посљедицама на развој и одрастање дјетета, развијање способности ненасилне
комуникације. Истовремено у програмима су дата и дидактичка упутства и
препоруке за кориштење савремених метода рада, укључивање стручних лица у
реализацију понуђених програмских садржаја и обавезно учешће дјеце у креирању
садржаја.
Поводом Међународног дана превенције насиља и злостављања, 19. новембра
2014. године, Омбудсман за дјецу је организовао округли сто на тему „Заштита
дјеце од различитих облика насиља од кључног је значаја за унапређење свих
права дјетета˝ са циљем да се на основу искустава из праксе, а имајући у виду
системске мјере које су у овој области предузете уназад двије године,95 укаже у
којем правцу усмјерити даље активности како би систем заштите дјеце, у свим
случајевима насиља над дјецом, одговорио на потребе дјеце.
Заједнички став свих учесника – представници Министарства просвјете и културе,
Министарства породице, омладине и спорта, Републичког педагошког завода,
Гендер центра и невладиних организација које имају дугогодишње искуство у
заштити дјеце од различитих облика насиља, злостављања и занемаривања, је:


у заштити дјеце од различитих облика насиља у Републици Српској у задње
двије године учињени су значајни напреци: потписан је Протокол о поступању
у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце, урађен је Први
годишњи извјештај о насиљу над дјецом у Републици Српској, Програми
превенције насиља су саставни дио школског програма.



Примјена Протокола у пракси показала је његову оправданост.
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Наставни план и програм за основно образовање и васпитање, „Службени гласник Републике
Српске” број 74/14
95
Потписан је Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце,
Урађен је Први годишњи извјештај о насиљу над дјецом у Републици Српској, Програми превенције
насиља су саставни дио школског програма.
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Да би се систем заштите дјеце у овој области додатно јачао, учесници указују:


да је присутна различита пракса поступања у школама по пријави и сазнању о
насиљу над дјецом; неке школе још увијек не поступају по пријави насиља над
дјецом, један број школа не доставља одговоре о мјерама које су предузели по
запримљеној пријави, а један број школа не доставља податке из своје
евиденције надлежном министарству, на шта су по Протоколу обавезни,



да је присутна различита пракса поступања и у центрима за социјални рад, а
основни проблем је да нема повратне информације од центра да су, по пријави
насиља над дјететом, и које мјере предузели у заштити дјетета,



да је за реализацију програма превенције насиља, неопходна стална едукација
запослених у образовном систему и запослених у центрима за социјални рад,



да Протокол још увијек није у свим школама објављен на одговарајући начин и
да са његовим садржајем нису упознати и родитељи и ученици и запослени у
установи,



да би шематски приказ садржаја Протокола допринио његовом бољем
разумијевању, а тиме би и реакција на пријаву насиља над дјецом била
ефикаснија,



водич за дјецу и родитеље, али и запослене у образовном систему, о
различитим облицима насиља, њиховом препознавању, утицају на одрастање
дјетета и његову заштиту, допринио би јачању система и у пракси.96

Иако свако дијете има право на одрастање у средини која му пружа поштовање и
подршку и у којој нема насиља, јер само таква средина подстиче развој личности
дјетета и ствара одговорне грађане и према себи и према другима,
Иако не постоји ни један разлог због којег би дијете трпјело насилно понашање
било кога, нити и један разлог којим се може правдати изостанак реакције
надлежних служби у заштити дјетета, на жалост, пријаве о насиљу над дјецом по
којима је Институција поступала показују да надлежне службе, не користе законом
утврђена овлаштења ради заштите дјетета изложеног различитим облицима
насиља.
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је пријаву-жалбу97 XX на
поступање Центра за социјални рад, којом се наводи да је 4. фебруара 2014.
године телефоном обавијестио Центар о својим сазнањима о насиљу над
дјететом, а да је 6. фебруара 2014. године о томе и писмено обавијестио
Центар.
На захтјев Омбудсмана за дјецу, Центар за социјални рад у свом одговору
Институцији, између осалог наводи:


да је XX дана 4. фебруара 2014. године телефоном назвао Центар за социјални
рад и саопштио да је код дјетета примијетио ожиљке на лицу;



оцу малољетног дјетета је саопштено да одмах оде љекару, а након тога,
уколико буде индиција да се радило о насиљу, са налазом оде у ЦЈБ и исто
пријави;

96
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Препорука Министарству просвјете и културе број 1805-25-ПЖС/14
Предмет број 157-15-ПЖ/14
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након обављеног прегледа 4.02.2014. године именовани је поново телефоном
назвао Центар за социјални рад и прочитао налаз љекара, а потом му је
сугерисано да одмах продужи у ЦЈБ и пријави околности насиља над дјететом;



дана 14. фебруара 2014. године обављен је договорени разговор стручног тима
са подносиоцем пријаве и од истог је узета изјава на околности које су Центру
већ познате;



дана 5.03.2014. године стручни тим је телефоном контактирао ЦЈБ и добио
информацију да ЦЈБ није запримио пријаву везано за насиље над дјечаком;



исти дан, 5.03. 2014. године стручни тим је назвао подносиоца пријаве који је
дошао у Центар за социјални рад 6.03.2014.године и рекао да није ишао у ЦЈБ
већ у институцију Омбудсмана за дјецу;



6.03.2014. године стручни тим за послове мирења, повјеравања малољетне
дјеце и одређивања личног контакта упутио је допис ЦЈБ са приједлогом
покретања поступка, а писменим поднеском покренут је поступак у Центру за
социјални рад-сектор за послове заштите од занемаривања и злостављања
малољетне дјеце, са нагласком хитног поступања.

Како из запримљеног одговора произилази да је тек 6.03.2014. године покренут
поступак пред Центром за социјални рад, са нагласком на хитно поступање,
Омбудсман за дјецу је дана петак, 14.03.2014. године у Центру са социјални рад
остварио увид у предмет. Том приком су потврђени наводи из достављеног
одговора, а на посебно питање које мјере су предузете послије покретања
поступка пред Центром који је означен као хитан - одговор је да су за дан уторак
18.03.2014. године у Центар за социјални рад позвана оба родитеља.
Из запримљеног одговора Центра и увида у спис предмета, несумњиво је да Центар
за социјални рад није предузео мјере у складу са својим овлаштењима утврђеним
Законом и Протоколом о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце чиме је начинио пропусте у раду на штету права дјетета.98
Центар за социјални рад је јавна установа којој све надлежне институције,
организације и појединци пријављују и сумњу да је дијете жртва било којег облика
насиља, а центар је дужан да предузме све потребне мјере ради заштите личних и
имовинских права и интереса дјетета.99 Центар за социјални рад има и обавезу и
одговорност да изврши провјеру сваке такве пријаве, стање дјетета, процјену
потреба и евентуалне ризике, те да на основу провјере и процјене планира и
спроводи мјере заштите.
Закон о социјалној заштити обавезује центар за социјални рад на појачану пажњу
овог органа у свим случајевима заштите дјеце и њихових интереса и обавезује да у
поступку у коме се одлучује о правима дјетета омогући дјетету да изрази своје
мишљење.100
По наведеној пријави, коју је запримио телефоном 4.фебруара 2014.године, а о
чему је записнк сачињен тек 14. фебруара 2014.године, Центар за социјални рад
није спровео ни једну активност усмјерену на провјеру навода из пријаве, није
извршио процјену стања ни потреба дјетета, нити је остварио потребну сарадњу са
надлежним институцијама.

98

Препорука Центру за социјални рад Бања Лука, број: 157-15-ПЖ/14 од 15.03.2014.
Породични закон, члан 94.
100
Закон о социјалној заштити, члан 66.
99
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Умјесто предузимања дефинисаних мјера које су обавеза центра за социјални рад,
Центар је подносиоца пријаве упућивао да се обрати љекару и полицији. Таквим
поступањем, Центар је своју обавезу и одговорност за поступање пренио на
родитеља и њему препустио да цијени да „уколико буде индиција да се радило о
насиљу, са налазом оде у ЦЈБ и исто пријави˝.
Посебно забрињава став Центра да је „Приједлог и савјет стручног тима дат оцу

дјетета је полазио од тога да ЦЈБ Одсјек за малољетничку деликвенцију проведе
истражни поступак у пуном капацитету и дозвољеним радњама, као ефикаснија
инстанца у том дијелу...˝
Истражне радње ЦЈБ у пуном капацитету, како се наводи у одговору Центра, нису
нити могу бити замјена за поступање Центра. Центар предузима све потребне
мјере да заштити дијете на основу провјере и процјене коју је сачинио стручни
тим, не чекајући исходе поступка који се воде,(ако се воде), пред другим
институцијама и службама. Оваквим приступом, Центар је своје обавезе за
предузимање мјера у заштити дјетета пребацио на друге службе и институције.
Једина предузета активност Центра је позив за оба родитеља да 18. марта дођу у
Центар за социјални рад (мјесец и 14 дана послије запримљене пријаве о насиљу
над дјететом). Пропуштање Центра за социјални рад да предузме мјере у складу са
законом утврђеном обавезом: није остварио контакт са дјететом и нема увид о
догађајима који се пријавом наводе, није остварио контакт са другим установама
које би могле имати информације о околностима које се пријавом наводе, није
направио процјену потреба дјетета нити предузео мјере заштите за дијете,
противно је интересу дјетета и његовом праву на заштиту од различитих облика
насиља, злостављања и занемаривања.
По пријави насиља над дјететом,101 Центар за социјални рад, између
осталог, наводи да је пријава дјетета и мајке за наводно психолошко насиље,
злостављање и занемаривање од стране оца према кћерки у потпуности
неоснована... „Након проведених активности закључено је да мајка врши

2.

психолошко насиље над млљт. дјететом, константну индукцију дјетета против оца,
манипулише са млљт. дјететом и настоји да манипулише и са институцијом.˝
Код тако утврђеног стања, Центар не предузима потребне мјере ради заштите
дјетета.
3.

Пријавом Институцији102 наводи се да је дијете у школи „изложено

исмијавању пред другарима, подстицању другара да га избаце из разреда,
захтијевање од ученика да га по сваку цијену избаце из разреда, а све је почело од
момента када је мама дјетета покушала разговарати са учитељицом и молила да му
се посвети мало више пажње.˝
4.

Институција је и у 2014. години примила и пријаве којима се указује на
насиље над дјецом од стране трећих лица. У обраћању Институцији мајка моли за
помоћ103 због угрожености њене дјеце и психичког малтретирања од стране
комшинице која „упућује пријетње, псовке и клетве и говори да ће му сасути есенц

у очи и да за то неће одговарати, јер она има, како каже „шифру˝˝.

101
102
103

Предмет број: 570-51-ПЖ/14,
Предмет број: 1388-128-ПЖ/14
Предмет број: 852-79-ПЖ/14
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Према подацима МУП-а,104 у 2014. години евидентирано је 427 кривичних дјела
насиља у породици, а број пријављених лица је 442. Од укупног броја пријављених
- 156 су повратници, 2 лица су малољетници, а 28 је женског пола. Према истим
подацима, укупан број жртава насиља је 493, а у 32 случаја жртве насиља су дјеца
и то 17 дјечака и 15 дјевојчица у узрасту: до 7 година 4 дјеце, у узрасту од 7-14
година 11 дјеце, 5 дјеце у узрасту од 14-16 година и 12 дјеце у узрасту од 16-18
година.
Истовремено број прекршаја према Закону о заштити насиља у породици је 1133 за
које је поднесена пријава против 1110 лица, а као жртве насиља евидентирано
укупно 1259 лица, од којих је 101 дијете, 45 дјечака и 56 дјевојчица.
На жалост, статистички подаци још увијек не одражавају стварно стање на терену
из више разлога. Један од разлога је и да се још увијек као жртве насиља
евидентирају само она дјеца која су директне жртве насиља и то најчешће
физичког насиља, тако да се дјеца која су годинама свједоци различитих облика
насиља у породици не евидентирају као жртве, што значи да за ту дјецу није
обезбијеђена ни одговарајућа стручна помоћ и подршка.
Пријаве Институцији о насиљу над дјецом у породици подносе најчешће блиски
сродници, а о насиљу над дјецом у образовном систему родитељи.
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.
Према закону о основном и средњем образовању и васпитању, одговорност је на
директорима школе, који „обезбјеђују заштиту права ученика, заштиту здравља
ученика и њихову сигурност у школи, те предузимају мјере у заштити права
ученика,˝105 да у свим случајевима када имају сазнање да је насиље над дјететом
почињено од стране запосленог у школи покрену поступак ради утврђивања
његове одговорности. То се, на жалост, најчешће не дешава, тако да су се у једном
броју случајева родитељи обратили директно Институцији, а да претходно и нису
поднијели пријаву школи, очекујући да ће на овај начин, обезбиједити заштиту
свог дјетета.
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.

2. Вршњачко насиље
Највећи проблем у рјешавању случајева вршњачког насиља је његово игнорисање,
а и такве ситуације су присутне.
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. Такав однос према проблему вршњачког насиља покушавају
правдати и негативним утицајем на углед школе сваког пријављеног случаја.
104
105

Министарство унутрашњих послова, Извод из евиденције за 2014.годину број Д/П-052-62/15 од
5.02.2015.
Закон о основном образовању и васпитању, „Службени гласник Републике Српске”, број 74/08,
71/09, 104/11, 33/14 члан 129.
Закон о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник Републике Српске”, број 74/08,
106/09, 104/11, 33/14 члан 99.
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Један број школа крајње одговорно приступа рјешавању сваког појединачног
случаја, има добру сарадњу са родитељима, дословно примјење Протокол о
поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у образовном
систему Републике Српске.106
Насиље међу дјецом јавља се у врло различитим облицима агресивног понашања,
од рјешавања међусобних конфликата насилним путем, вријеђања, понижавања и
омаловажавања до озбиљних сукоба.
Проблем насиља међу дјецом није проблем само школе, без обзира што се
најчешће дешава у школи. Родитељи у томе наравно имају изузетно важну улогу.
Посебно је важна сарадња родитеља и школе, која на жалост врло често изостаје.
Родитељи покушавају наћи оправдање за свако понашање свога дјетета и проблем
углавном виде у неадекватној реакцији школе.
Школа основни проблем види у родитељима и у њиховој неспремности на сарадњу.
Пребацивање одговорности са једних на друге не доприноси рјешавању случајева
вршњачког насиља, напротив, додатно га компликује и пораз је и једних и других
јер нису осигурали потребан надзор у одрастању дјетета.
Пријаве по којима је Институција поступала у извјештајном периоду подносили су
углавном родитељи дјеце која су жртве насиља или медији. „Ученицу основне

школе је на малом одмору, у школском дворишту претукла вршњакиња, ударала је,
чупала за косу.˝ 107

Тешко је одредити из којих породица и средина долазе починиоци, али стручњаци
упозоравају да та дјеца имају проблем. Узроци таквом њиховом понашању могу
бити врло различити, али они имају проблем несигурности у властите вриједности,
они не толеришу друге и другачије, они заводе ред и дисциплинују друге и то раде
на начин да другу дјецу омаловажавају, понижавају, малтретирају, вријеђају.
Проблем је да се у таквом понашању не види проблем. Игнорисање проблема од
стране одраслих је, у ствари, подстицај за даље такво понашање дјеце, и они
настављају такво понашање, зато што одрасли то толеришу. Основни проблем је
да су одрасли (родитељи, школа) реаговали и кад нису реаговали, јер дјеца из
њихових реакција (које су изостале) на одређена понашања одређују границе до
којих могу ићи.
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 и
да неће бити озбиљно схваћени. Додатни проблем је, што је, према изјави дјеце,
све присутније психичко насиље и међу вршњацима. Овај облик насиља не
оставља посљедице које се виде као код физичког насиља, теже се препознаје и
пријављује.
Према подацима МУП-а,108 у 2014. години евидентирана су 22 кривична дјела са
обиљежјем вршњачког насиља (у 2013. години - 20), а број малољетника над
којима је извршено насиље је 90 (у 2013. години - 120) и 51 дјевојчица и 39
дјечака. На жалост, и у овој евиденцији, од укупног броја малољетника над којима
106
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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
Предмет број: 693-5-ПЖС/14
Министарство унутрашњих послова, Извод из евиденције за 2014.годину број Д/П-052-62/15 од
5.02.2015.
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је извршено насиље најчешће су дјеца до 14 година старости – 38 (у 2013. години 59).
Истраживање које је Институција Омбудсмана за дјецу извршила 2010. године о
примјени Протокола о поступању у случајевима вршњачког насиља у образовном
систему, и 2012. године, заједно са Мрежом младих савјетника о присутности
вршњачког насиља међу дјецом, онако како то дјеца виде, указали су на потребу
да програми превенције насиља уопште, па и вршњачког насиља, буду дио
школског програма, како би дјеца од најранијег узраста, прилагођено њиховом
узрасту и њиховим потребама, у школи добили потребне информације о
различитим облицима насиља, њиховом препознавању, посљедицама на њихов
развој и сл. С обзиром да су програми превенције насиља над дјецом и међу дјецом
уведени у Наставни план и програм у школској 2014/2015. години, још увијек је
рано говорити да ли су и у којој мјери допринијели заштити дјеце у овој области.
Истраживање је указало и на потребу да ресорно министарство, на основу
годишњих показатеља свих школа у Републици Српској, сваке године уради
извјештај о вршњачком насиљу у образовном систему, којим би се указало не само
на присутност појаве и поступање надлежних, већ и добре праксе које школе
имају, позитивна искуства и школе које нису евидентирале случајеве вршњачког
насиља, како би се на основу добијених показатеља могле планирати нове мјере и
активности ради јачања оних дијелова у систему на које се указује као недовољно
ефикасне. На жалост, извјештај о вршњачком насиљу у образовном систему није
урађен.
Заштита дјеце од различитих облика насиља захтијева, између осталог, и јасно
дефинисана правила понашања у школи која под истим условима важе за све:
питање изостанака са наставе и правдање часова, улогу психолога и социјалних
радника у школама, сарадњу школе и родитеља која на жалост врло често
изостаје, улогу савјета родитеља и посебно савјета ученика. Родитељи морају бити
дио образовног система и пратити напредовање свог дјетета али и проблеме са
којима се у школи сусреће. Систем мора наћи адекватно рјешење да се та сарадња
успостави и да буде стална и стварна и у најбољем интересу дјетета.

3. Насиље на интернету
Истраживање „Експлоатација дјеце на интернету˝, које је Омбудсман за дјецу
провео у периоду од краја 2012. године до средине 2013. године, имало је 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 међу дјецом и над
дјецом на интернету, те могућим ризицима којима могу бити изложени.
Истраживање је обухватило поред дјеце и родитеља 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.
При томе ни интернет провајдери немају адекватан одговор на законску обавезу у
смислу заштите својих клијената, нарочито дјеце, од непримјерених и штетних
садржаја.
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Резултати истраживања указали су, између осталог, на потребу да програми
превенције за заштиту дјеце од различитих облика насиља, злостављања и
занемаривања, укључујући и насиље путем информационо комуникационих
технологија, буду саставни дио школског програма, како би дјеца, од најранијег
узраста, прилагођено њиховим потребама и узрасту, у школи добили информације
о различитим облицима насиља којима дјеца могу бити изложена у овој
комуникацији.
Једина сигурна заштита за дјецу је учење дјеце о предностима и ризицима којима
могу бити изложени. Само дјеца која то знају и дјеца која имају довољно
информација о томе могу препознати ситуације које их повређују и угрожавају.
Зато родитељи од најранијег узраста паралелно са учењем дјеце како да рукују
мобилним телефонима, рачунарима, интернетом, треба да раде и на развијању
свијести дјеце да на интернету могу бити изложени непријатним ситуацијама, али
да их с пуним повјерењем могу пренијети родитељима како би их заштитили.
Резултати истраживања указали су и на потребу да се осигура досљедна примјена
и стални надзор у примјени Протокола о поступању у случајевима насиља,
злостављања или занемаривања дјеце, јер Протокол обавезује на поступање
надлежних и у случају насиља коришћењем информационих технологија.109
Родитељи врло често нису ни свјесни опасности којима њихова дјеца могу бити
изложена, немају довољно ни информација ни знања како контролисати дијете на
интернету, како препознати да оно има проблем, како га заштитити; 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.
Поред бројних предности, интернет носи и ризике који се односе на изложеност
дјеце различитим облицима насиља али 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.
Насиље одраслих 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”.
Поред различитих облика насиља којима дјеца на интернету могу бити изложена,
све већи проблем је и развијање зависности од овог облика комуникације код дјеце
што угрожава и њихово здравље. 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 прехрамбене навике и додатно
угрожава квалитет социјалних контаката дјеце. Дјеца се све мање друже,
разговарају и играју на начин да то чине у директном контакту, њихова дружења и
игре одвијају се у виртуелном свијету јер у слободно вријеме, на жалост, све више
сједе испред рачунара. И не само слободно вријеме, узимају од сна, од учења, од
одмора за своје активности у овој комуникацији. „Ја превише времена проводим на

компјутеру тј. на интернету. Када одем на компјутер прво што радим палим
фејсбук, будем једно два-три сата, викендом и по 6 сати, договарамо се нешто,
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Према подацима из Првог извјештаја о насиљу над дјецом, у 2013.години евидентирано је 13
случајева електронског насиља
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трошимо вријеме. Користим интернет за разоноду, слушање музике, гледање
филмова. За школу рјеђе. ” 110
Институција је током протеклог периода промовисала интернет страницу
www.djecanainternetu.org и штампала пригодан водич с намјером да укаже на
све већу присутност и све већи утицај ових технологија у одрастању дјетета, те
обавезу одраслих у заштити дјеце у том свијету комуникације. Поред наведеног,
Институција је током 2013. и 2014. године у 56 школа одржала радионице са
дјецом на тему „Да ли знамо шта је насиље”, а што укључује и насиље на
интернету, те покренула иницијативу за обиљежавање Међународног дана
сигурног интернета, који се већ 5. годину обиљежава у Републици Српској, са
циљем, између осталог, да се ова тема међу дјецом држи стално актуелном, јер ово
није лекција која се учи данас за оцјену, учи се за живот.
Омбудсман за дјецу свој допринос у промоцији заштите дјеце на интернету дао је и
активним учешћем у раду Комитета Републике Српске за борбу против говора
мржње на интернету. Ову кампању Институција је промовисала и међу младим
савјетницима како би подигла свијест дјеце о потреби ненасилне комуникације на
интернету.

4. Право на приватност
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.111
Из наведеног, али и осталих чланова Конвенције, произилази обавеза државе да
предузме све неопходне законодавне, административне и друге мјере за
остваривање права признатих Конвенцијом, полазећи при томе од основних
принципа Конвенције (право на живот и развој, недискриминација, најбољи
интерес дјетета, право дјетета на изражавање мишљења) који су услов за
остваривање сваког права из Конвенције, па и права дјетета на заштиту
приватности.112
На повреде права дјетета на заштиту приватности, Институцији су и у извјештајном
периоду указивали родитељи, али и наставници и запослени у центрима за
социјални рад. Родитељи најчешће указују на проблем изложености дјеце
различитим медијским садржајима који нису примјерени узрасту и потребама дјеце,
а запослени у институцијама који раде са дјецом указују на повреду права дјетета
на приватност и непоштовање достојанства дјетета.
Када се говори о приватности дјетета, мисли се прије свега на његов приватни
живот, његов идентитет и душевни интегритет. Идентитет дјетета се открива
објавом фотографије, имена и презимена дјетета, иницијала, података о
породичним приликама, развоју дјетета и сл, било да се то чини директно или
110
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Учесник фокус групне дискусије - 16 година, за потребе истраживања 2012.године
УН Конвенција о правима дјетета, члан 16.
УН Комитет за права дјетета, разматрајући 2005. године Први иницијални извјештај Босне и
Херцеговине о стању права дјетета, својим закључним разматрањем изразио је своју забринутост
и чињеницом да се право дјетета на приватност не поштује, те је препоручио предузимање
потребних мјера како би се обезбиједили услови за поштовање права дјетета на приватност.
УН Комитет за права дјетета 2012. године, новим препорукама, након разматрања другог, трећег и
четвртог комбинованог извјештаја БиХ, изражава своју забринутост због учесталих случајева
неетичког и непрофесионалног извјештавања, те препоручује
доношење закона којим се
забрањује објављивање личних података дјеце и обезбјеђује сразмјерна казна за такво понашање.
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индиректно. У свим овим ситуацијама поставља се питање пристанка дјетета и
његових родитеља, стварне потребе дјетета и оправданости интереса јавности.
На жалост, још увијек је присутан сензационалистички приступ у извјештавању о
догађајима који дјецу доводе на насловне стране. Најчешће су то дјеца у сукобу са
законом, жртве насиља, дјеца која живе у тешким животним условима, износе се
подаци о породици, разговара се са дјететом без сагласности родитеља, односно
старатеља, износе се дијагнозе о здравственом стању дјетета, извјештава се о
школи и разреду у који дијете иде, објављују се фотографије. Такав приступ,
приоритет даје праву јавности на информацију, занемарујући при томе право
дјетета на заштиту.
Закон о заштити личних података113 свим лицима на територији Босне и
Херцеговине осигурава поштовање права на приватност у погледу обраде личних
података који се на њих односе. Закон успоставља основне принципе у обради
личних података, говори о посебно осјетљивим подацима, а односи се поред
осталог и на прикупљање, обраду и даље кориштење видео снимка који по свом
садржају представља личне податке физичких лица и обавезује све установе да
предузму све потребне мјере против неовлаштеног приступа, неовлаштеног
преноса, незаконите обраде као и мјере против злоупотребе личних података.
Неовлаштен приступ и пренос могу довести до различитих злоупотреба, које
угрожавају не само право дјетета на заштиту приватности већ и његову
безбједност. Видео надзор у образовним и другим установама у којима бораве
дјеца поставља се прије свега ради заштите безбједности дјеце. Али да би се
безбједност осигурала, за кориштење видео надзора неопходно је да се
одговарајућим актима установе, регулише употеба истог- прије свега сврха видео
надзора, начин употребе и чување снимљених података, давање записа видео
надзора трећи лицима, заштита права по том основу, како би се избјегла могућност
злоупотребе. Са чињеницом да је видео надзор постављен, и који простор покрива
благовремено би требали бити упознати и родитељи и дјеца и запослени у
установи.
Институција је примила жалбе којима се указује и на немогућност приступа
информацијама у установама које одлучују о правима дјетета. Установе такав
однос према поднесеним захтјевима правдају правом дјетета на заштиту
приватности. Иако Закон о слободи приступа информацијама114 обавезује све јавне
установе да приступ информацијама обезбједе у складу законом, та питања још
увијек нису на одговарајући начин уређена како то захтијева Закон о слободи
приступа информацијама, па изостаје и поступање у складу са истим.
Закон о јавном информисању 115, на жалост, није препознао дјецу као посебно
осјетљиву категорију, па је њихова заштита могућа под условима утврђеним
законом, који се односе на сва физичка лица (ако се нарушава углед, вријеђа част
или интегритет, износе или преносе неистинити наводи или на други начин вријеђа
његово достојанство). У примјени Закона о јавном информисању није обезбијеђен
потребан надзор.
Свако извјештавање о дјеци, дјецу излаже на различите начине пажњи јавности,
зато је врло важно интерес јавности усмјерити на појаву и проблем, а не на дијете
и његову приватност (ако је дјевојчица жртва насиља, да ли је интерес јавности да
зна њено име, иницијале, школу у коју иде), односно, мора се у свакој ситуацији
имати процјена да ли ће објављена информација и како утицати на дијете и његов
развој.
113
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Закон о заштити личних података, „Службеник гласник БиХ˝ број 49/06, 76/11, 89/11
Закон о слободи приступа информацијама, „Службени гласник Републике Српске˝ број 20/01
Закон о јавном информисању, „Службени гласник Републике Српске˝ број 10/97˝ пречишћен текст
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VI

ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

1. Приступ здравственој заштити
Право на здравље и здравствену заштиту као основно људско право гарантовано је
Уставом Републике Српске116, а његово остваривање уређено је бројним законима
и не само у здравственом сектору.
Конвенција о правима дјетета, остваривање права дјетета на здравствену заштиту
поставља врло широко:
-

Стране уговорнице ће обезбиједити, у највећој могућој мјери, опстанак и развој
дјетета (члан 6. Конвенције),

-

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

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 117 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. Према информацијама из Фонда здравственог осигурања, ни једном
дјетету није ускраћен приступ здравственој заштити, због постојећег законског
оквира, али да ће прве измјене Закона, поред осталог, осигурати приступ
здравственој заштити за сву дјецу, на начин да су дјеца сва лица која нису
навршила 18 година живота.
Институција није примила пријаве којима се указује на повреде права дјетета по
основу приступа услугама здравствене заштите и овјером здравствене књижице.
Пријавама Институцији указује се најчешће на тешка обољења дјеце због чега су
неопходна дуга лијечења и операције и изван Републике Српске, указује се на
ријетке болести дјеце које не прати одговарајућа подршка, указује се и на проблем
статуса ових родитеља, који су годинама на боловању због тешког здравственог
стања њихове дјеце, указује се на проблем одрастања друге дјеце у породици, који
расту поред њих, или су и сами преузели бригу и одговорност за своју браћу или
сестре, указује се на финансијске проблеме и административне процедуре.

„Дијете је рјешењем центра за социјални рад разврстано у групу лица са
комбинованим сметњама. За куповину апарата Фонд здравственог осигурања
Републике Српске је одобрио родитељима рефундацију трошкова, међутим,
оспорена им је рефундација трошкова за набавку резервних дијелова који служе за
сервисирање апарата. На донесено рјешење, по жалби није одговорено у
законском року од 60 дана, ни у наредном року од 15 дана по ургенцији.” 118
116
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Устав Републике Српске, члан 37.
Закон о здравственом осигурању, „Службени гласник Републике Српске”, број 18/99, 51/01, 70/01,
51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, члан 16.
Предмет број: 751-71-ПЖ/14
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„Молим Вас да утврдите исправност поступања првостепеног и другостепеног
органа, с обзиром да је један случај, на бази исте документације позитивно
ријешен, а други одбачен.” 119
„Пошто ми није одговорено на посљедњу жалбу обраћам се Омбудсману за дјецу да
ми помогне да дођем до одговора (захтјев за одобрење набавке помагала).” 120
Поред примљених пријава родитеља дјеце, и удружења родитеља дјеце са тешким
и ријетким болестима обраћала су се Институцији са питањем да ли су и која
системска рјешења могућа, како би се помогло породицама које, због природе
болести дјетета, морају дежурати поред дјетета 24 сата.
Дјеца са тешким обољењима и ријетким болестима воде тешке борбе са болешћу,
дуготрајним лијечењима и тешким терапијама, врло често су у ситуацији да
позивима за помоћ покушавају обезбиједити средства потребна за лијечење и у
иностранству. Оснивањем фонда за тешко болесну дјецу, у оквиру постојећих
институција, по узору на земље у окружењу, омогућила би се по истим условима
подршка и помоћ за свако дијете и у ситуацијама када је за кратко вријеме
неопходно обезбиједити значајна средства.
Хуманитарна акција „С љубављу храбрим срцима˝, која се годинама реализује под
покровитељством предсједника Републике Српске значајна је подршка и помоћ за
дјецу са сметњама у развоју и са тешким обољењима, а прва родитељска кућа
подршка је дјеци која се лијече од малигних болести.
УН Комитет за права дјетета121 констатује да стране уговорнице нису поклониле
довољно пажње посебним потребама адолесцената као имаоцима права и
унапређивању њиховог здравља и развоја, истичући да „здравље и развој” на који
обавезују наведени чланови Конвенције, захтијева много више и никако није
ограничено на одредбе члана 6. и 24.
С тим у вези, 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. Концепт здравља и развоја дјеце захтијева да се здравље дјеце
унапређује и чува не само у здравственом сектору, већ и у породици, школи,
спортским клубовима...

2. Заштита дјеце од употребе дрога
Нормативни оквир и 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 у заштити дјеце од употребе дрога.
На жалост, пракса показује да су на тржишту стално присутни нови производи, као
нове дроге, и та појава захтијева активнију улогу надлежних прије свега у
препознавању таквих производа на тржишту и адекватном реаговању. Нове дроге
које се појављују као различите биљне прерађевине прскане непознатим хемијским
садржајима, продају се као освјеживачи простора, соли за купање и сл, јефтине су
119
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Предмет број: 1366-125-ПЖ/14
Предмет број: 558-48-ПЖ/14
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 4. Здравље адолесцената
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и дјеци лако доступне. Проблем је да полиција нема могућности дјеловања ни у
ситуацији кад пронађе такве производе, не може их одузети, нити може покренути
питање одговорности оних код којих је исте пронашла, из разлога што се
пронађени садржаји не налазе на листи забрањених дрога и психотропних
супстанци. Према Закону122 психотропна супстанца је свака супстанца природног
или вјештачког поријекла која је уврштена у листу психотропних супстанци у
складу са међународним конвенцијама о контроли опојних дрога или на основу
одлуке надлежног органа у Босни и Херцеговини. Листу опојних дрога,
психотропних супстанци, биљака из којих се може добити опојна дрога доноси
Савјет министара (члан 16). Ако се при томе има у виду да се активности у вези са
ажурирањем листе забрањених дрога и психотропних супстанци одвијају врло
споро,123 онда је јасно да су различити производи, као нове дроге, увијек неколико
година испред активности надлежних у том дијелу.
У Републици Српској проводе се одређене мјере и активности, у различитим
секторима, прије свега превентивне, ради унапређења борбе против злоупотреба
опојних дрога. Именована Комисија од 13 чланова путем здравственог, социјалног,
васпитно-образовног и репресивног система, и у сарадњи са организацијама
цивилног друштва, проводи различите програме који су усмјерени на спречавање
злоупотребе дрога међу дјецом и младима и смањењу здравствених и социјалних
ризика везаних за злоупотребу дрога. Између осталог, извршене су и промјене у
наставном предмету биологија 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 за овај узраст дјеце. 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.
Заштита дјеце у овој области, захтијева да програми превенције поред дјеце буду
усмјерени и према родитељима, како би родитељи имали потребне информације и
знања о изазовима дјечијег одрастања.
Европско истраживање заступљености употребе алкохола и дрога међу дјецом
средњошколског узраста- ESPAD124 усмјерено на истраживање трендова и навика
употребе алкохола и дрога међу дјецом 15 година старости, реализовано је у
Републици Српској 2011. године.

3. Заштита дјеце од употребе дувана
Институција је примила жалбе и од дјеце и од родитеља којима се указује на
непоштовање одредби Закона о забрани пушења дуванских производа на јавним
мјестима. 125 На жалост, у примјени закона изостао је адекватан надзор надлежних
инспекцијских служби.

122

Закон о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога, „Службени гласник БиХ˝, број 8/2006,
члан 2.
123
Листа је према доступним информацијама ажурирана 2011.г. „Службени гласник БиХ˝ број 51/2011
124
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.
125
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:
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Проблем у заштити дјеце од употребе дуванских производа, између осталог је и у
његовој лакој доступности, у неадекватном надзору у примјени прописа у овој
области и изостанак реакције према онима који дјецу излажу ризицима дуванских
производа.
Заштита дјеце од употребе дувана поред мјера и активности усмјерених на
едукацију дјеце о штетним посљедицама дуванског дима и адекватних санкција
према онима који дјеци то дозвољавају, односно у томе их не спречавају, мора
бити усмјерена и на досљедну примјену Закона о забрани пушења дуванских
производа на јавним мјестима.
Досљедна примјена Закона, на жалост, није обезбијеђена ни у јавним установама у
којима бораве дјеца, а при томе надлежни контролни органи, надзору у овој
области нису посветили дужну пажњу. Контрола у овим установама мора бити
стална и континуирана, како би била, прије свега у функцији превенције.
Истовремено, Законом о забрани продаје дуванских производа лицима млађим од
18 година,126 утврђене су, између осталог, обавезе образовних установа, које су
према овом закону, обавезне у своје програме за основно и средње образовање
укључити тему - ризици употребе дувана за здравље, о којој треба да се предаје и
разговара најмање једном мјесечно у току редовне наставе. Међутим, Законом није
утврђено ко доноси програм нити обавезу да су програми прилагођени узрасту
дјетета, све је препуштено школама, тако да је изостала и оцјена утицаја таквог
законског рјешења у заштити дјеце у овој области - да ли се програми у школи
проводе, да ли су прилагођени узрасту дјетета, да ли су дали очекиване резултате.

4. Заштита дјеце од употребе алкохола
УН Комитет за права дјетета забринут је да је конзумација алкохола, дувана и
других илегалних дрога и даље распрострањена међу адолесцентима у држави
потписници, те препоручује држави да систематски прикупи информације о
потрошњи алкохола, дувана и других илегалних дрога међу адолесцентима и да
предузме мјере неопходне за ефективно спровођење забране продаје таквих
производа дјеци.127
Без обзира на постојећа законска рјешења која јасно забрањују продају алкохола
лицима млађим од 18 година, Закон о измјенама и допунама закона о трговини,128
пракса показује да на жалост нема ефикасне примјене закона у пракси. Посебно
забрињава став надлежне инспекције да нема начина за адекватно поступање.
Проблеми у заштити дјеце од употребе алкохола присутни су по више основа:
-

посебно забрињава лака доступност алкохола дјеци,

а) васпитно-образовне установе, као што су: јаслице, вртићи, основне и средње школе, факултети и
универзитети и друге образовне установе, те
б) установе за смјештај и боравак ученика и студената као што су: студентски домови, хостели за
младе и друге установе гдје се примају или смјештају малољетна лица.
126
Закон о забрани продаје дуванских призвода лицима млађим од 18 година, „Службени гласник
Републике Српске”, број: 46/04, 74/04, 96/05, 92/09
127
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 58-59.
128
Закон о измјенама и допунама закона о трговини, „Службени гласник Републике Српске˝, број
52/11, члан 15. а прописује забрану трговцима да продају алкохолна пића особама млађим од 18
година и обавезу истицања забране продаје алкохолних пића особама млађим од 18 година.
Закон о измјенама и допунама закона о угоститељству, „Службени гласник Републике Српске˝, број
57/12, у члану 27. и 32, изриче забрану продаје, употребе и послуживања алкохолних пића
лицима млађим од 18 година и обавезује угоститеља да видно истакне забрану продаје, употребе
и послуживања алкохолних пића дјеци.
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неадекватан надзор надлежних инспекција у примјени закона,
недостатак програма превенције о заштити здравља дјеце и штетности
алкохола,
- изостанак реакције према одраслима који дјеци омогућавају и дозвољавају или
их не спречавају у употреби алкохола.
Најчешћа реакција за ситуације у којима се дјеца нађу, као и код остваривања
права дјетета по другим основама, је пребацивање одговорности са једне на другу
институцију, на стање у друштву, на утицај средине и сл. Посљедице такве
реакције сносе само дјеца.
-

У служби Хитне помоћи потврђују да посебно у дане празника, али и викендом
примају и дјецу у стању алкохолисаности.
У једном броју средњих школа потврђују да ученик дође у школу у алкохолисаном
стању, да о томе одмах обавијесте родитеље ученика, међутим, врло често,
родитељ не реагује на такве позиве.
Посебно забрињава чињеница да се смањује добна граница када дјеца стичу прва
искуства са алкохолом, те чињеница да дјевојчице само у малом проценту у томе
заостају за својим колегама. Узроци који доводе до алкохолизма младих су бројни,
али се најчешће доводе у везу са њиховим периодом одрастања-период
адолесценције, утицај породице и посебно утицај вршњачке групе.
Стручњаци упозоравају да промјене навика у понашању дјетета, повећана
агресивност, проблеми у концентрацији, занемаривање обавеза у школи и сл. могу
указивати да дијете има проблем са алкохолом. За заштиту дјеце од употребе
алкохола превенција је најважнија, а то значи да учење дјеце о заштити њиховог
здравља и свим штетним посљедицама које узимање алкохола има на њихово
одрастање, мора започети у њиховом најранијем узрасту, прилагођено њиховим
потребама и мора бити дио образовног система.
Присутност алкохола код дјеце и младих само потврђује да озбиљан проблем
присутности алкохола код дјеце још увијек није озбиљно схваћен, чему у прилог
иде и чињеница да нема дефинисаних програма превенције, нити санкција за оне
који дјецу излажу штетном дјеловању алкохола.

5. Дјеца и игре на срећу
Законом о играма на срећу129 у члану 11. утврђено је:
- да је лицу млађем од 18 година забрањено учествовање у играма на срећу,
- лицу млађем од 18 година забрањен је улаз у казина, играчнице, просторе у
којима се приређује класична томбола, кладионице и аутомат клубове,
- приређивач игара на срећу дужан је на видном мјесту истакнути одредбе из
става 1 и 2 овог члана у свим пословним јединицама.
Упркос постојању јасних законских одредби130 који дјеци онемогућавају учешће у
играма на срећу, и у овој области присутно је непоштовање закона, односно
допуштање дјеци приступа просторима и учешће у играма на срећу.
На жалост, и у овој области, присутан проблем указује да није обезбијеђен
адекватан надзор надлежних инспекцијских служби у примјени прописа, да
изостаје реакција према онима који дјеци дозвољавају и омогућавају игре на срећу,
али и да недостају превентивни програми о штетном утицају који игре на срећу
129
130

Закон о играма на срећу, „Службени гласник Републике Српске˝ број 111/12
Мишљење Омбудсмана за дјецу на Приједлог закона о играма на срећу, број: 1554-УП/12
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имају на дјецу и њихово одрастање чије посљедице могу бити и тешке и
дуготрајне, прије свега јер у најранијем узрасту стварају лоше навике - проводе
вријеме у просторима који нису њима намијењени, троше новац и од ужине за
игре, позајмљују за те сврхе, и посебно што стварају зависност.
Заштита дјеце и у овој области поред програма превенције мора осигурати и
стални инспекцијски надзор који ће редовном контролом, прије свега бити у
функцији превенције.

6. Тежина школске торбе
Према ставу Свјетске здравствене организације здравље није само одсуство
болести и онеспособљености, већ много више од тога, стање потпуног физичког,
психичког и социјалног благостања.
Здравствени и социјални сектор данас су суочени са бројним питањима заштите
здравља дјеце, који су добрим дијелом посљедица изостанка адекватних
превентивних програма и мјера здравствене заштите дјеце. Један од њих је и
тежина школске торбе.
На проблем тешке школске торбе годинама указују љекари који упозоравају да
резултати систематских прегледа ученика у основним школама
најчешће
упозоравају на проблеме у вези са деформитетом кичме и стопала код дјеце који
су, добрим дијелом, уз недовољну физичку активност дјеце и неправилно држање,
те неконтролисано сједење испред рачунара, проузроковани и тежином школске
торбе.
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.
Препоруке које је Омбудсман за дјецу упутио надлежним институцијама, ради
предузимања потребних мјера ради заштите здравља дјетета, и мјере које је с тим
у вези предузео Републички педагошки завод, реализоване су у једном броју
школа, а у једном броју школа активности су у току.

7. Исхрана дјеце
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. 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 васпитању131 утврђено је у члану 47:
(3) школа може да организује рад школске кухиње,
(4) министар доноси Правилник о условима рада школске кухиње.
Школе сматрају неопходним доношење Правилника који би одредио могуће начине
и услове исхране дјеце у школи и с тим у вези предлажу:
 потребу уважавања различитости услова у којима школе раде,
 прецизирање врсте хране која се може припремати или продавати у
школској кухињи,
131

Закон о основном образовању и васпитању, „Службени гласник Републике Српске˝ број 74/08,
71/09, 104/11, 33/14
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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 .
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.
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...

8. Заштита дјеце са проблемима у понашању
Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите132 у 2013. години у
центрима за социјални рад евидентирано је 829 малољетника са асоцијалним
понашањем, што је знатно мање у односу на 2011. годину, када је према истим
подацима у центрима за социјални рад евидентирано 1333 дјеце са асоцијалним
понашањем.
Поремећаји у понашању дјеце односе се на бројна и врло различита одступања од
уобичајеног и друштвено прихваћеног понашања. Могу се односити на
неоправдано изостајање са наставе, бјежање од куће, кориштење алкохола, крађе
и друга понашања која указују на могући неповољан развој дјетета ако се такво
понашање не препозна на вријеме и ако изостане адекватна реакција.
На жалост, дјеца са проблемима у понашању врло често се не препознају на начин
да им је потребна помоћ и подршка, већ на начин да су неваспитани и да су будући
деликвенти.
Оно што карактерише развој оваквог понашања код дјеце је, према оцјени
стручњака, да се оно у већини случајева развија поступно, од оних мање тешких,
до крајње озбиљних.
Непрепознавање проблема у понашању дјеце на вријеме и изостанак адекватне
реакције онда кад се проблем у понашању појави, води до нових и тежих проблема
у понашању, какви су и примјери да се ученику у неколико мјесеци, сваки мјесец
изриче нова дисциплинска мјера због нових изостанка из школе, а да се и нису
тражили узроци таквог понашања дјетета, да се нису тражили начини да се дјетету
помогне, јер му је помоћ потребна, да родитељи дјетета нису учествовали у тим
поступцима, умјесто помоћи добио је казну која неће ријешити ни његов проблем,
ни проблем његове породице, напротив.
132

Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите 2013.
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9. Заштита репродуктивног здравља дјеце
Комитет изражава забринутост што рано склапање брака и рађање представљају
значајне факторе у здравственим проблемима везаним за сексуално и
репродуктивно здравље, што дјеца која ступају у брак често напуштају школовање
и друштвено су маргинализована.133
Необавијештеност дјеце и младих, незнање, недостатак стручне помоћи и подршке,
основни је проблем на који указују и здравствени радници и родитељи и све чешће
и сама дјеца која, обраћајући се Институцији, указују на потребу да о питањима
заштите њиховог здравља, знања стичу у школи, те да заштита репродуктивног
здравља младих мора бити препозната као потреба друштва и на одговарајући
начин системски ријешена.134
Ћутање породице и школе о темама које дјецу интересују и које су саставни дио
њиховог одрастања, доводи до тога да дјеца о питањима и проблемима о односима
у везама, информације најчешће добијају од њихових вршњака, путем разних
часописа или интернета. Неинформисаност или погрешна информисаност,
недостатак подршке у породици и школи, дјецу доводи у ситуације које остављају
дуготрајне посљедице по њихово здравље.
Рађајући дјецу док су и сами још дјеца, постају родитељи док и сами требају
родитељску бригу, доведени су у ситуације које нису њихов избор, већ посљедица
нашег односа према дјеци и њиховом здрављу и непрепознавању узрока који су их
довели у те ситуације и, посебно, непрепознавању посљедица које су и тешке и
дуготрајне, не само за то дијете и његову породицу већ и за друштво у цјелини.
Рађајући дјецу док су и сами још дјеца, они се у старту суочавају са оним животним
ситуацијама за које нису припремљени, а врло често дјеца из тих бракова
одрастају у условима који не осигуравају правилан раст и развој.
Имајући у виду узроке и, посебно, посљедице ризичног сексуалног понашања
младих, неопходно је да образовни систем препозна потребу и утврди програм
учења младих о сексуалности и репродукцији којим ће се, између осталог, дјеца и
млади подстицати на размишљање о своме здрављу, посебно репродуктивном, о
односима између полова, ризичном понашању, полно преносивим болестима,
прекидима трудноће...и који ће прије свега бити у функцији превенције.
Остваривање циљева образовања како су дефинисани законом, захтијева
између осталог да наставни план и програм укључи и теме које се односе
на промоцију здравља, здравих стилова живота и усвајања здравих
животних навика код дјеце.135 Тако би дјеца, у образовном систему, од
најранијег узраста, прилагођено њиховом узрасту и потребама, у школи
добили потребне информације и знања о штетности алкохола, дрога,
дувана, о здравој исхрани, о важности физичке активности.136
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УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 4. Здравље адолесцената, тачка 21.
У истраживању Институције у којем је учествовало 523 средњошколца, на питање - Да ли би
желио да у школи учиш о репродуктивном здрављу, 82% ученика је потврдно одговорило
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Закон о средњем образовању и васпитању, члан 52: Право на бригу о физичком и менталном
здрављу и безбједности ученика у школи има првенство над другим правима.
136
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 4. Здравље адолесцената, тачка 18: Комитет
позива стране уговорнице да покрену и подрже мјере, ставове и активности усмјерене ка здравом
понашању тако што би укључиле одговарајуће предмете у наставни план и програм
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VII ЗАШТИТА ПРАВА ДЈЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ
Захтјев Конвенције 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.137
УН Комитет за права дјетета,138
забринутост између осталог и за:

Препорукама из 2012. године изражава своју

a) 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.
На жалост, за разлику од бројних других области, готово све општине у Републици
Српској евидентирале су дјецу са различитим сметњама у развоју. Према подацима
Министарства здравља и социјалне заштите139 у Републици Српској евидентирано
је 2013.године укупно 3007 малољетника који имају рјешење о разврставању и то
1723 дјечака и 1284 дјевојчице, а у 2014.године укупно 2984 малољетника и то
1685 дјечака и 1299 дјевојчица
Према истим подацима највећи број дјеце код којих је извршено разврставање су
дјеца са вишеструким смјетњама 1074 (у 2013.години 787), психичким 661 (у
2013.години 798) затим дјеца са тјелесним оштећењем 405 (у 2013.години 355), са
оштећењем слуха 72 (у 2013.години 142), са сметњама у гласу, говору и језику 78
(у 2013.години 113).
Без обзира на врсту сметње коју имају и без обзира колико њихових вршњака има
исти проблем, они су само дјеца која имају потребе као и њихови вршњаци.
По оцјени стручњака, рана идентификација дјеце - препознавање знакова сметњи
коју имају у најранијем узрасту и способност система да адекватно интервенише,
предуслов су за остваривање њихових пуних потенцијала. Све то захтијева
мултидисциплинарни приступ, како у препознавању сметњи код дјеце тако и у
интервенцији.
На жалост, пракса показује да изостаје рана дијагностика, али и да је недовољан
број стручњака за рад са дјецом посебан проблем који је присутан у бројним
локалним заједницама. Ова дјеца ако нису у могућности имати подршку логопеда
или дефектолога, нпр. у мјери у којој им је с обзиром на сметњу коју имају према
налазу љекара потребно, њихове шансе за укључивање и постизање максимално
могућих потенцијала су све мање.
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 23.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 52.
Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите 2013.
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Најчешћи проблем на који указују родитељи дјеце је управо проблем недовољног
броја стручњака за рад са дјецом, те немогућност збрињавања дјеце на одређено
вријеме у току дана.
Због тога су и ангажовање Предсједника Републике, у организовању донаторске
вечери намијењене дјеци са сметњама у развоју, 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.

1. Право на дневно збрињавање
Родитељи дјеце са сметњама у развоју пријавама Институцији, између осталог,
указују на немогућност одговарајућег дневног збрињавања дјеце.
Ново право дјеце у социјалној заштити140 – право на дневно збрињавање нови је
квалитет у заштити интереса ове категорије дјеце, јер обухвата различите врсте
организованих дневних услуга и боравака изван властите породице кроз које се
обезбјеђује исхрана, њега, чување, брига о здрављу, васпитању и образовању,
психосоцијална рехабилитација, радна окупација и друге услуге, а може се
обављати и у засебним центрима или дневним боравцима.
Дневни центри обезбјеђују активности усмјерене на развој практичних вјештина за
свакодневни живот, које у највећој могућој мјери омогућавају самосталност, развој
и одржавање социјалних, когнитивних и физичких функција. Збрињавање у
дневном центру, кроз одговарајуће услуге здравствене његе, физикалне терапије,
индивидуалног третмана зависно од сметњи у развоју, те савјетодавног рада са
родитељима у функцији је и превенције институционалног збрињавања дјеце.
Дневни центри, као вид подршке овим породицама, успостављени су у једном броју
локалних заједница. У једном броју општина, реализација најављених пројеката је
одложена због недостатка финансијских средстава.

2. Асистенти у школама
Пријавама Институцији родитељи указују и на изостанак подршке дјетету у настави
и немогућност ангажовања асистента.
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.
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.
С обзиром да питање ангажовања асистената у настави за дјецу са
сметњама у развоју није нормативно уређено, иако је оно за одређену
категорију дјеце по појединачно поднесеним захтјевима обезбијеђено,
неопходно је да се питање ангажовања асистената у настави нормативно
уреди, тако да се дефинише која дјеца и под којим условима могу
остварити помоћ и подршку асистента у образовном систему, те која лица
и под којим условима и са каквим овлаштењима могу пружати ту помоћ и
140

Закон о социјалној заштити, члан 51.
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подршку, ко врши надзор над њиховим радом, те могуће начине
финансирања.
Асистент у настави треба 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
наставу доприноси квалитетнијем инклузивном образовању и остваривању права
дјеце укључене у тај процес.
О недовољној подршци у настави дјеци са сметњама у развоју сагласни су и
запослени у васпитно образовним установама, 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 могућег рјешења за овај вид подршке дјеци неопходно је
ангажовање стручњака различитих профила али и више ресора који брину о
заштити права и интереса дјеце.

3. 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 у специјалним
школама.
Образовање дјеце у специјалним школама, како им и сам назив каже - специјалне,
захтијева и додатни нормативни оквир којим ће се јасно дефинисати начин
функционисања и организовања ових установа. Услови и начин организовања ових
установа, одговор је на питање 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.
У складу са чланом 88. Закона о основном образовању и васпитању, неопходно је
донијети правилник о начину организације и финансирању специјалних школа.

4. Остваривање права дјеце са сметњама у развоју према
Правилнику о процјени потреба и усмјеравању дјеце и
омладине са сметњама у развоју
Извјештајем за 2012. годину, Институција је указала на пријаве којима се указује
на повреде права дјетета у вези са примјеном Правилника о васпитању и
образовању дјеце с посебним образовним потребама у основним и средњим
школама141 и Правилника о разврставању лица са сметњама у физичком и
психичком развоју.142
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Правилник о васпитању и образовању дјеце с посебним образовним потребама у основним и
средњим школама, „Службени гласник Републике Српске”, број 85/04, члан 8.
Правилник о разврставању лица са сметњама у физичком и психичком развоју, „Службени гласник
Републике Српске˝, број 115/03
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Министар здравља и социјалне заштите донио је нови Правилник о процјени
потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју,143 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.
Међутим, Правилник још увијек није нашао своју пуну примјену у пракси, због чега
су се грађани и у извјештајном периоду обраћали Институцији.
Један од присутних проблема у примјени Правилника је чињеница да један број
првостепених стручних комисија за процјену потреба и усмјеравање дјеце и
омладине са сметњама у развоју, својим налазом и мишљењем, као помоћ и
подршку дјетету, између осталог предлаже „наставак редовног школовања уз
индивидуално прилагођавање програма уз асистента˝144 док у бројним локалним
заједницама, налази то не укључују уз образложење да питање асистента у
настави законом није уређено. У локалним заједницама у којима се налазом
предлаже ангажовање асистента у настави родитељи на томе инсистирају и питају
да ли дјеца треба уопште да иду на оцјену стручне комисије, ако за резултат неће
имати подршку како је то својим налазом стручни тим утврдио.
Родитељи наводе да недостатак јасно дефинисаних правила и процедура, права и
обавеза свих учесника, за посљедицу врло често има изостанак једнаког приступа
дјеци у образовању, као што су ситуације да двоје дјеце имају исту сметњу у
развоју,(према налазу првостепене стручне комисије), за једно дијете је
обезбијеђен асистент у настави, а за друго није.
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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
И у извјештајном периоду Институција је поступала по пријавама којима се указује
на повреде права дјеце у образовном систему по различитим основама.
Пријавама се указује на 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, на проблеме школске дисциплине и посебно вођење
дисциплинских поступака, оцјењивања ученика, школске екскурзије, избора
ученика генерације, ваннаставних активности у школи. Из готово свих пријава
произилази да сарадња родитеља и школе није на потребном нивоу.
У складу са захтјевима и основним принципима Конвенције о правима дјетета,
посебно на поступање у најбољем интересу дјетета, члан 29, истиче поруку
образовању у чијем средишту је дијете: „да је кључни циљ образовања развијање
дјететове индивидуалне личности, талената и способности, у свјетлу чињенице да
свако дијете има јединствене карактеристике, интересовања, способности и
потребу у учењу” те да је од кључне важности да „школе буду прилагођене дјетету
у пуном смислу...учешће дјеце у школском животу, стварање школских заједница и
савјета ученика, вршњачког образовања и вршњачког савјетовања, укључивање
дјеце у школске дисциплинске поступке треба да се унапређује као дио процеса
учења и стицања искуства у остваривању права”.145
Наводећи као позитивно то што школе у Републици Српској и Брчко Дистрикту
пружају образовање о људским правима, УН Комитет за права дјетета апелује на
државу потписницу да развије Национални план активности за образовање о
људским правима.146

1. Наставни план и програм
Циљеви образовања дефинисани Законом о основном образовању и васпитању147
захтијевају васпитно образовни рад у основној школи усмјерен на цјеловит развој
ученика, који подразумијева уравнотежено и повезано васпитно и образовно
дјеловање.
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 захтијева корјените промјене.
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
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УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 1. Циљеви образовања, тачка 8 и 9.
УН Комитет за права дјетета Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 64.
147
Закон о основном образовању и васпитању, „Службени гласник Републике Српске˝ број 74/08,
71/09, 104/11, 33/14, члан 7.
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могућностима, да дијете разумије градиво које усваја, јер дјеца треба да уче за
живот, а не за оцјену.
Дакле, с једне стране имамо оптерећен наставни план програм, пуно предмета и
пуно наставних садржаја, а истовремено немамо заступљене оне теме и проблеме
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.
Приговорима који се односе на наставни план и програм, најчешће се наводи:
-

Превише предмета. 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. Да би одржали континуитет, за понављање градива које
су већ предавали немају планирано вријеме.То за посљедицу има да дјеца уче
све више, а да очекивани резултат изостаје.

-

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 указују
ученици. При томе истичу и да је 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,
питају –„Шта нам вриједе напамет научене лекције, ако ми то не разумијемо?˝
Предлажу да неке предмете имају 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.

Поред тога ученици наводе да су уџбеници148 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.
Да је наставни план и програм преоптерећен сагласни су и родитељи, који између
осталог наводе да због тога морају узети инструкције из појединих предмета, али и
да дјеца, због обавеза, немају слободног времена.
Иако је почетком школске 2014-2015. године донесен нови Наставни план и
програм, он није донио промјене којима би се на адекватан начин омогућило
остваривање циљева васпитно образовног рада у школи.
Школа је увијек била и по дефиницији је и васпитна и образовна установа. Данас,
под притиском наставног плана и програма за васпитни рад са дјецом није
оставила довољно простора.
148

Законом о основном образовању и васпитању, члан 38 став 1. утврђено је да уџбеник мора
испуњавати научне, педагошке, психолошке, дидактичко-методичке, етичке, језичке, ликовнографичке и техничке захтјеве утврђене стандардима за израду уџбеника.
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2. Сарадња школе и родитеља
Васпитно образовни систем данас захтијева партнерски однос родитеља и школе
који се заснива на сталној сарадњи и комуникацији, међусобном уважавању и
заједничком доприносу успјеху сваког дјетета.
Међутим, у једном броју случајева, родитељи су се због повреде права дјеце у
образовном систему обраћали директно институцији Омбудсмана за дјецу,
наводећи да од школе не очекују разумијевање за постојећи проблем и адекватну
реакцију те очекују да ће школа реаговати тек на захтјев Институције.
У једном броју случајева, школа се обраћала директно Институцији због
немогућности да за проблем који имају успоставе потребну комуникацију са
родитељима ученика. И једна и друга ситуација само потврђује да између
родитеља и школе није успостављена потребна сарадња и партнерски однос, који
је изузетно важан за квалитетно образовање и васпитање дјеце. Без те сарадње
доводи се у питање остваривање циљева образовања како су они дефинисани
законом те остваривање права дјеце у образовном систему и њихов најбољи
интерес.
Према Закону, родитељи имају и право и обавезу редовно се информисати о
успјеху своје дјеце, али исто тако, путем својих представника учествовати у
одлучивању о бројним питањима у раду школе. У пракси се та сарадња углавном
своди на родитељске састанке и инофрмације, на којима родитељи добијају
информације о оцјенама свога дјетета у учењу и владању, док о осталим
активностима школе врло мало знају и у исте нису укључени.
Према закону Савјет родитеља, као савјетодавно тијело, има значајну улогу у
животу школе, међутим родитељи углавном немају ни информације о томе ко су
чланови савјета нити која су им овлашћења, има ли Савјет годишњи програм рада,
шта су њихове иницијативе, да ли су и како у те активности укључени родитељи.
Да би Савјет родитеља био стварни представник родитеља који су их изабрали,
што би допринијело и већем учешћу родитеља у животу школе, неопходно је
обезбиједити потребну комуникацију између представника родитеља у Савјету и
осталих родитеља.
Очигледно је да родитељи постојеће законске могућности не користе у потребној
мјери, али и да школа на томе не инсистира, а при томе је изостало праћење
ефеката оваквог законског рјешења.
Школе, углавном, проблем виде у несарадњи родитеља и њиховој
незаинтересованости да буду укључени у активности школе. Међутим, то исто
наводе и родитељи, незаинтересованост школе, јер изостаје адекватно ангажовање
да се та сарадња успостави на почетку школске године, да се дефинишу правила,
да нормативни акти школе буду доступни. Појединачни предмети на којима је
Институција радила указују да, када дијете има проблем било које врсте, ако до
тада није био потребне сарадње родитеља и школе, тада настаје пребацивање
одговорности с једних на друге, а дијете остаје по страни са оним што је његов
стварни проблем. Пребацивање одговорности с једне на другу страну не доприноси
рјешавању проблема, већ га на жалост додатно усложњава.
Да би се успоставио и јачао партнерски однос школе и родитеља, родитељи би на
почетку школске године морали бити упознати не само са њиховим правима и
обавезама у образовном систему, већ и о томе зашто је њихово учешће у
активностима школе важно, које су информације важне за родитеље и како их
учинити доступним, омогућити им по потреби стручну помоћ радника школе или
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других надлежних служби, шта су приоритетни задаци школе и како их остварити,
ваннаставне активности у школи, сарадња школе са локалном заједницом,
остваривање права дјетета у школи и како их заштитити.
У једном броју школа истичу да имају јако добру сарадњу са родитељима
сматрајући да је управо та сарадња допринијела и успјеху школе али и ученика
појединачно, посебно у дијелу да у школи нису имали случајева вршњачког
насиља, нити насиља над дјецом. Партнерство школе и родитеља не може се
заснивати на изолованим примјерима добре праксе, већ се морају искористити све
могућности да партнерство буде дио школске праксе - радом са родитељима али и
едукацијом наставника о потреби и важности те сарадње, као дио сталног
професионалног усавршавања.

3. Дисциплинска одговорност ученика
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 уређено, те да школе имају врло различит приступ у изрицању
васпитно-дисциплинске мјере због повреде обавеза ученика, а што доводи до
повреде права ученика утврђених законом, Омбудсман за дјецу је у Извјештају за
2012. годину указао на проблеме у заштити права дјетета по овом основу.
Институција је ресорном министарству доставила Препоруку за
предузимање потребних мјера ради спречавања поступања која доводе
до повреде права дјеце у образовном систему, на начин да се питање
дисциплинске одговорности ученика у образовном систему уреди
правилником на јединствен начин.
С обзиром да то питање још увијек није адекватно уређено, Институција је и у
извјештајном периоду поступала по пријавама којима се указује на повреде права
дјетета, а везано за вођење дисциплинског поступка и изрицање васпитнодисциплинских мјера.
Чињеница је да Законом о основном образовању и васпитању и Законом о средњем
образовању и васпитању нису прописана правила васпитно-дисциплинског
поступка. Међутим, Законом о општем управном поступку прописано је да су по
овом Закону дужни да поступају државни органи, кад у управним стварима,
непосредно примјењујући прописе рјешавају о правима, обавезама или правним
интересима појединаца.149 Одлуком којом се ученику изриче васпитнодисциплинска мјера мора се недвосмислено утврдити када је ученик и на који
начин извршио повреду обавезе, а не као што се у пракси дешава да се мјера
изриче зато што се „раније˝, „у првом полугодишту ˝ и сл. непримјерено понашао.
1. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу родитеља ученика због
изречене васпитно-дисциплинске мјере искључење из школе, због учињене
теже повреде ученика 1. разреда средње школе, а због неоправданих
изостанака са наставе.

149

Закон о општем управном поступку, по овом закону дужни су да поступају државни органи кад у
управним стварима, рјешавају о правима, обавезама или правним интересима појединаца (члан 1).
По одредбама овог закона поступа се у свим оним питањима која нису уређена посебним законом
(члан 3), Под органом који води поступак подразумијева се орган управе, други државни орган,
управна организација, као и предузеће, установа или друга организација којима је законом
повјерено вршење јавних овлаштења (члан 4).
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На захтјев Институције, да јој школа достави доказ о томе да ли је у школи вођен
дисциплински поступак ради утврђивања одговорности ученика због учињене теже
повреде обавезе ученика, Институцији су достављене копије:





Рјешење о изрицању васпитно-дисциплинске мјере Укор наставничког
вијећа,
Рјешење о изрицању васпитно-дисциплинске мјере искључење из школе,
Повратница о обавијештености родитеља о изреченој мјери,
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика.

Из достављене документације неспорно је да:
1. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика није усклађен
са Законом о средњем образовању и васпитању:



од Савјета ученика није затражен став приликом његовог доношења (одлука
Уставног
суда број У-26/11 од 26.09.2012. године, „Службени гласник
Републике Српске˝ број 117/12), како је то утврђено чланом 7. Закона,
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика, донесен је
између осталог на основу Правилника о оцјењивању ученика у настави и
полагању испита у средњој школи, („Службени гласник Републике Српске˝ број
28/01 и 22/02) који је доношењем новог Правилника престао да важи
(„Службени гласник Републике Српске˝ број 73/13)

2. Рјешењем о изрицању васпитно-дисциплинске мјере број 466/14 од
5.05.2014.године не наводи се да је одговорност ученика због учињене теже
повреде обавезе утврђена у одговарајућем поступку, нема изјаве ученика о
учињеној повреди.
Циљеви образовања дефинисани Законом у складу са 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.
Питање школске дисциплине изузетно је важно за образовни систем и
претпоставка је за самосталан рад, рад одјељенске заједнице и школе у цјелини.
При томе је посебно важно јасно дефинисати питање дисциплинске одговорности
ученика, која се односи на одговорност за повреду њихових обавеза у вези са
школовањем.
У свим случајевима повреде обавеза ученика школа мора да има у виду, прије
свега, основну сврху изрицања васпитно-дисциплинске мјере ученику. Изречена
мјера мора бити прије свега 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 да превентивно дјелује и
према свим другим ученицима.
У конкретном случају школа је учинила пропуст на штету права ученика. Својим
пропустом школа је повриједила Закон о средњем образовању и васпитању, али и
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика, а тиме и право
ученика да се о његовим правима, обавезама и одговорностима одлучује у складу
са Законом и најбољим интересом дјетета.150
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Препорука Омбудсмана за дјецу број: 707-64-ПЖ/14 од 10.06.2014; Одговор школе на Препоруку
од 7.07.2014: Обавјештавамо Вас да прихватамо препоруку везано за усклађивање Правилника, а
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Пропусти школе односе се на чињеницу да школа није покренула ни водила
дисциплински поступак ради утврђивања одговорности ученика. Законом је
утврђено да ученик може одговарати само за повреду обавезе која је доказана.
Правилником школе утврђен је поступак покретања и вођења дисциплинског
поступка ради утврђивања одговорности ученика. И Закон и Правилник обавезују
школу да у сваком појединачном случају у одговарајућем поступку утврди све
чињенице и околности у вези са повредом обавезе ученика имајући при томе у
виду и изјаву ученика о наведеној повреди, те да на основу тога изрекне васпитнодисциплинску мјеру сразмјерну учињеној повреди. Теже повреде обавезе ученика
дефинисане су Законом, Правилником школе дефинисан је поступак утврђивања
одговорности ученика, у ком поступку је неопходно утврдити све чињенице које су
од значаја за доношење одлуке о одговорности ученика.
Да би мјера била оправдана, њој треба да претходе активности усмјерене на
корекције понашања ученика као и блажи степен санкционисања, а изречена мјера
мора бити сразмјерна учињеној повреди.
Правилником школе, одредбе 17-22 јасно прописују дисциплински поступак дисциплински поступак покреће се захтјевом чији је садржај Правилником
одређен, поступак за утврђивање одговорности води комисија, комисија је дужна
да саслуша ученика уз присуство родитеља ако је малољетан, те да прибави
писмену изјаву педагога школе о личности ученика.
2. Институција Омбудсмана за дјецу запримила је пријаву-жалбу родитеља
ученика 7. разреда основне школе, због изречене васпитно-дисциплинске мјере
премјештај ученика у друго одјељење, а због повреде обавеза ученика.
На захтјев Институције, школа је доставила писмени извјештај о мјерама које је
предузела према ученику у току ове школске године, те копију документације
везане за поступак утврђивања одговорности и изрицање васпитно-дисциплинских
мјера ученику. Из достављене документације произилази да је Наставничко вијеће
донијело одлуку о премјештају ученика у друго одјељење школе зато што је у току
школовања, а посебно у току прошле школске године, направио више лакших и
тежих повреда обавеза ученика, те је почетком ове школске године ученик и поред
свих обављених разговора и опомена наставио са истим понашањем.
Међутим, Одлуком се не наводи да је покренут и вођен дисциплински поступак,
нема изјаве, недостаје мишљење ученика о учињеној повреди. Даље произилази
да је ученик и раније дисциплински одговарао али се не наводи по којем основу. У
изрицању свих наведених мјера нема учешћа родитеља ученика, како би се
заједнички отклонили узроци непримјереног понашања и предложиле оне
васпитно-дисциплинске мјере које ће позитивно утицати на ученика. Записником се
констатује да се „очекује да ће ова мјере позитивно утицати на његово понашање”
али се не наводи шта је основ за такво очекивање.
Законом је утврђено да ученик може одговарати само за повреду обавезе која је
доказана. Ова одредба обавезује школу да у сваком појединачном случају, у
одговарајућем поступку утврди све чињенице и околности уз мишљење и став
ученика о наведеном догађају, те да на основу тога изрекне васпитнодисциплинску мјеру сразмјерну учињеној повреди.
Покретање и вођење дисциплинског поступка ради утврђивања одговорности
ученика те изрицање одговарајуће васпитно-дисциплинске мјере због повреде
што се тиче рјешења о искључењу ученика из школе, о њему ћемо се одредити након окончања
судског поступка који је покренут.
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обавеза ученика која је у одговарајућем поступку утврђена, проводи се на основу
Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика, који у свим
његовим дијеловима мора бити усклађен са Законом.
Правилник школе који је достављен Институцији није усклађен са Законом јер се
истим, између осталог, утврђују и теже повреде обавеза ученика које Закон не
познаје:
- Правилником се у члану 15 утврђује да се ученику, поред изречене васпитнодисциплинске мјере и изричу и одговарајуће мјере забране које закон не
познаје,
- Правилник нема одредбе о покретању и вођењу дисциплинског поступка нити
учешће ученика у поступку који се њега тиче,
- Правилником је у члану 5 испуштена кључна законом утврђена одредба - ученик
одговара за повреду обавезе која је доказана.
Имајући у виду да Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности
ученика није усклађен са Законом, ученику су изречене васпитно-дисциплинске
мјере због теже повреде обавеза без покретања и вођења дисциплинског поступка,
нема писаних одлука о изреченим васпитно-дисциплинским мјерама, нема учешћа
ученика и родитеља у поступку изрицања мјера, одлуке о изреченим мјерама нису
достављене ученику и његовом родитељу, Омбудсман за дјецу је наложио школи151
предузимање одређених мјера ради отклањања пропуста који доводе до повреде
права ученика.

4. Организација и извођење екскурзије у основној школи
Екскурзија је ваннаставни облик васпитно-образовног рада који се остварује ван
школе с циљем савладавања дијела наставног програма непосредним упознавањем
садржаја предмета, појава и односа у природној и друштвеној средини,
упознавањем културног насљеђа и привредних достигнућа која су у вези са
дјелатношћу школе, а планирана је годишњим програмом рада школе.152
Садржаји екскурзије базирају се на Наставном плану и програму и саставни су дио
годишњег програма рада школе.153 Годишњи програм рада школе усваја Школски
одбор, а школа га најкасније до 20. септембра текуће године доставља
Министарству, Републичком педагошком заводу, оснивачу, ако је приватна школа и
скупштини града, односно скупштини општине, а Министарство за сваку школску
годину утврђује образац годишњег програма рада.154
Питање организовања ђачких екскурзија је много више од одређивања саме
дестинације. Избор дестинације јесте веома важан, али је само један од бројних
елемената који одређују квалитет екскурзије и остваривање циљева због којих је
она и организована.
Чланом 1. Правилника о извођењу излета, екскурзија и школе у природи утврђено
је да се Правилником уређује планирање, припремање, извођење, евалуација и
извјештавање.
151

152
153
154

Препорука школи број 1502-136-ПЖ/14 од 16.12.2014; Одговор школе на препоруку од 5.1.2015: У
складу са препоруком обавјештавамо Вас да је одлука о изреченој васпитно- дисциплинској мјери
ученика стављена ван снаге, у току је поступак усклађивања Правилника о дисциплинској
одговорности ученика са Законом
Правилник о извођењу излета, екскурзија и школе у природи, „Службени гласник Републике
Српске˝ број 67/09
Исто, члан 9.
Закон о основном образовању и васпитању, члан 41.
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Планирање и припрему екскурзије врше одјељенска вијећа школе у сарадњи са
ученицима и њиховим родитељима и стручним институцијама.
Носиоци планирања, припреме, организације и извођења плана и програма
екскурзије су директор школе, стручни вођа и одјељењски старјешина.
Организовање и извођење ђачких екскурзија је изузетно одговоран посао који
захтијева јасан нормативни оквир и одговарајућу припрему свих учесника, од
избора агенције, избора дестинације, мјере безбједности, права и обавезе и
даваоца услуга (агенција) и корисника услуга (ученици, родитељи, директор
школе, наставници), чиме би се избјегле ситуације да, због пропуста у
организацији и извођењу екскурзија, посљедице сносе само дјеца и њихови
родитељи и не само у финансијском смислу.
Правилник не утврђује колико раније се, прије датума за реализацију екскурзије,
објављује јавни позив нити шта јавни позив садржи.155 Школама је препуштено да
одређују кад ће те активности покренути и шта се понудом за извођење екскурзије
захтијева. Правдајући се најповољнијом понудом (а под тим се најчешће
подразумијева најјефтинија), не траже се гаранције за квалитет услуга нити
безбједност дјеце.
Екскурзија не може имати трошкове који су понудом скривени, што значи да све
активности морају бити урачунате у цијену, а из понуде и дјеца и родитељи морају
јасно видјети и знати шта понуђена цијена обухвата (колико ноћења и у каквом
објекту, на бази полупансиона или додатне излете, трошкове водича евентуално и
др.) чиме ће се избјећи ситуације да се дијете на екскурзији лоше осјећа јер нема
новац за то додатно. С друге стране, са свим елементима у понуђеној цијени, јасно
ће се видјети шта је од укљученог у цијену и реализовано и како, односно, шта
није реализовано и на који дио средстава дјеца имају право на поврат (ако су
платили услугу која није реализована).
Правилник не утврђује шта су права и обавезе давалаца услуга, а шта корисника
услуга појединачно. Пуно је учесника у организацији и извођењу ђачке екскурзије,
а како Правилник не утврђује шта су њихова права и обавезе, то се питање
одговорности због пропуста у организацији и извођењу ђачких екскурзија,
најчешће пребацује на неког другог, очекујући, у једном броју случајева, и одлуку
суда о томе.156
Посебно је питање безбједности свих учесника на ђачким екскурзијама које мора
бити приоритет. То захтијева да Правилник јасно одреди и обавезе и одговорности
у организовању и извођењу екскурзија и у овом дијелу и да не оставља простор за
пребацивање одговорности на другог онда кад је проблем већ настао.
Да би се отклониле дилеме и умањили ризици по различитим основама,
Омбудсман за дјецу у складу са овлаштењима утврђеним чланом 9.
Закона о Омбудсману за дјецу, предложио је Министарству просвјете и
културе предузимање мјера ради отклањања пропуста у организацији и
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Правилник о извођењу излета, екскурзија и школе у природи, члан 18: Обавјештење о јавној
набавци које се објављује треба да садржи кратку информацију у складу са релевантним
информацијама из тендерске документације, а нарочито програм и опште услове путовања, као и
планиране садржаје које треба реализовати, са циљем ослобађања ученика од додатних плаћања.
Правилник о извођењу излета, екскурзија и школе у природи, члан 5.) 6.) Потпуну одговорност за
организацију и реализацију сноси стручни тим школе и то а) за организацију и уговарање
директор и б) за друге видове заштите дјеце и реализацију предвиђених програма сва пунољетна
лица која прате ученике.
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извођењу ђачких екскурзија који доводе до повреде права и интереса
дјеце, на начин да:
1. Измјенама и допунама Правилника о извођењу излета, екскурзија и школе у
природи, јасно дефинише правила и процедуре и припреме и извођења
екскурзије,
2. Да се код измјена и допуна Правилника има у виду дугогодишња пракса и
различита искуства основних школа у Републици Српској,
3. Да се у поступку измјена и допуна Правилника укључе и родитељи и дјеца и
да се њиховом мишљењу посвети дужна пажња,
4. Да измјене и допуне Правилника укључе и јединствен образац позивапонуде за извођење ђачких екскурзија, чиме би се осигурало да се понудом
заиста захтијевају сви они елементи који су важни за усјешно извођење
ђачке екскурзије.

5. Избор ученика генерације
Једним бројем пријава запримљеним у институцији Омбудсмана за дјецу указује се
на повреде права дјеце у основним и средњим школама у поступку избора ученика
генерације.
Пријавама се указује да постојећи нормативни оквир у пракси ствара бројне
проблеме: у тумачењу закона и појединих одредби Правилника и њиховој
примјени, у различитом приступу школа у провођењу ових активности, о
неадекватном учешћу ученика у овим активностима школе, што за посљедицу има
незадовољство и изабраних ученика генерације и њихових вршњака.
Незадовољство избором ученика генерације посебно је дошло до изражаја у
средњим школама у школској 2013/2014. години, када је због измјене Закона о
средњем образовању и васпитању, приступ избору ученика генерације дефинисан
потпуно другачије у односу на основне школе и праксу која је успостављена у
средњим школама.
Према Закону о основном образовању и васпитању,157 школа на крају
деветогодишњег образовања проглашава ученика генерације у основној школи, а
министар доноси Правилник о избору и проглашењу ученика генерације у основној
школи.
Правилником о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи158
утврђено је да Комисија утврђује ранг листу и доставља је директору школе,
директор школе доноси одлуку о избору ученика генерације на основу утврђене
ранг листе. Одлука о избору ученика генерације и ранг листа кандидата, објављују
се на огласној табли школе, најкасније до 25 маја текуће школске године. Кандидат
који је незадовољан одлуком директора школе, може у року од 2 дана од дана
објављивања одлуке на огласној табли школе уложити приговор школском одбору.
Школски одбор доноси одлуку у року од пет дана од дана пријема приговора.
Правилником је утврђено да предлагач доставља приједлог за ученика генерације
најкасније до 15. маја текуће школске године, а да се одлука о избору и ранг листа
објављују најкасније до 25. маја текуће школске године.

157
158

Закон о основном образовању и васпитању, члан 72.
Правилник о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи, „Службени гласник
Републике Српске˝ број 45/12, 38/13
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Законом о средњем образовању и васпитању159 утврђено је да се за ученика
генерације бира ученик који је у току школовања имао одличан успјех и примјерно
владање у свим разредима. Министар доноси Правилник о избору ученика
генерације.
Измјенама Закона који је ступио на снагу у мају 2014.године, успоставља се
потпуно нови и другачији приступ у избору ученика генерације у односу на основне
школе и праксу која је у складу са до сада важећим законским прописима била
успостављена у средњим школама.160 Измијењен Закон практично елиминише
Правилник и његову примјену јер не утврђује могућност рангирања, с обзиром да
се вреднује само успјех у учењу и владању. Овако постављен нормативни оквир
довео је до ситуација да су неке школе примјењивале само Закон, друге
Правилник, а неке су истовремено примјењивале и једно и друго. Без обзира шта је
у конкретним ситуацијама био нормативни основ школи за поступање, у пракси је
изазвало незадовољство и ученика и родитеља, али и запослених у образовним
установама.
Правилником о избору ученика генерације у средњој школи161 утврђено је да
избор ученика генерације у школи врши комисија за избор ученика генерације
(члан 10). Истовремено, Правилником је утврђено да Комисија саставља ранг листу
и доставља је наставничком вијећу (члан 12), које утврђује и усваја ранг листу и
објављује је на огласној табли школе (члан13). Кандидат који је незадовољан
одлуком наставничког вијећа може уложити жалбу школском одбору у року од три
дана од дана објављивања листе на огласној табли школе. Школски одбор дужан је
донијети одлуку по жалби у року од седам дана од дана подношења жалбе (члан
14).
Правилник о избору ученика генерације у средњој школи не утврђује кад почиње
процедура избора, али утврђује да је рок за проглашење ученика генерације крај
наставне године. Правилник не утврђује ко доноси одлуку о избору ученика на
основу утврђене ранг листе, и да ли се и на одлуку о избору може уложити жалба.
Према члану 14. жалба се улаже на утврђену ранг листу када још увијек није
донесена одлука о избору.
Да би се остварио циљ због којег се ова активност у школи и реализује, и
обезбиједила већа транспарентност и једнак приступ школа уз адекватно учешће
ученика, Омбудсман за дјецу је 3.децембра 2014.године организовао округли сто
на тему „Ко и како бира ученика генерације˝, којем су присуствовали представници
Министарства просвјете и културе, Републичког педагошког завода, Просвјетне
инспекције, Гендер Центра, представници основних и средњих школа те
представници Мреже младих савјетника омбудсмана за дјецу и Мреже савјета
ученика Републике српске.
Представници Мреже савјета ученика су презентовали истраживање које су
извршили на узорку од 1928 ученика да би дошли до мишљења ученика, прије
159

160

161

Закон о измјенама и допунама закона о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник
Републике Српске˝ број 33/14, члан 8: У члану 64, став 7 мијења се и глас: „За ученика генерације
бира се ученик који је у току школовања имао одличан успјех и примјерно владање у свим
разредима.”
Закон о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник Републике Српске˝ број 74/08,
106/09, 104/11, члан 64: „За ученика генерације бира се ученик који је током цјелокупног средњег
образовања у својој генерацији имао све највише оцјене и постигнућа у учењу, владању, те у
ваннаставним и ваншколским активностима. Министар доноси Правилник о избору ученика
генерације у средњој школи.˝
Правилник о избору ученика генерације у средњој школи, „Службени гласник Републике Српске˝
број 71/09
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свега, о томе да ли је потребан избор ученика генерације и шта треба бодовати
приликом избора ученика генерације. Резултати које су презентовали указују да
средњошколци у 92% случајева сматрају да је потребан избор ученика генерације.
Везано за критерије које треба вредновати резултати показују да 57% ученика
подржава бодовање успјеха у учењу, 15% бодовање успјеха у ваннаставним
активностима, 15% рад у савјету ученика, 12% резултате с такмичења која
организује РПЗ и 11% спортске и друге активности. 73% средњошколаца се
изјаснило да у њиховој школи савјет ученика учествује у избору ученика
генерације, док 27% тврди да савјет ученика у тој активности не учествује.
Представници основних школа нису имали примједбе на саму процедуру избора
ученика генерације како је то дефинисано Правилником.
Примједбе су се односиле на критерије утврђене за избор ученика генерације,
посебно у дијелу који се односи на спортска такмичења и потребу да се раздвоје
наставне и ваннаставне активности, чиме би се предност дала активностима
школе. Садашњи систем бодовања, према искуству неких основних школа, доводи
до изненађења која су за све непријатна, јер се за ученика генерације у појединим
школама не проглашава онај за кога су сви знали да је најбољи, већ онај који се
посебно истакао у одређеним спортским дисциплинама, иако у школским
активностима није био препознат ни код вршњака ни код наставног особља. С
обзиром на важност спорта и његов значај у одрастању дјеце и потребу његове
сталне промоције и препознавања оних који у тим областима постижу посебне
резултате, приједлози присутних указивали су и на могућност да се, због
постигнутих посебних резултата у области спорта ученици награђују посебним
признањем.
Када је у питању избор ученика генерације у средњим школама примједбе су се
односиле на већи број питања, између осталог:
-

-

Да ли се Правилник уопште примјењује, ако се, према Закону, вреднује само
успјех у учењу и владању (ако пет ученика има одлично учење и владање,
Закон не утврђује на основу којих критерија се може вршити њихово
рангирање),
Правилником дефинисана процедура је недоречена и није довољно јасна,
Критерији за избор ученика генерације нису адекватно постављени:

а) учешће у савјету ученика није вредновано као критериј (у основним школама
јесте),
б) руковођење одјељенском заједницом није вредновано као критериј (у основним
школама јесте),
ц) Правилником је утврђено да се у поступку избора, за нека такмичења која нису
на списку такмичења на основу којих се врши вредновање, коначну одлуку по
захтјеву о том такмичењу доноси Републички педагошки завод, (члан 6), што у
пракси ствара проблем,
д) спортска такмичења и њихово вредновање у пракси ствара посебан проблем,
е) да се у вредновању различитих активности предност даје активностима у школи.
Заједнички став свих учесника је:



да активности о избору ученика генерације треба и даље проводити у школи,
добро је, да је ово питање регулисано Правилником који је донијело
министарство и да није препуштено школама да оне то уређују својим
нормативним актом,
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да Правилнике које доноси министарство треба мијењати и ускладити их са
захтјевима и у оним дијеловима, који у примјени изазивају незадовољство свих
учесника,
да је о измјенама Правилника неопходно организовати и стручну и јавну
расправу,
да је за измјене Правилника у средњој школи неопходно створити законски
услов за то, на начин да се измјенама члана 64. Закона као критерији у избору
ученика генерације поред успјеха у учењу и владању вреднују и друге
активности, наставне и ваннаставне,
да процедуру избора ученика генерације у средњој школи треба прецизирати,
на начин како је то урађено Правилником за основне школе,
да критериј који се вреднује у средњим школама треба бити и учешће у савјету
ученика, руковођење одјељенском заједницом, као што је то случај у
Правилнику за основне школе,
да вредновање различитих спортских активности у пракси ствара највећи
проблем,
да у вредновању различитих активности предност треба дати активностима у
школи.

Школски успјех је резултат савладавања наставног градива али и цијели низ
способности ученика да се прилагоди правилима живота у школи и буде прихваћен
у својој средини. Зато је врло важно да се код избора ученика генерације, поред
успјеха у учењу и владању вреднују и различите наставне и ваннаставне
активности, да су правила и критерији избора јасно постављени, да су ученици са
њима упознати и да у самом поступку избора ученици имају активну улогу.
Да би се у активностима у избору ученика генерације у основним и
средњим школама отклониле ситуације које доводе до повреде права
ученика, Омбудсман за дјецу, у складу са овлаштењима утврђеним
чланом 9. Закона о Омбудсману за дјецу, Министарству просвјете и
културе, предлажио је предузимање сљедећих мјера:


Измјенама Закона о средњем образовању и васпитању, члан 64, утврдити да се
за ученика генерације бира ученик који је поред успјеха у учењу и владању
остварио и запажене резултате у другим активностима, наставним и
ваннаставним;



Измјенама Правилника о избору ученика генерације у основној школи
отклонити недостатке на које се указује овом Препоруком (у вредновању
различитих активности предност дати активностима у школи);



Измјенама Правилника о избору ученика генерације у средњој школи отклонити
недостатке на које се Препоруком указује (и у дијелу процедуре избора, и
критерија које треба вредновати - учешће у савјету ученика и руковођење
одјељенском заједницом, елиминисати сагласност која се даје у самом поступку
за нека такмичења, у вредновању различитих активности предност дати
активностима школе, да ли се и под којим условима по различитим програмима
у школи бира ученик генерације);



Код измјена и допуна Правилника организовати стручну и јавну расправу како
би се дошло до најбољих нормативних рјешења и како би и запослени у
образовном систему, али и ученици и родитељи томе дали свој допринос.
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6. Осигурање ученика од посљедица несретног случаја у
школи
Конвенција о правима дјетета обавезује државе потписнице да дјетету обезбиједе
такву заштиту и бригу која је неопходна за његову добробит, те да у свим
активностима које се тичу дјеце, без обзира да ли их предузимају јавне или
приватне институције социјалног старања, судови, административни органи или
законодавна тијела, најбољи интерес дјетета буде од првенственог значаја.162
Осигурање ученика код одговарајуће осигуравајућег друштва за осигурање само је
једна у низу активности усмјерена на заштиту дјеце и њихових интереса. Пријавом
запримљеном у Институцији,163 родитељ пита-да ли је осигурање по закону
обавезно, ко одлучује о избору осигуравајуће куће, шта је доказ да дијете није
уплатило 3 КМ за осигурање, а дијете тврди да јесте итд, што указује да питање
осигурања дјеце од посљедица несретног случаја није у довољној мјери
приближено онима на које се осигурање односи, прије свега дјеци и родитељима, а
што доводи у питање најбољи интерес дјетета у овим активностима.
Законом је, између осталог, утврђено да директор школе обезбјеђује заштиту
права ученика, заштиту здравља ученика и њихове сигурности у школи, те
предузима мјере заштите права ученика.164
Закон о основном образовању и васпитању нема одредбе о осигурању ученика од
посљедица несретног случаја. Осигурање ученика се годинама проводи на начин
да школа на почетку школске године прибави понуде друштва за осигурање и
закључи уговор о осигурању са оним друштвом које је најповољније. Саставни дио
уговора је и списак осигураних ученика - ученици који су уплатили износ премије.
Закон о средњем образовању и васпитању утврђује у члану 129. да „школа може на
почетку школске године од ученика наплатити партиципацију, а прикупљена
средства ће користити за осигурање ученика, куповину свједочанстава, диплома,
свесака и сл˝. У средњим школама се, искуства из праксе потврђују, не прикупљају
средства за осигурање ученика, већ се из средстава за партиципацију, коју школа
може наплатити, обезбјеђује и осигурање ученика. Остала процедура јавног позива
и избора осигуравајуће куће, као и закључења уговора о осигурању, је иста као у
основним школама.
Без обзира што осигурање од посљедица несретног случаја по закону није
обавезно, чињеница је да се оно реализује у великом проценту и у основним и
средњим школама, питање је, да ли је успостављена пракса заиста у најбољем
интересу дјетета.
Према Општим правилима осигурања осигурати се могу особе од навршене 14 до
навршене 75 године живота. Особе млађе од 14 година и старије од 75 година могу
бити осигуране само ако је то Посебним или допунским правилима предвиђено.
Осигуран случај је, према Општим правилима, догађај за који се закључује уговор
о осигурању, а који мора бити будући, неизвјестан и независан од искључиве воље
уговарача. Ризици покривени осигурањем могу бити: потпуни инвалидитет, смрт
усљед незгоде, нарушено здравље које захтијева љекарску помоћ што укључује:
трошкове лијечења и болнички дан.
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Конвенција о правима дјетета, члан 3.
Предмет број: 972-90-ПЖ/14
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Основни проблем је да родитељи и не знају да је дијете осигурано, а када знају,
без обзира на ризике покривене осигурањем, родитељи вјерују да су дјеца
осигурана 24 сата, сваки дан и цијеле године и онда када нису у школи, да је
заштита потпуна, без обзира када и гдје се догодила незгода. Проблем настаје
онда када се незгодни случај деси у школи и када не могу остварити права по том
основу, тада се постављају питања - од којих ризика су дјеца осигурана, ко
одлучује о избору осигуравајућег друштва и по којим критеријима, ко одлучује о
ризицима покривеним осигурањем, да ли дијете које није уплатило износ
осигурања остаје изван осигурања, зашто родитељи и не знају да њихово дијете
није осигурано до момента када се деси несретни случај и сл.
Да би се дошло до одговора на бројна питања, Институција је заједно са Агенцијом
за осигурање Републике Српске 12. новембра 2014. године организовала округли
сто на тему - Осигурање ученика од посљедица несретног случаја у образовању,
коме су присуствовали представници основних и средњих школа.
Заједнички став свих учесника је да дјеца у образовном систему требају бити
осигурана, али је, неопходно да ресорно министарство предузме потребне
мјере и активности ради осигурања једнаког приступа школа овим
активностима и стварања услова да сва дјеца и под истим условима имају
право на осигурање од посљедица несретног случаја.165
Тиме би се избјегле ситуације да, у једном броју школа, за дјецу која не уплате
осигурање то уради школа тако да су сва дјеца под истим условима осигурана. У
школама у којима то није пракса, дијете није осигурано јер није уплатило потребна
средства, школа не зна да ли до уплате није дошло зато што дијете нема та
средства, или зато што је већ осигурано или не жели осигурање, с тим у вези је и
питање да ли дијете треба остати изван осигурања ако родитељи о томе нису дали
свој став, ко је овлаштени уговарач осигурања и шта значи процедура која се
проводи по Закону о јавним набавкама.

7. Дјечији часописи у школама
Законом о основном образовању и васпитању166 утврђено је да невладине
организације, друге установе и организације могу реализовати властите програме
или активности у школама у складу са упутством о реализацији програма и
активности невладиних организација, других установа и организација у школама.
Упутством о реализацији програма активности невладиних организација, других
установа и организација у школама167 утврђено је да невладине организације,
друге установе и организације које желе сарађивати са школама, са циљем
реализације њихових пројеката или програма, у које би били укључени ученици,
наставници и стручни сарадници, дужни су, најмање 30 дана прије планираног
почетка сарадње са школом, поднијети писани захтјев Министарству просвјете и
културе ради давања сагласности.
Законом о основном образовању и васпитању, члан 129, утврђено је да директор
школе сарађује са владиним, невладиним и другим организацијама уз сагласност
ресорног министарства.
Иако школски часописи нису обавезни за наставни процес, они пружају могућност
дјеци различитог узраста да проширују знања стечена у школи из различитих
области, да развијају машту, комуникацијске вјештине, критичко мишљење. Због
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Препорука Министарству просвјете и културе број 1789-24-ПЖС/14
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тога је врло важно да оцјену о квалитети часописа, у смислу да они задовољавају
потребне стандарде и да могу бити предмет дистрибуције у школама, даје стручни
орган, али и да се свима онима, чији часописи задовољавају потребне стандарде,
према условима који једнако важе за све, омогући под истим условима реализација
тих активности у школи.
Истовремено, изузетно је важно да се дјеци омогући избор, да се сами и заједно са
својим родитељима изјасне да ли ће и који часопис куповати, наравно, између оних
који су прошли стручну оцјену - да ли двоје и више дјеце из исте породице треба
да купују исти часопис, или другови из школске клупе, са истим средствима могу
имати два часописа која ће заједно користити.
Постојеће законско рјешење и успостављена пракса потврђују да сваком
ангажовању трећих лица, ради реализације властитих програма и активности у
школи мора да претходи сагласност министарства. Проблем је, како се пријавама
указује, настао због новог „тумачења˝ Закона и Упутства у дијелу да ли је и под
којим условима потребна сагласност министарства и за активност дистрибуције
дјечијих часописа у школи. Министарство рјешење види у измјенама Упутства. За
измјене Упутства као и других прописа врло је важно чути став струке и њиховом
мишљењу посветити дужну пажњу те омогућити активно учешће свих у образовном
систему како би се осигурала најбоља нормативна рјешења и у овој области.

8. Поступање Републичке просвјетне инспекције
Инспекцијски надзор, према Закону о инспекцијама у Републици Српској, има за
циљ остваривање и заштиту јавног интереса, а врши се предузимањем
инспекцијских мјера и радњи како би се утврђено стање и пословање ускладило са
прописима.168
Законом утврђене надлежности и овлаштења просвјетног инспектора, обавезују
инспектора да у сваком појединачном случају, у границама утврђених овлаштења,
потпуно професионално и независно утврди све чињенице и околности – прво,
анализом прописа који уређују рад контролисаног органа, затим утврђеног
чињеничног стања и поступање контролисаног органа и, у коначном, јасном
оцјеном инспектора о односу утврђеног чињеничног стања и прописа који уређују
питање које је предмет надзора.
Инспекцијски преглед, инспектор врши непосредним увидом у опште и појединачне
акте, услове и начин рада и поступања субјекта надзора у погледу придржавања
прописа и представља основни метод утврђивања чињеничног стања у поступку
инспекцијског надзора.169
У случају када резултати надзора указују на пропусте у поступању контролисаног
органа, просвјетни инспектор је обавезан наложити мјере за отклањање утврђених
неправилности, а те мјере морају бити одређене на начин како је то законом
дефинисано. На тај начин просвјетни инспектор ће својим инспекцијским надзором,
не само допринијети заштити права појединаца у конкретним ситуацијама, већ ће
дјеловати превентивно, не само према контролисаном органу, већ и према другим
контролисаним органима по том основу.
Просвјетна инспекција, према закону, има посебну одговорност да поступање у
васпитно-образовном процесу буде усклађено са важећим прописима, јер јој је
законом повјерено да врши надзор у примјени прописа у васпитно-образовним
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Закон о инспекцијама у Републици Српској, „Службени гласник Републике Српске˝, број 74/10,
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установама. Зато и јесу овлаштења просвјетног инспектора законом дефинисана
тако да, вршећи надзор у примјени прописа у образовном систему, он, прије свега,
превентивно дјелује и тиме спречава понављање истих неправилности.
Омбудсман за дјецу Републике Српске је у више наврата, поступајући по пријавама
којима се указује на повреде права ученика у образовном систему, затражио од
Републичке просвјетне инспекције да у конкретним ситуацијама изврши
инспекцијски надзор, односно, да непосредним увидом у опште и појединачне акте,
и начин рада субјекта надзора, утврди да ли је поступање надлежног органа школе
и одлуке које су с тим у вези донесене, у складу са важећим прописима, и у
најбољем интересу дјетета.170
У односу на претходне године, на шта је посебно указано Годишњим извјештајем
за 2013. годину, у извјештајном периоду, инспекцијски надзор је значајно
унапријеђен.
Међутим, и у извјештајном периоду, присутне су ситуације да просвјетни инспектор
у обављању инспекцијског надзора у поступању школе због изречене дисциплинске
мјере ученику не врши увид у општи акт школе - Правилник о дисциплинској
одговорности ученика, већ само појединачне акте, чиме се заштита права ученика
доводи у питање.
Законом о основном образовању и васпитању171 и Законом о средњем образовању
и васпитању172 утврђене су теже повреде дужности ученика. Законом није
остављена могућност да се Правилником школе утврђују нове, теже повреде
дужности ученика.
Законом су јасно утврђене и васпитно-дисциплинске мјере које се изричу
ученицима због повреде њихових дужности. Закон није оставио могућност, да се
правилником школе утврђују и друге васпитно-дисциплинске мјере, осим оних
утврђених законом.
На захтјев Омбудсмана за дјецу извршен је инспекцијски надзор у основној школи,
а у вези са пријавом којом се указује на повреду права ученика у изрицању
васпитно-дисциплинске мјере због повреде обавезе ученика.
Обавјештењем173 о извршеној инспекцијској контроли, између осталог, се
констатује: „Због утврђених неправилности у поступку изрицања васпитно-

дисциплинске мјере, директору Школе Рјешењем је наложено да стави ван снаге
Одлуку о премјештању ученика у друго одјељење и понови поступак утврђивања
васпитно-дисциплинске одговорности и у одјељенској књизи разреда упише
податке о одржаним сједницама одјељенског вијећа, родитељских састанака и
друге предвиђене податке”.
Поступањем просвјетног инспектора на начин да не користи законом утврђена
овлаштења у вршењу инспекцијског надзора, учињен је пропуст у раду на штету
права ученика, јер је школи наложено да понови поступак утврђивања
одговорности, а да при том није констатовано да Правилник о дисциплинској и
материјалној одговорности ученика Школе није усклађен са Законом о основном
образовању и васпитању, тако да свако понављање поступка на основу наведеног
Правилника неће допринијети отклањању утврђених неправилности , односно,
провођења законитог поступка у најбољем интересу дјетета, нити у конкретном
случају нити у будућим сличним ситуацијама код контролисаног органа.
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Инспекцијским надзором констатују се неправилности у доношењу појединачних
аката-одлука надлежних органа у изрицању васпитно-дисциплинских мјера.
Међутим, извршеним надзором се не констатује да општи акт - Правилник о
дисциплинској и материјалној одговорности ученика наведене Школе није усклађен
са Законом и да су појединачни акти резултат примјене општег акта, који није
дефинисао процедуре поступања у случају изрицања васпитно-дисциплинске мјере
ученику: да ли се води дисциплински поступак, учешће ученика и родитеља у том
поступку, доношење одлуке о изреченој мјери и њено достављање, праћење
примјене изречене мјере, предузимање потребних мјера ради отклањања узрока
који доводе до непримјереног понашања ученика и др. Поред тога, Правилник
дефинише теже повреде обавезе ученика које закон не познаје и што по закону
није могуће, Правилник дефинише и мјере забране које се изричу ученику поред
васпитно-дисциплинске мјере, а што закон не познаје.
Ради отклањања ситуација које доводе до повреде права дјетета, Омбудсман за
дјецу је Просвјетној инспекцији предложио поновни инспекцијски преглед.174

9. Заштита права дјеце у ванредним ситуацијама
Елементарне непогоде и друге несреће које се дешавају са великим интензитетом
не бирају ни мјесто ни вријеме, не бирају ко ће и у којој мјери њима бити изложен.
Ради смањења ризика од елементарних непогода, којима су нарочито изложена
дјеца као најрањивија категорија становништва, и у овој области неопходно је
успоставити одговарајућу комуникацију са дјецом и њихову едукацију, како у
дијелу познавања ризика и опасности којима могу бити изложени, тако и у дијелу
како се понашати у насталим условима. Зато је врло важно, да у циљу постизања
што већег степена безбједности ученика у тим ситуацијама, образовни систем, у
сарадњи са другим институцијама и службама, успостави механизме дјеловања за
адекватно реаговање.
Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама175 уређује се систем
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу превентивних и
оперативних мјера и извршавању задатака заштите и спашавања људи и добара.
Законом је између осталог утврђено:176
1. Ради стицања потребних знања из области личне, узајамне и колектвне
заштите, грађани се обучавају и оспособљавају за заштиту и спасавање,
2. Обучавање се врши у оквиру основног и средњег образовања ради стицања
знања о опасностима од елементарне непогоде и друге несреће и заштити од
њих, у складу са посебним законом и одговарајућим програмима.
3. Пропис о обучавању из става 2. овог члана доноси министар надлежан за
послове просвјете и културе у сарадњи са министром.
Закон је ступио на снагу 1.01.2013.године, а министар је, Правилник о обучавању
лица у оквиру основног и средњег образовања о опасностима и заштити од
елементарне непогоде и друге несреће, донио 31. јула 2014.177
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Препорука Омбудсмана за дјецу Просвјетној инспекцији број: 1719-19-ПЖС/14 од 16.12.2014.
Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, „Службени гласник Републике Српске˝,
број 121/12
Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, члан 136.
Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске˝ број 74/14, и ступио је на снагу
30.августа 2014.године
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Правилником се прописује начин обучавања и оспособљања лица у оквиру
основног и средњег образовања ради стицања знања о опасностима од
елементарне непогоде и друге несреће и знања из области заштите и спашавања.
(члан 1.)
Према Правилнику, основне и средње школе приликом израде годишњег програма
рада планирају и обуку ученика (члан 5.), а ученици се кроз програм одјељенске
заједнице обучавају и стичу знања о безбједносним ризицима и посљедицама по
људе, њихову имовину и животну средину и стичу вјештине за оптимално
реаговање у случају елементарних непогода и других несрећа (члан 8).
Иако постојеће законско рјешење обавезује на пропис о обучавању ученика и
њиховом оспособљавању за адекватно реаговање, Правилником је та обавеза
прослијеђена на основне и средње школе, из чега произилази да су школе
обавезне не само планирати и реализовати те активности, већ и дефинисати
садржај тих активности.
С обзиром да је заштита и спасавање у ванредним ситуацијама, према
Закону (члан 3.), дјелатност од посебног интереса, веома је важно да
програм обуке које ће проводити основне и средње школе буде
дефинисан на начин да све школе имају једнаку обавезу и приступ у
обављању ове врсте обучавања, да сви ученици добију она знања и
информације на које закон обавезује, да програм буде прилагођен
узрасту дјетета, његовим потребама и могућностима, да се у провођењу
ових активности осигура континуирани надзор како у дијелу обучавања
ученика тако и у дијелу испуњености услова за дјеловање у ванредним
ситуацијама
(противпожарни
апарати,
њихово
сервисирање
и
одржавање, излази...), а све са циљем подизања свијести код ученика о
постојању ризика од различитих елементарних непогода, те стицању
знања и потребних вјештина за адекватним реаговањем и смањењем
ризика.178
За вријеме мајских поплава, Институција је у складу са могућностима дјеловања у
таквим ситуацијама, предузела потребне мјере, како би својим расположивим
капацитетима дјеловала на начин и под условима дефинисаним законом
(успоставила дежурство и телефонску линију, заједно са надлежним службама
радила на прикупљању помоћи и њеној дистрибуцији) а канцеларија у Добоју је
одмах, кад су се за то стекли услови, остварила сарадњу са руководством основних
школа „Свети Сава”, „Вук Караџић” и „Доситеј Обрадовић”, док су у школама били
организовани послови избацивања уништеног инвентара и опреме, испумпавање
воде и чишћење муља, те остао у сталној комуникацији све до почетка школске
године. Почетком школске године, директори школа су позвани на досљедну
примјену закона, посебно у дијелу, да безбједност дјеце не смије бити доведена у
питање и да су директори школа, по закону, обавезни предузети све потребне
мјере ради заштите здравља ученика и њихове безбједности.
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Препорука Министарству просвјете и културе број: 1376-15-ПЖС/14
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IX

ПРАВО НА ИГРУ И СЛОБОДНО ВРИЈЕМЕ

1. Заштита права дјеце која се баве спортом
Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу родитеља којом се указује на
повреде права дјетета из разлога што се, за прелазак дјетета из једног у други
спортски клуб (дијете тренира кошарку) тражи „обештећење˝. Дијете има 14
година и нема закључен уговор са клубом.179
Према важећим прописима,180 спортски клубови питање чланства, као и права и
обавезе чланова, регулишу својим статутом. Статут је основни општи акт спортског
удружења и други општи и спроведбени акти морају бити у сагласности са истим.181
Законом је истовремено утврђено и да:







учлањење и иступ из спортског удружења врши се у складу са правилима
надлежног гранског спортског савеза или статута спортског удружења, члан
69.
грански спортски савез обавезан је да донесе спортска правила у
одговарајућој грани спорта у складу са правилима међународних спортских
организација. Спортским правилима, грански спортски савези утврђују
између осталог: услове преласка спортиста из једне спортске организације у
другу и санкције за непоштовање прописа, накнаду која припада спортској
организацији из које долази спортиста као и накнаду од стране спортске
организације у коју прелази, члан 94.
грански спортски савези су обавезни у року од 6 мјесеци од дана ступања на
снагу овог Закона донијети спортска правила из члана 94. и 95. Закона,
члан 161.
грански спортски савез дужан је у року од 15 дана доставити министарству
надлежном за спорт усвојена спортска правила, члан 94. Закона,
постојеће спортске и друге организације дужне су ускладити своја
унутрашња акта са одредбама Закона у року од једне године од
дана ступања закона на снагу, члан 158. Закона

Уз пријаву, Институцији је достављен и одговор Министарства од 9.09.2014. године
којим се, између осталог, наводи: „Чланом 42. став 2. прописано је да су спортисти

обавезни да се придржавају општих и посебних правила прописаних законима и
правилима својих организација и међународним спортским правилима.˝

Наведеним одговором наводи се обавеза спортиста на поштовање Закона и
прописаних правила што није спорно, међутим, потпуно је занемарена обавеза
поштовања Закона и доношење правила у складу са Законом од самих спортских
организација.
У конкретном случају, Одлука о висини обештећења (накнаде) за прелазак играча
из клуба у клуб од 28.03.2013. године, као општи акт донесена је на основу Статута
Савеза, који није усклађен са Законом о спорту. Одлука ступа на снагу даном
доношења и није учињена доступном дјеци и родитељима.
На основу наведене Одлуке, од 28.03.2013.године и у складу са одредбама
Регистрационог правилника Кошаркашког савеза Републике Српске, донесена је
179
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Предмет број: 1061-99-ПЖ/14
Закон о спорту, ͈ „Службени гласник Републике Српске” број 4/02, 66/03, 73/08, 102/08
Закон о спорту, члан 84.
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дана 8.09.2014. године Одлука о преласку играча из клуба у клуб којом се наводи
да се прелазак може остварити када се клубу уплати износ од 500,00 КМ на основу
обештећења.
Према достављеној документацији, Правилник КСРС182 донесен је 1999. године и
никада није усклађен са Законом о спорту. Наведени Правилник служи као основ за
доношење других општих аката и појединачних одлука о остваривању права
играча и исти спада у ред оних правила које је Савез обавезан донијети (члан 94
Закона).
Поред наведеног, поставља се питање да ли дјеца треба да буду онемогућена
бављењем спортом, ако њихови родитељи не плате „обештећење˝ (не могу се
регистровати у нови клуб док из претходног клуба не добију исписницу, а
исписница је условљена уплатом „обештећења˝).
Спорт је дјелатност од општег интереса,183 а у циљу остваривања општег интереса
средства се издвајају из буџета.184 Ако је ријеч о дјеци која још увијек нису
врхунски спортисти, који немају закључен уговор са клубом, који уредно плаћају
чланарину за бављење спортским активностима, онда, свако условљавање дјеце
„обештећењем˝ или „откупнином˝ доводи у питање слободно бављење спортским
активностима и остваривање најбољег интереса дјетета у овим активностима.
Имајући у виду важност спорта на психофизички развој дјеце, те улогу коју спорт
има у превенцији и заштити дјеце од различитих облика насиља, заштити од
зависности, заштити здравља дјеце, врло је важно, различите спортске активности
учинити доступним дјеци, и омогућити им да у одговарајућим условима остварују
своје право да се у слободно вријеме баве различитим спортским активностима,
али и одговарајућу заштиту у складу са законом у свим тим активностима.
Поступајући по запримљеној жалби, Омбудсман за дјецу је доставио Препоруку
Кошаркашком савезу Републике Српске.185 Препорука је испоштована, дјечак је
регистрован у други клуб без плаћања обештећења, о чему је Институцију
обавијестио и Кошаркашки савез и родитељ дјетета. Према обавјештењу Савеза, у
току је доношење нових правила која су искључила било који облик условљавања
дјеце.
Имајући у виду напријед наведено, а у циљу заштите права и интереса сваког
дјетета које се бави спортом, Омбудсман за дјецу, у складу са овлаштењима
утврђеним чланом 9. Закона о Омбудсману за дјецу,
предложио је Министарству породице, омладине и спорта 186 да, у оквиру
овлаштења утврђених законом, предузме потребне мјере и активности ради
заштите права и интереса дјеце која се баве спортом, на начин да:
1. У складу са чланом 146. Закона о спорту187 изврши надзор у примјени прописа у
спорту на начин да у свим регистрованим спортским савезима преиспита:
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да ли су савези донијели општа акта која су по закону обавезни донијети,

Правилник којим се регулишу регистрације, лиценцирања, преласци играча из клуба у клуб,
играње играча који имају кошаркашко држављанство Републике Српске у иностранству, играње
играча који немају кошаркашко држављанство Републике Српске за клубове из КСРС, статус
кошаркашица и кошаркаша у вези са закључивањем уговора са клубом и право наступа из
надлежности КСРС.
Закон о спорту, члан 8.
Закон о спорту, члан 135.
Препорука број: 1061-99-ПЖ/14 од 7.10.2014.
Препорука Министарству породице, омладине и спорта број: 1730-21-ПЖС/14 од 17.12.2014.
Закон о спорту, члан 146: Надзор над примјеном овог Закона и других прописа у спорту и надзор
над стручним радом у области спорта обавља Министарство надлежно за послове спорта, преко
републичког спортског инспектора и спортских стручњака.
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да ли су донесени општи акти усклађени са Законом о спорту,
да ли су општа акта учинили доступним родитељима и дјеци,
да ли су министарству доставили акте на које их закон обавезује,
да ли су донесеним општим актима дефинисали обавезу плаћања
„обештећења,˝ „откупнине˝ и слично за дјецу која нису врхунски спортисти
и који немају закључен уговор са клубом, а редовно плаћају чланарину.

2. Право на одмор и слободно вријеме
Конвенција о правима дјетета, члан 31. утврђујући право дјетета на одмор и
слободно вријеме, учешће у игри и рекреативним активностима које одговарају
његовој доби, могућностима и способностима, истовремено обавезује државу да
осигура сваком дјетету његово остваривање без дискриминације по било којем
основу као и свако право из Конвенције.
При томе, најбољи интерес дјетета мора бити приоритет у остваривању овог права
дјетета и свим активностима дјетета у његовом слободном времену. Посебно је
важно да право дјетета на изражавање мишљења и учествовање у свим
поступцима који се њега тичу буде у пуној мјери осигурано и у остваривању права
дјетета на његово слободно вријеме.
У данашњим условима право дјеце на одмор и слободно вријеме врло често је
занемарено, јер се не реализује у складу са потребама дјетета. Према изјави дјеце,
слободно вријеме или им није организовано и искориштено за одмор и разоноду па
га користе као „празан простор˝ или је организовано на начин да немају слободног
времена.
У одрастању дјетета, квалитетно организовано слободно вријеме, које треба
дјетету да осигура одмор и разоноду, доприноси не само развијању додатних
компетенција код дјеце, већ и у побољшању њиховог понашања и успјеха у школи
и развоју личности дјетета.
Активности дјетета у његовом слободном времену требају бити оне у којима се
дијете проналази, које га испуњавају и причињавају задовољство, а не терет и
обавеза у којој ће „трошити˝ вријеме кад нема других обавеза.
Остваривање права дјетета на одмор и слободно вријеме, уз бројне предности које
доприносе развоју и одрастању дјетета, истовремено има и превентивно дјеловање
у смањењу ризика којима су дјеца изложена у времену када не знају шта би
радили. Ускраћивање дјетету остваривања овог права, као и других из Конвенције,
један је од облика занемаривања дјетета и његових интереса.
Дјеца школског узраста истичу да, на жалост, немају довољно слободног времена
због опрећености наставним градивом, 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.
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.

96

Забрињава податак да су у свим радионицама као најчешћи начин коришћења
слободног времена, дјеца наводила интернет и Фејсбук. Коришћење слободног
времена само на овај начин (сатима сједећи испред рачунара) сигурно није
најбољи интерес дјетета, и због њиховог здравља, али и бројних ризика којима
могу бити изложена.
На питања о слободном времену и активностима које би у њему требали
реализовати, дјеца су најчешће наводила спорт. О важности спорта у развоју дјеце
данас постоји општа сагласност, и струке и родитеља, наставника и дјеце,
међутим, све је израженији несклад између потреба дјеце за бављење спортом и
могућностима да то у пракси реализују, јер је та њихова активност углавном
зависна од финансијских могућности родитеља. Због важности спорта и физичке
активности у одрастању дјеце, то никако не би требала бити брига само родитеља,
зато је неопходно планирати системске мјере и активности, којима ће се ове
активности учинити доступне за свако дијете, независно о могућности родитеља да
те активности финансирају.
Једна од приоритетних активности Министарства породице, омладине и спорта на
укључивању што већег броја ученика у школске спортске активности је
организовање Малих олимпијских игара Републике Српске које се успјешно
реализују већ неколико година. Оне имају за циљ стварање позитивног става о
физичким активностима, а сваке године на МОИ РС учествује све већи број ученика
основних и средњих школа, који заједно са својим наставницима-тренерима
добијају подршку не само дјеце, него и родитеља и школе и локалне заједнице.
Да дјеца имају право на слободно вријеме и игру, данас су сагласни и родитељи и
просвјетни и здравствени радници, међутим проблем се поставља код начина и
могућности његовог остваривања. Тај проблем је додатно изражен код дјеце са
сметњама у развоју која су врло често ускраћена у остваривању овог права. Ова
дјеца немају могућност приступа садржајима који су доступни њиховим
вршњацима, нити имају могућност избора.
Врло је важно да у избору активности у слободно вријеме дјеце, родитељи
препознају стварну склоност код свог дјетета, уважавајући при томе индивидуалне
потребе и могућности дјетета. Превелика оптерећеност дјетета у његово слободно
вријеме, поготово избором оних активности у којима се дијете не проналази, може
се негативно одразити на развој дјетета. Један број основаца у разговору на тему
њиховог слободног времена потврдио је да уопште немају слободног времена, с
обзиром да су послије школе и школских обавеза укључени у различите активности
учења страних језика, спортских активности и сл, које доживљавају као обавезу а
не као активност у своје слободно вријеме.
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
садржаја за слободно вријеме дјеце.
Право на слободно вријеме захтијева да се оно остварује у условима у којима ће
дјеца бити сигурна и заштићена и у којем ће њихов најбољи интерес бити
приоритет. У претходним извјештајима Институција је указала на проблеме у
функционисању дјечијих играоница. Иако је питање њиховог организовања и рада
нормативно уређено, на жалост, изостаје потребан стални надзор њиховог рада
који би прије свега био у функцији превенције.
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СОЦИЈАЛНА И ЕКОНОМСКА ПРАВА

1. Социјална заштита
Законом о социјалној заштити188 знатно је проширен круг лица - дјеце, корисника
права из социјалне заштите (дјеца без родитељског старања, дјеца са сметњама у
развоју, чији је развој ометен породичним приликама, дјеца жртве насиља и
трговине, дјеца са друштвено неприхватљивим понашањем и дијете коме је због
посебних околности потребна социјална заштита). Законом су јасно утврђена и
права за кориснике социјалне заштите, међутим, у остваривању појединих права, у
пракси су присутни проблеми по различитим основама, а на шта се указује
пријавама по којима је Институција поступала и у извјештајном периоду.
За адекватну заштиту дјеце кључно је благовремено препознавање неповољних
околности у којима дијете одраста, а које могу бити врло различите - алиментација
се не плаћа годинама, дијете не иде у школу, дјетету није омогућен контакт са
родитељем са којим не живи и сл - и благовремено предузимање потребних мјера
како би се јачали капацитети родитеља да одговоре својој родитељској обавези и
спријечиле теже посљедице за дијете и његов развој.
На жалост, мјере породично правне заштите189 - надзор, појачани надзор, којима
центри за социјални рад према Породичном закону, јачају капацитете родитеља и
њихову одговорност за бригу о дјеци, у пракси се не примјењују у мјери у којој то
ситуације налажу.
То потврђују и подаци Министарства здравља и социјалне заштите190 према којима
је број изречених мјера појачаног надзора у 2013. години 60, а број изреченх мјера
појачаног надзора органа старатељства је 69, иако је, према истим подацима, број
малољетника са асоцијалним понашањем који су евидентирани у центрима за
социјални рад 829, број поднесених захтјева за уређење одржавања личних односа
са дјецом 482.
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.
У пријави Институцији наводи се: „Искрено захваљујем на Вашем ангажовању и

помоћи у рјешавању проблема породице... Охрабрује да је дошло до помака у
побољшању рјешавања материјалних услова малољетне дјеце, јер је и друго дијете
почело да прима дјечији додатак. Међутим, остаје неријешен много сложенији
проблем, а то је неплаћање алиментације по пресуди.” 191
Социјална заштита је дјелатност од општег интереса, којом се у складу са законом
осигуравају мјере и програми намијењени лицима у стању социјалне потребе, али и
онима који су у ризику да зависе од социјалних давања. Ове мјере укључују не
само помоћ у задовољавању основних животних потреба, већ прије свега имају
превентивну улогу, да умање или отклоне зависност појединца и породице од
188
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Закон о социјалној заштити, „Службени гласник Републике Српске” број 37/12
Породични закон, члан 96: Ако оправдани интереси дјеце захтијевају, орган старатељства може
одредити стални надзор над вршењем родитељског права у погледу појединог дјетета.
Министарство здравља и социјалне заштите, Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите 2013.
Предмет број: 931-88-ПЖ/14
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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 дјетета192 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.
Економска ситуација у којој се данас налази породица и сиромаштво које је
вишедимензионалан проблем, директно се одражава на дјецу и остваривање
њихових потреба и узрокује проблеме који носе и ризике који су у вези са
задовољавањем основних потреба дјетета, задовољавањем развојних потреба
дјетета и потребама дјетета за социјалном интеграцијом.
Конвенција о правима дјетета утврђује да „стране уговорнице ће обезбиједити у
највећој могућој мјери опстанак и развој дјетета,˝193 те ће „у складу са
националним условима и у оквиру својих могућности, предузети потребне мјере да
помогну родитељима и другим одговорним за дијете да остваре ово право, и ако је
потребно, обезбиједиће материјалну помоћ и програме, нарочито у погледу
исхране, одијевања и становања.˝194
Пријавама Институцији указује се, између осталог, и на немогућност набавке
уџбеника и школског прибора за дјецу, што само потврђује да је изостала
неопходна сарадња надлежних институција, које би заједничким активностима
допринијеле смањењу притиска и на дјецу и њихове родитеље којима је таква
подршка потребна. Ништа не може и не смије бити разлог да дијете не упише
основну школу или да је напусти, али исто тако, тешки материјални услови у
којима дијете одраста у породици, не смије бити разлог за издвајање дјетета из
породице.
Родитељи пријавама указују и на немогућност остваривања права на дневно
збрињавање дјеце које је Законом о социјалној заштити утврђено за оне који због
својих психосоцијалних тешкоћа и других неповољних животних околности имају
потребу за овим обликом заштите.
Пријавама се указује и на неадекватно збрињавање пунољетних лица, која због
својих здравствених проблема представљају пријетњу безбједном одрастању дјеце.
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.
Жалбама грађани указују да се од њих траже разне потврде и увјерења и увијек
нешто ново, за које се испостави или да и нису били потребни или су већ били у
служби, с обзиром да су као корисници већ евидентирани у центру. Пријавама се
указује и на неодговарање по захтјеву грађана у законом утврђеном року, као и на
одговарање на захтјев грађана дописом или обавјештењем, а не одговарајућим
управним актом. Пријавама грађани указују и да их у центрима не упућују на
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УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 52. б
УН Конвенција о правима дјетета, члан 6.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 27.
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адресе надлежних органа, у ситуацији када су они ненадлежни, нити њихове
захтјеве просљеђују надлежнима на даље поступање.
За остваривање права из социјалне заштите, држава је преузела обавезу да
предузме све потребне мјере, у складу са максимумом расположивих средстава,
сопственим напорима, али и уз међународну помоћ и сарадњу у циљу постепеног
обезбјеђења пуног остваривања ових права, уз услов да је њихово остваривање
доступно свим грађанима без дискриминације по било којем основу.
Државе чланице уважавају право сваког дјетета да користи социјалну заштиту,
укључујући социјално осигурање, и предузимају све мјере неопходне за пуно
остваривање тог права у складу са националним законима.195

2. Економско искориштавање дјеце и обављање штетних
послова
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.
Конвенција о правима дјетета обавезује државе на предузимање свих потребних
законодавних, административних, социјалних и образовних мјера за заштиту
дјетета од свих облика насиља, злоупотребе, занемаривања и искоришћавања.
У вези са дјечијим радом, Конвенција196 утврђује обавезу држава да признају право
дјетета на заштиту од економске експлоатације и рада на послу који може бити
опасан или ометати образовање дјетета или штетити здрављу дјетета, односно,
његовом физичком, менталном, духовном, моралном или социјалном развоју.
а) Радно ангажовање дјеце
Закон о раду, Породични закон и Кривични закон Републике Српске препознали су
међународне стандарде у заштити дјеце од економског искориштавања и
експлоатације, у дијелу одређивања добне границе када дијете може бити радно
ангажовано, услове под којима може бити ангажовано и посебну заштиту од
обављања послова на којима постоји повећана опасност.
Поред тога, Породични закон санкционише родитеља који злоупотребљава
родитељско право присиљавајући дијете да претјерано ради или да обавља рад
непримјерен његовом узрасту, на начин да ће му суд у ванпарничном поступку
одузети родитељско право, а Кривични закон утврђује и кривичну одговорност за
лице које присиљава дијете на претјеран рад и на пословима који не одговара
узрасту дјетета.
Данас не постоје поуздани подаци о томе да ли су и под којим условима дјеца
радно ангажована и на којим пословима.
Иако Институција није примила пријаве којима се указује на повреде права дјетета
по овом основу, истраживање проблема просјачења дјеце показало је и „радно
ангажовање” дјеце пред тржним центрима и другим објектима. У разговору са
дјецом, испоставило се да један број њих то ради без знања родитеља, један број
уз сагласност родитеља, а међу њима има и оних који се приморавају на такав рад.
Радно ангажовање дјеце, без обзира да ли је из потребе или под присилом, може
имати врло различите посљедице, прије свега на здравље дјетета, његово
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 26.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 32.
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образовање и безбједност, зато је неопходно у сваком појединачном случају
активности усмјерити на отклањању узрока који до тога доводе.
С обзиром да се по овом основу углавном не подносе пријаве надлежним
институцијама, рјешење је у појачаном надзору и редовној инспекцијској контроли
у откривању сваког незаконитог рада и запошљавања дјеце и санкционисању свих
оних који их ангажују противно постојећим законским прописима и њиховим
интересима.
б) Трговина дјецом
Трговина дјецом је најгори облик злоупотребе и експлоатације дјеце, насиље је
над дјецом, и подразумијева потпуно преузимање контроле над дјететом ради
експлоатације дјетета - прибављање материјалне користи и/или задовољавања
других потреба и интереса.
Трговци људима бирају дјецу због њихове рањивости и наивности и при томе
користе различите методе, од отмице, посредовањем других особа до понуда за
посао и добру зараду и сл, а све у циљу њихове експлоатације - сексуалне и радне
експлоатације, али и просјачења дјеце и присилних бракова дјеце.
Дјеца жртве трговине живе у сталном и интензивном страху од починиоца,
импулсивно и агресивно реагују, имају проблем у комуникацији, несанице, ноћне
море, осјећај сигурности им је нарушен, као и повјерење у друге људе и контрола
над властитим понашањем.
Просјачење дјеце, које за разлику од других облика искориштавања дјеце најлакше
примјећујемо, најприсутнији је облик искориштавања дјеце. Просјачење дјеце
увијек је експлоатација дјеце, злостављање и занемаривање дјеце. Дјеца у
просјачењу свакодневно су изложена ситуацијама које угрожавају и њихов живот,
искључени из редовног школовања, без адекватне здравствене заштите у ризику су
да постану жртве трговине дјецом.
Сваки облик експлоатације дјеце има за посљедицу угрожавање физичког и
менталног здравља дјетета, угрожавање права на образовање, као и моралног,
социјалног и емоционалног развоја дјетета. Сваки облик експлоатације дјетета је
насиље над дјететом, због тога се и свака сумња да је дијете жртва трговине и
експлоатације мора пријавити надлежним органима, који у складу са Протоколом о
поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце имају обавезу
предузети све потребне мјере у циљу подршке и помоћи дјетету и покретања
поступка утврђивања одговорности починилаца.
Трговина људима према важећем Кривичном закону обухвата и кривична дјела
трговине ради вршења проституције, искориштавање дјеце за порнографске
садржаје, производњу и приказивање дјечије порнографије, навођење на
проституцију.
Према објављеним подацима у БиХ је 2012. године идентификовано укупно 39
жртава трговине људима, од којих су 19 дјеца, а све одрасле особе су жене.
Статистички показатељи не одражавају стварно стање, јер и овдје, као и код
других облика криминалитета постоји проблем неоткривених и нерегистрованих
случајева, због тога систем заштите дјеце и помоћи дјеци жртвама трговине мора
укључити како препознавање дјеце жртава трговине, тако и механизме за њихово
збрињавање, именовање старатеља, мјере помоћи у реинтеграцији и мјере за
заштиту дјеце свједока и жртава трговине, али и кривично гоњење и адекватно
санкционисање починилаца, те програме превенције.
101

УН Комитет за права дјетета197 изразио је своју забринутост због:
-

постојања значајних разлика између броја случајева пријављених од полиције и
броја процесуираних случајева,
чињенице да изречене санкције нису сразмјерне почињеном дјелу,
случајева гдје се свједочење дјетета жртве сматрало неадекватним у
одређивању кривице починиоца,
присутних извјештаја о дјевојчицама које су биле жртве трговине ради
принудног брака.

ц) Дјеца на улици – просјачење
Иако Институција није имала пријаве којима се указује на повреде права дјеце која
живе и раде на улици, на проблем просјачења дјеце указивала је и у извјештајном
периоду, прије свега због потребе да укаже на бројне ризике и проблеме којима
ова посебно осјетљива категорија дјеце може бити изложена, али и на захтјев
медија. Истраживање које је Омбудсман за дјецу урадио о присутности просјачења
дјеце у Републици Српској198 указало је на потребу адекватних системских рјешења
ради заштите ове категорије дјеце.
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.
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.
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УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке, 2012, тачка 72.
Према подацима добијеним од свих центара за социјални рад, полиције, невладиних организација
у 2010. години регистровано је 131 дијете у просјачењу. Од 58 општина које су доставиле своје
евиденције, 12 центара за социјални рад је имало евидентирану дјецу у просјачењу.
У поређењу са земљама у региону подаци, статистички посматрано, нису забрињавајући, јер само
Словенија није имала регистровану дјецу у просјачењу док подаци говоре да је тај број у Црној
Гори нпр. 3 пута већи, у Македонији још израженији, а према неким показатељима у Федерацији
БиХ број дјеце у просјачењу је вишеструко већи.
Према подацима надлежних служби у просјачењу су затечена дјеца свих узраста, најчешће од 6-9
година – 37% и 10-14 година - 37%, затим од 15-18 година - 19% и испод 3 године - 4%. Према
подацима о полној структури дјеце затечене у просјачењу већи је проценат дјевојчица 52% , него
дјечака 48%.
Према добијеним подацима, дјеца повратници у просјачењу нису евидентирани у Приједору и
Бањалуци, што потврђује да се у ове општине дјеца најчешће организовано доводе, док су у
Бијељини евидентирани вишеструки повратници, односно да су дјеца евидентирана у просјачену
на сталном „послу˝.
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Центри јавне безбједности најчешће су прва адреса којој се пријављују дјеца
затечена у просјачењу. Без обзира што предузимају све потребне мјере по свакој
пријави, рјешење овог проблема једино виде у превенцији, односно мјерама
породично правне заштите осигурати адекватну родитељску бригу, те пооштрити
санкције према лицима која дјецу наводе на просјачење, и јачати сарадњу и бољу
координацију институција које раде на рјешавању овог питања (гранична полиција,
комунална полиција, инспекцијске службе). Подношење пријава против родитеља и
њихово кажњавање није се показало као ефикасан начин рјешавања овог
проблема.
Центри за социјални рад у циљу заштите ове категорије дјеце, најчешће истичу
потребу јачања превентивних програма и активности.
Према изјавама представника удружења Рома, у задњих неколико година,
направљени су значајни помаци везано за ромску популацију, прије свега за упис
дјеце у матичне књиге, упис у школу, обезбјеђење здравствене заштите и личних
докумената, као и укључивање у програме припреме за полазак у школу. У једном
броју школа присутан је проблем напуштања школе, а онда захтјев за враћање у
исту школу послије неколико мјесеци (родитељи са дјецом одлазе у друге општине,
а послије неколико мјесеци се врате).
Сиромаштво породице, којим се врло често правдају родитељи дјеце затечене у
просјачењу, никако не значи да дјеца треба да „зарађују” на улици. Иако
сиромаштво спада у ризичне факторе, оно никако не оправдава однос родитеља
према проблему просјачења њихове дјеце.
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.
Потписивање Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце који, између осталог, треба да осигура и потребну
координацију надлежних служби и институција у заштити права и интереса дјеце,
треба да допринесе и заштити ове категорије дјеце од занемаривања и насиља
којем су изложени.
Увођење програма превенције различитих облика насиља, злостављања и
занемаривања дјеце у школски програм између осталог треба да допринесе и
заштити ове категорије дјеце, јер дјеца у просјачењу су увијек жртве неког од
облика насиља, злостављања и занемаривања, а на жалост, врло често су
истовремено жртве више различитих облика и насиља и занемаривања.
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
Подаци МУП-а199 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 смањен за 50%, тако да је у 2014. години број пријављених
малољетника 359.
Према истим подацима у 2013. години поднесене су 533 пријаве против
малољетника у сукобу са законом (2012. године поднесено је 556 пријава, у 2011.
годину 488 пријава).
Свакако да подаци којима се указује на мањи број пријава против малољетника у
сукобу са законом, охрабрују, међутим, без обзира на број пријава поднесених
против малољетника у сукобу са законом, оне увијек свједоче о неуспјеху друштва
да обезбиједи потребну бригу и надзор у одрастању дјеце. То се посебно односи на
дјецу која немају 14 година и која нису ни кривично одговорна, а таквих је
евидентирано 23, што је значајно мање у односу на 2013.годину када их је
евидентирано 36. (2012-37, 2011-38). Против њих се не покреће поступак, већ се
поступа у оквиру надлежности центра за социјални рад, како би се мјерама
породично-правне заштите јачала одговорност родитеља.
Иако је број пријава против малојетника значајно смањен, према истим подацима,
не мијења се структура кривичних дјела,200 тако да малољетници и даље најчешће
чине кривична дјела против имовине. Од укупног броја пријављених малољетника
у 2014.години, 284 пријаве се односе на кривична дјела против имовине, 36 на
кривична дјела против живота и тијела, 7 су у вези са опојним дрогама.
Према старосној структури, од укупног броја пријављених малољетника 259 њих је
старости од 16-18 година, 77 је старости од 14-16 година и 23 су до 14. година.
Од укупног броја евидентираних малољетника 26 су дјевојчице, што је готово
дупло више у односу на 2013. годину када је евидентирано 14 дјевојчица.
У групи кривично одговорне дјеце најчешће су дјеца од 16 и 17 година. Оваквом
понашању често претходи или га прати, занемаривање дјетета унутар породице и
прекидање редовног школовања. Кривична дјела су извршена најчешће заједно са
другим малољетницима или млађим пунољетним лицима. Дјеца извршиоци
кривичних дјела долазе из свих социјалних статуса.
Конвенција о правима дјетета обавезује државе да донесу и спроводе свеобухватну
политику малољетничког правосуђа која мора да садржи: превенцију
малољетничке деликвенције, интервенцију без прибјегавања судским поступцима,
минимални узраст за кривичну одговорност и горњу старосну границу у
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Министарство унутрашњих послова, Извод из евиденције за 2014.годину број Д/П-052-62/15 од
5.02.2015.
У 2013.години, 387 пријава се односило на кривична дјела против имовине, 50 пријава за кривична
дјела против живота и тијела, 8 у вези са опојним дрогама, 7 против опште сигурности.
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малољетничком правосуђу, гаранције за поштено суђење и лишавање слободе,
укључујући притвор у истражном поступку и изрицање затворске казне.201
Основни приступ према свим међународним стандардима, када су у питању дјеца у
сукобу са законом јесте помоћ и подршка дјетету. То значи да 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.
Права дјетета у сукобу са законом, дефинисана бројним међународним
инструментима, између осталог, 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”.
Основни циљ овог приступа малољетницима у сукобу са законом је да реакција
друштва на недопуштено понашање малољетника мора бити, прије свега,
усмјерена на личност малољетника и његову рехабилитацију и реинтеграцију у
друштву, те да се у свим случајевима у којима су дјеца у сукобу са законом,
адекватна алтернативна рјешења траже изван оквира формалне кривичне
процедуре.
Такав приступ захтијева да се кривично правна заштита малољетника усмјерава на
васпитање, а не кажњавање малољетника. Практична примјена васпитних мјера и
препорука, на којима је нагласак, треба да омогући помоћ и подршку малољетнику,
вршење надзора, васпитање и правилан развој личности малољетника, а све са
циљем развијања његове личне одговорности.
Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку202
управо у први план ставља васпитне мјере и препоруке, јер имају за циљ
преусмјеравање малољетног починиоца кривичног дјела од редовног кривичног
поступка како би се избјегли негативни ефекти на личност малољетника и његов
развој, да малољетник сагледа посљедице свога дјела и преузме одговорност за
оно што је учинио, да се малољетника спријечи у поновном извршењу кривичних
дјела.203
Веома 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.204
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УН Комитет за права дјетета: Општи коментар број 10, Права дјеце у малољетничком правосуђу,
тачка 15.
Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, „Службени
гласник Републике Српске”, број 13/10
Уредба о примјени васпитних препорука према малољетницима, „Службени гласник Републике
Српске”, број 10/10, члан 4.
Стандардна минимална правила Уједињених нација за малољетничко правосуђе из 1985. Пекиншка правила
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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.
Да су у овој области учињени значајни помаци, не само у нормативном дијелу већ
и у већој осјетљивости у поступању надлежних институција, потврђује и чињеница
да се, пријавама Институцији није указивало на повреду права и интереса дјеце
која су у сукобу са законом.

2. Право дјетета на заштиту од сексуалног злостављања и
искориштавања
УН Конвенција о правима дјетета обавезује државе на предузимање свих
законодавних, административних, образовних и социјалних мјера како би дијете
заштитила од било којег облика насиља, што укључује и сексуално злостављање,
искориштавање и злоупотребу док је на бризи родитеља, законитих старатеља или
било које друге особе која се брине о дјетету.205
Конвенција Савјета Европе206 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 док су на бризи
родитеља, законитих старатеља, или било које друге особе која се брине о
дјетету.207
Потписивање Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце, на иницијативу Омбудсмана за дјецу, има за циљ да се
надлежне службе и институције учине одговорнијим за предузимање свих
потребних мјера из њихове надлежности ради заштите дјетета и његових интереса,
али и да се успостави стална и стварна сарадња међу њима, а тиме и да се
обезбиједи мултидисциплинарни приступ у заштити дјетета, како у дијелу
превенције, тако и у дијелу интервенције.
Увођење програма превенције различитих облика насиља, злостављања и
занемаривања дјеце, који је од школске 2014/2015. године, на иницијативу
Омбудсмана за дјецу саставни дио школског програма, треба да обезбиједи дјеци
потребне информације и знања о различитим облицима насиља и злостављања,
како их препознати, коме пријавити, какве су посљедице на њихов развој, обавезу
надлежних да им пруже потребну подршку и заштиту.
Породица као основна и незамјенљива средина за развој и одрастање сваког
дјетета, на жалост, је и средина у којој су дјеца најчешће изложена неком облику
сексуалног насиља и злостављања. Улога центра за социјални рад, као кључне
институције у заштити права и интереса свих њених чланова, је кључна и у дијелу
психосоцијалне подршке дјетету. На жалост, таква подршка дјетету у пракси
205
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 19. и 34.
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
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.)...

106

изостаје, што доводи у питање остваривање права дјетета на заштиту од
сексуалног злостављања и искориштавања.
У свом одговору Институцији, а у вези сумње на почињено полно насиље над
седмогодишњом дјевојчицом, Центар за социјални рад наводи: „Приликом посјете

породици указано је да је Центар отворен за пружање савјетодавне и
психосоцијалне подршке, као и у пружању материјалне подршке уколико за то буде
потребе. ” 208

У свом одговору Институцији у вези са пријавом о почињеном полном насиљу над
седамнаестогодишњим дјететом, Центар за социјални рад наводи: „Породица је

подршка малољетној дјевојчици и како се сазнаје, иста је укључена у третман
психолога.” 209

У вези са пријавом о сумњи на сексуално злостављање осмогодишње дјевојчице,210
центар за социјални рад се три мјесеца дописивао са институцијама, правио
службене забиљешке, а да није предузео ни једну радњу на коју је био обавезан
према закону и Протоколу.211
Недостатак дефинисаних мјера психосоцијалне подршке дјеци жртвама сексуалног
злостављања и искориштавања, има за посљедицу да је приступ центара за
социјални рад у заштити дјеце по овом основу врло различит, од оних који су
максимално ангажовани и користе све капацитете не само центра већ и локалне
заједнице, до оних који одговорност пребацују на друге службе, најчешће центре
за заштиту менталног здравља. Да би се у сваком појединачном случају осигурала
адекватна помоћ и подршка дјетету неопходно је дефинисати мјере психосоцијалне
подршке које се обавезно примјењују, укључујући и врсту мјера, начине и рокове
њихове примјене, водећи при томе рачуна да процјена стручног тима о потреби
одређене мјере, или више њих, зависи искључиво од потреба дјетета, а не од
могућности центра.212
Основни циљ психосоцијалне подршке и помоћи и дјеци жртвама насиља и
члановима њихових породица је оснаживање дјетета и физички и психички да се,
колико је то могуће, ублаже посљедице учињеног како би дијете могло наставити
са својим редовним активностима.
Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце
поставио је обавезујуће стандарде рада надлежних служби у заштити дјеце од
различитих облика насиља, злостављања и занемаривања - прописује процедуре
поступања надлежних у циљу заштите дјетета.
Центар за социјални рад као орган старатељства има кључну улогу, с обзиром да
су овом органу, све надлежне институције, установе и организације дужне
пријавити и сваку сумњу да је дијете изложено неком облику насиља, а центар је
по закону дужан предузети све потребне мјере ради заштите права и интереса
дјетета.
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Предмет број: 1052-8-ПЖ/14
Предмет број: 1053-9-ПЖС/14
Предмет број: 1756-161-ПЖ/14
Препорука Центру за социјални рад број 1756-161-ПЖ/14
Конвенција Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног искориштавања и сексуалног
злостављања, члан 11: „Свака страна успоставиће дјелотворне социјалне програме и основати
мултидисциплинарне структуре како би се обезбједила неопходна подршка жртвама, њиховим
блиским рођацима и сваком лицу које је одговорно за старање о њима.˝
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Свака сумња на сексуално злостављање дјетета захтијева од центра неодложне
мјере усмјерене на заштиту дјетета и његов најбољи интерес. Мјере заштите које је
центар обавезан предузети морају одговарати посебним захтјевима који се прије
свега односе на нарочито осјетљив положај дјетета, морају у највећој могућој
мјери осигурати помоћ и подршку дјетету, али и онима који се брину о дјетету, али
и спријечити дјететову секундарну трауматизацију и виктимизацију.
Центар је обавезан предузети све потребне мјере да заштити дијете на основу
провјере и процјене коју је сачинио стручни тим, не чекајући исходе поступака који
се воде (ако се воде) пред другим институцијама и службама. Умјесто предузимања
дефинисаних мјера, центар своје поступање подређује мјерама и активностима
других институција и служби. Оваквим приступом, своју обавезу за предузимање
мјера у заштити дјетета центар пребацује на друге службе и институције. Чак и у
ситуацијама, када их друге надлежне службе позивају да предузму потребне мјере
у заштити дјетета изостаје адекватна реакција. Окружно тужилаштво у предмету
који води, позива Центар за социјални рад „да предузмете сва овлаштења која

имате у смислу одредби Протокола о поступању у случају насиља, злостављања
или занемаривања дјеце, или евентуално неког другог законског прописа...”
Иако право дјетета на заштиту од различитих облика сексуалног злостављања и
искориштавања захтијева неодложну реакцију центра за социјални рад, нажалост
пракса показује, а на основу пријава по којима је институција поступала да центар:
-

није омогућио дјетету да несметано и без страха изнесе све чињенице и
оклности о почињеном насиљу,

-

није ради потпуног утврђивања свих чињеница и околности којима се пријавом
указује, ако је то потребно и на други примјерен начин утврдио релевантне
чињенице-разговор са надлежним у школи дјетета, породичним љекаром,

-

није сачинио социоанамнестичке податке о условима у којима дијете одраста,
урадио налаз психолога, те утврдио план психосоцијалног третмана за дијете,

-

није провео ни покренуо поступак ради остваривања права дјетета жртве
насиља у складу са Законом о социјалној заштити, нити примјеном
одговарајућих мјера породично правне заштите према Породичном закону,
осигурао подршку дјетету,

-

није омогућио дјетету да о активностима које се воде и у којима се одлучује о
његовим правима изрази своје мишљење.

Изостанком адекватне реакције доведено је у питање не само право дјетета на
заштиту од различитих облика сексуалног злостављања и искориштавања већ и
других права дјетета. Изостанком мјера ради адекватног збрињавања дјетета,
доведено је у питање и право дјетета на образовање, јер за сво вријеме „трајања
поступка” дијете није похађало наставу.
Пракса потврђује да је неколико начина који разоткривају тајну са којом је дијете
годинама живјело: или дијете то каже случајно без намјере да открије тајну са
којом одраста, или то некоме повјери са намјером да се насиље заустави
(повјерила се другарици која је о том разговарала са својим родитељима, који су
пријавили случај) или љекари приликом пријема дјетета на одјел због
здравствених проблема изражавају и сумњу да је дијете жртва насиља и
злостављања.
Сваки облик насиља над дјецом је траума за цијели живот, посебно ако се ради о
различитим облицима сексуалног злостављања и искориштавања дјеце и, додатно,
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кад то насиље траје годинама у најмлађем узрасту дјеце и кад долази од најближих
чланова породице.
Када се говори о заштити дјеце од овог облика насиља, обично се мисли на улогу
правосудних институција и кривично процесуирање починилаца таквих дијела.
Наравно да је изузетно важно да Кривични закон препозна све облике ове врсте
насиља над дјецом и да адекватним санкцијама дјелује и према починиоцу, али и
превентивно.
Међутим, заштита дјеце од различитих облика насиља, па и од сексуалног
злостављања и искориштавања захтијева много више. То захтијева да и ресор
породично правне заштите, социјалне заштите, образовање дјеце, свако у оквиру
својих надлежности и овлаштења, адекватним мјерама и дефинисаним програмима
одговори на потребе дјеце и њихово право на одговарајућу заштиту.
Омбудсман за дјецу је у више наврата ресорним министарствима упућивала
приједлоге и иницијативе за предузимање потребних системских мјера, како би се
у сваком појединачном случају обезбиједила адекватна реакција надлежних служби
и институција, имајући при томе у виду да се између свих субјеката заштите мора
обезбиједити и стална и координира сарадња.
Препоруке Омбудсмана за дјецу односиле су се на измјене и допуне Кривичног
закона, како би у циљу заштите дјеце и њихових интереса указала на:
 сву тежину и све посљедице различитих облика сексуалног насиља, злостављања
и искориштавања дјеце на њихов развој и одрастање,
 обавезе преузете Конвенцијом о правима дјетета која захтијева предузимање
одговарајућих законодавних, административних, социјалних и образовних мјера
ради заштите дјетета од свих облика физичког или менталног насиља, повреда
или злоупотребе, занемаривања или немарног односа, малтретирања или
експлоатације, укључујући и сексуалну злоупотребу,
 обавезе преузете Конвенцијом Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног
искориштавања и сексуалног злостављања, која захтијева цијели низ мјера
различитих сектора, ради заштите дјеце од било којег облика сексуалног насиља,
злостављања и злоупотребе, између осталог и „старосни узраст испод кога је
забрањено бављење сексуалним активностима са дјететом”,
 Резолуцију 1099 (1996) Парламентарне скупштине Савјета Европе о сексуалном
искориштавању дјеце која, између осталог, позива да се у национално
законодавство угради принцип да малољетник млађи од 15 година не може дати
свој пристанак на сексуалне односе са одраслим лицем.
Приједлози и иницијативе за јачање система заштите дјеце од различитих облика
сексуалног насиља, злостављања и искориштавања, поред наведених односили су
се и на друге субјекте заштите ради:
- обезбјеђења одређених мјера психосоцијалне помоћи и подршке дјеци жртвама
сексуалног злостављања, али и породици жртве, укључујући врсте мјера, начине
и рокове њихове примјене од стране надлежних служби, како би се, у највећој
могућој мјери, ублажиле посљедице учињеног и омогућио опоравак и
реинтеграција дјетета. Проблеми са којима свакодневно живи дијете жртва ових
облика насиља временом не пролазе, зато је посебно важно, да се дјетету и
његовој породици осигура одговарајућа психосоцијална помоћ и подршка
стручњака,
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- обезбјеђења одговарајућих програма информисања и едукације дјеце о насиљу
уопште и посебно сексуалном насиљу и злостављању, о могућим ризицима, о
начину препознавања, о посљедицама на развој и одрастање дјетета, о праву
дјетета на помоћ и подршку, све то од најранијег узраста дјетета, прилагођено
његовом узрасту, и његовим потребама,
- обезбјеђења одговарајућих програма информисања и едукације професионалаца
који раде са дјецом, посебно оних који раде у образовном систему о начину
препознавања различитих облика сексуалног насиља над дјецом, о
посљедицама на развој дјетета, о мјерама које се морају предузети и начинима
помоћи и подршке дјетету, како би у оквиру својих овлаштења могли одговорити
својим обавезама и у дијелу превенције, али и у дијелу интервенције у свим
случајевима исказане сумње да је дијете жртва насиља.
Законом о измјенама и допунама Кривичног закона није прихваћена Препорука
Омбудсмана за дјецу213 која се односи на забрану рада која није везана за
злоупотребу положаја и забрану приближавања објектима и просторима на којима
бораве дјеца, те повећање добне границе за добровољни пристанак на полни
однос.
Законом је утврђена мјера безбједности забране потпуног или дјелимичног
обављања позива, дужности или дјелатности, али само за учиниоца који је
злоупотребио свој положај.
Овакво законско дефинисање забране рада није пошло од починиоца, ко год он
био, и забране таквом лицу да по било којем основу ради са дјецом, ако је
правоснажно осуђено за дјела сексуалног насиља и злостављања дјеце. Овом
законском одредбом, сужен је круг лица којима се може изрећи забрана рада само
на оне који су злоупотријебили положај. То значи, да починиоцима таквог дјела,
који при томе нису злоупотријебили положај не може бити изречена мјера забране,
и они могу радити са дјецом.214
Измјенама закона није прихваћена ни препорука да се постојећа добна граница
(14 година) за добровољни пристанак на полни однос повећа, тако да дијете са 14
година и неколико дана које каже да је у односу било добровољно, починиоца
таквог дјела практично „ослобађа” од одговорности. Стручњаци упозоравају да се
дјеца у том периоду налазе у специфичној фази свога развоја и да нису у
могућности у потпуности схватити озбиљност и све ризике и све посљедице својих
одлука. С друге стране, дјеца су под сталним притиском да промијене своју одлуку
и онда кад су скупили храброст и проговорили о томе. Проблем је шта ће рећи
околина, ко ће хранити породицу, ко ће се носити са том срамотом и слично, чиме
се практично терет одговорности због почињеног дјела пребацује на дијете.
Измјенама Кривичног закона није дошло ни до повећања санкција за
починиоце кривичних дјела сексуалног злостављање дјеце уз образложење, да ће
213
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Препоруке Омбудсмана за дјецу које су прихваћене:1) застаријевање за кривична дјела против
полног интегритета, брака и породице учињена на штету лица млађих од 18 година почиње тећи
од дана пунољетства оштећеног, 2) обавезан психосоцијални третман починиоца, поред казне
затвора, 3) успостављање регистра, базе података починилаца кривичних дјела на штету дјеце, 4)
забрана обављања позива, дужности или дјелатности, али само за учиниоца који је
злоупотријебио свој позив.
Конвенција Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног искориштавања и сексуалног
злостављања, члан 5: Свака страна предузеће неопходне законодавне или друге мјере, у складу
са својим унутрашњим правом, како би обезбиједила да услови за бављење свим оним
професијама чије обављање подразумијева редовне контакте са дјецом буду такви да се осигура
да кандидати за ступање у редове оних који се баве тим професијама нису никада били осуђени за
дјела сексуалног искоришћавања или сексуалног злостављања дјеце.
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се нове измјене закона бавити санкцијама за утврђена кривична дјела, што
укључује и санције за ову врсту насиља. Међутим, казненом политиком уназад три
године показује се све већа осјетљивост за заштиту дјеце у овој области, тако да су
у једном броју случајева изречене максималне законом утврђене казне.
Прихваћена је Препорука Омбудсмана за дјецу о потреби успостављања регистра,
базе података починилаца ових кривичних дјела, али на жалост још увијек није
дошло до њене реализације. Регистар је једна од мјера која може допринијети
бољој заштити дјеце од лица која су већ починила ова кривична дјела, односно,
заштити дјеце и њихове сигурности кроз смањење повратника међу починиоцима
ових дјела. Циљ регистра је да ова лица буду под сталним надзором надлежних
институција те да се избјегне свака могућност да ова лица, послије издржане
казне, протеком одређеног времена, буду у ситуацији да раде са дјецом по било
ком основу.
Препоруке Омбудсмана за дјецу ресорним министарствима произашле су не само из
рада на појединачним предметима на основу пријава којима се указује на повреду
права дјетета, већ и на основу истраживања које је Институција урадила,215 а којим
је обухваћено прикупљање релевантних података о присутности појаве,
идентификација и анализа правног оквира, фокус групни интервјуи са
представницима институција и невладиних организација, појединачан интервју са
дјецом жртвама насиља, идентификација мјера превенције и заштите, те квантитет
и квалитет процеса ресоцијализације дјеце, повезаност социјалних фактора са
ризиком од сексуалне експлоатације дјеце.
Сваки сегмент извршеног истраживања потврда је колико су важне системске мјере
и не само у једном ресору, колико је важно да мјере и активности буду
координисане, да се прати њихова примјена и врши стална анализа њихових
ефеката, како би се на основу сталних анализа предузимале додатне мјере и
активности у оним дијеловима система који се нису показали довољно ефикасним.
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 сексуалног
насиља над дјецом прати и насиље у породици, те да су дјеца код којих је неко од
родитеља склон конзумирању алкохола и који су занемарени у породици су у већем
ризику да постану жртве и 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, углавном су ангажовани на привременим и
повременим физичким пословима.
Анализа податка који се односе на здравствено стање дјетета - жртве показује на
жалост да су и дјеца са сметњама у развоју жртве сексуалне експлоатације.
Анализа извјештаја са фокус групних интервјуа професионалаца који раде са
дјецом показала је њихову сагласност у једном - углавном се ради о дјеци која
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Сексуална експлоатација дјеце у Републици Српској, 2012.године, www.djeca.rs.ba

111

немају довољно љубави и пажње у оквиру своје породице, починилац насиља их
лако препознаје и лако придобија за задовољење својих потреба.
Све већа освијештеност о проблему сексуалног насиља и злостављања дјеце има
за посљедицу и све више пријава ових дјела. Међутим, статистички показатељи
сексуалног злостављања и искориштавања дјеце не показују реално стање на
терену. Прво, зато што дјеца о томе не говоре. Дјеца ћуте јер се боје да им се неће
вјеровати, да ће тата ићи у затвор, да ће се породица распасти, да ће их другови
оговарати, да ће их избјегавати, да ће их послати у дом, криве себе што одмах
нису рекли, предуго су шутјели, нису га зауставили, запријетио им је, рекао да
нема никаквих доказа да је то учињено, сви ће им се смијати... Међутим, проблем
је и што о томе не говоре ни одрасли који имају сазнања о томе, јер ова дјела
никада нису изолован случај, напротив, планирана су и када буду (ако буду)
откривена то је послије неколико година насиља над дјететом.
Према подацима МУП-а216, у 2014. години евидентирано је 27 кривичних дјела и то
15-полно насиље над дјететом, 3-обљуба над немоћним лицем, 1-силовање, 1производња и приказивање дјечије порнографије, 2-искориштавање дјеце и
малољетних лица за порнографију, 1-трговина малољетним лицима, 4-остала
кривична дјела против полног интегритета.
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
непознатима не откључавају врата, да са непознатима не успостављају контакте и
сл, сигурно неће заштитити дјецу од сексуалног злостављања.
Посљедице по дијете су и тешке и дуготрајне. С обзиром да су годинама заробљени
у свом страху, одрастају потпуно сами, понижени и повријеђени. У свом одрастању
могу показивати различите симптоме које одрасли требају препознати: стално
присутан страх, промјене расположења, изолованост, повученост или
хиперактивност, проблеми у комуникацији са вршњацима, у породици, поремећаји
у спавању, у исхрани, у учењу, ноћне море, бјежање из школе и од куће,
самоповређивање. Симптоми којима дјеца својим понашањем показују да имају
проблем могу бити бројни и врло различити, при томе код неке дјеце је присутно
истовремено више показатеља. Међутим, ни један од показатеља није потврда да
је дијете жртва сексуалног злостављања, али је сигуран знак да дијете има
проблем, и да треба доћи до узрока тог проблема и да дјетету треба помоћ.
Дјецу, која су жртве насиља, треба охрабрити да о проблему говоре. Колико је
важно да дјеца не трпе насиље и да о проблему говоре, једнако је важно да
реакција надлежних институција и служби буде и брза и адекватна и истовремено
усмјерена прво на заштиту дјетета и његово адекватно збрињавање, али и
процесуирање и адекватно кажњавање починиоца.
Изостанак реакције надлежних институција или неадекватна реакција, било у
дијелу одговарајуће подршке дјетету или у процесуирању починиоца, код дјетета
могу изазвати додатно тешке посљедице. Истовремено код дјеце која о проблему
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још увијек нису проговорила, неадекватна реакција надлежних служби само их
учвршћује у њиховом вјеровању да и даље о проблему требају шутјети.
Починиоци сексуалног злостављања и искориштавања дјеце, према добијеним
пријавама најчешће су лица из најближег окружења којима дјеца без резерве
вјерују: отац, очух, комшија, а жртве су дјевојчице од 7-17 година.
Нема ни једног разлога због којег би и једно дијете трпјело насиље и злостављање
било кога, као што нема ни једног разлога који оправдава непредузимање
потребних мјера од стране надлежних служби у циљу подршке дјетету и његовој
заштити.

3. Дјеца у саобраћају
Заштита права дјеце учесника у саобраћају, као и остваривање многих других
права дјеце, захтијева ангажовање бројних субјеката заштите. Конвенција о
правима дјетета обавезује државу на предузимање свих потребних мјера у
различитим ресорима за остваривање права признатих Конвенцијом.
Родитељи, прије свих, имају и обавезу и одговорност бринути за здраво одрастање
дјеце, што укључује, између осталог, и предузимање потребних мјера ради заштите
дјетета у саобраћају, прије свега учење дјетета од најранијег узраста основним
саобраћајним правилима и обавези њиховог поштовања, али и додатну
одговорност родитеља, али и других лица, када су учесници у саобраћају заједно
са дјететом да се дјеца не возе на мјесту сувозача или без дјечијих сједалица или
без појаса, и посебно вожња под утицајем алкохола или технички неисправним
возилима.
Сваке године, статистика на жалост упозорава да на цестама, у саобраћајним
несрећама страдају и дјеца, а према подацима МУП-а у 2014.години у саобраћајним
незгодама смртно је страдало седам малољетника.217
Сваке године, према подацима МУП-а, један број малољетника буде искључен из
саобраћаја, јер су возили без возачке дозволе.
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. Због ситуације, да надлежност за
безбједност дјеце на овим локацијама имају различите институције зависно од
категорије пута, активности се не одвијају у складу са потребама дјеце, али и
других учесника у саобраћају.
Министарство унутрашњих послова, Министарство саобраћаја и веза, Ауто-мото
савез и Агенција за безбједност саобраћаја, у циљу превенције и заштите дјеце у
саобраћају, сваке године, на почетку школске године, широм Републике Српске
проводе акцију „Заштитимо дјецу у саобраћају” којом, поред појачаног присуства
полицијских патрола у близини школе, апелују на возаче на додатни опрез у
саобраћају, те у школама организују радионице за дјецу о безбједности у
саобраћају.
Подаци МУП-а о броју искључених возача из саобраћаја због вожње под утицајем
алкохола218 сваке године додатно упозоравају да постојеће новчане казне
прописане Законом нису адекватне за почињено дјело и нису у служби превенције.
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Стручњаци упозоравају да су дјеца у саобраћају само дјеца и да не могу лако
процијенити брзину и удаљеност возила, имају другачији доживљај опасности, не
могу брзо одредити из којег правца долази звук, опонашају понашање одраслих у
саобраћају, и да је посебно важно правилно их припремити за учешће у
саобраћају. Имајући у виду потребу сталних и, прије свега, превентивних
активности ради заштите безбједности дјеце у саобраћају и дјеца позивају

„свјетске лидере, да у нове циљеве за глобални развој укључите и акције на
сузбијању жртава на путевима. Гдје год да живимо, желимо и очекујемо безбједан
саобраћај за наше пријатеље, породице и нас саме.” 219
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Према подацима МУП-а Републике Српске у 2013. години из саобраћаја је искључено 24073 возача,
од чега 79,8% због вожње под утицајем алкохола, www.mup.vladars.net
Дјечија декларација за безбједност саобраћаја - Спасимо животе дјеце безбједношћу у саобраћају.
У марту 2010.године Генерална скупштина УН је резолуцијом прогласила Декаду акције за
безбједност на путевима 2011-2020 (А/64/255)2 са циљем стабилизације, а затим смањења броја
смртних случајева у друмском саобраћају широм свијета спровођењем различитих акција на
националном, регионалном и глобалном нивоу.
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XII РАД ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ
1. Посебни извјештаји
Када оцијени да је то потребно ради предузимања мјера од значаја за заштиту
права и интереса дјеце, Омбудсман за дјецу, у складу са Законом,220 овлаштен је
поднијети и посебан извјештај.
Посебни извјештаји треба да допринесу системском рјешавању проблема како би
се заштитила дјеца чија су права угрожена или би могла бити угрожена по истом
основу који је предмет извјештаја.
Институција је у протеклом периоду Посебним извјештајима указивала 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.
У извјештајном периоду, Омбудсман за дјецу урадио је посебне извјештаје:
1.
2.
3.

Посебан извјештај о стању након поплава у објекту ОШ „Свети Сава˝, „Вук
Караџић˝ и „Доситеј Обрадовић˝ у Добоју и организовању почетка школске
године
Посебан извјештај - Поступање Центра за социјални рад Бања Лука
О твојим правима у твојој школи – Право на заштиту од насиља

2. Препоруке
У обављању послова из своје надлежности, Омбудсман за дјецу је овлаштен да
органима државне управе, органима, односно службама јединица локалне
самоуправе, као и другим правним и физичким лицима која обављају послове у
вези са дјететом, предлаже предузимање мјера за спречавање штетних поступања
која угрожавају њихова права и интересе, да упозори на неправилности, те да
захтијева да добије извјештаје о предузетим мјерама.221
Препоруке дате у извјештајном периоду односе се и на појединачне случајеве,
којима је надлежном органу наложено предузимање одређених мјера ради заштите
права дјетета у конкретним ситуацијама, али и ресорним министарствима ради
предузимања потребних мјера у одређеним областима, како би се одговарајућим
системским рјешењима отклониле ситуације које доводе до повреде права и
интереса дјеце.
Препоруке дате надлежним органима ради заштите права и интереса дјеце у
појединачним случајевима, мјера је коју Омбудсман користи у ситуацијама када у
поступку медијације са одговорном страном није нашао компромисно рјешење.

220
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1. Препорука ЈУ Дјечије обданиште „Мајке Југовић˝, Добој – Пријем и упис дјеце у
предшколску установу
2. Препорука Центру за социјални рад Добој – Заштита дјетета од занемаривања
3. Препорука Центру за социјални рад Бања Лука - Поступање по пријави насиља
над дјететом
4. Препорука Центру за социјални рад Зворник – Уређење одржавања личних
односа оца и дјетета
5. Препорука Центру за социјални рад Бања Лука - Непоступање по захтјеву у
законском року
6. Препорука Министарству просвјете и културе - Извођење екскурзије у основној
школи
7. Препорука Центру за социјални рад Пелагићево – Предузимање мјера ради
заштите права и интереса дјетета
8. Препорука Центру за социјални рад Зворник - Поступање по налогу
другостепеног органа
9. Препорука Центру за социјални рад Приједор - Поступање по налогу
другостепеног органа
10. Препорука Министарству правде – Усвојење дјеце
11. Препорука Министарству просвјете и културе - Дјечији часописи у школама
12. Препорука Центру за социјални рад Бања Лука - Одлучивање по захтјеву
родитеља за регулисање личног контакта са малољетним дјететом
13. Препорука ЈУ Средњошколском центру „Никола Тесла˝, Котор Варош –
Изрицање васпитно-дисциплинске мјере
14. Препорука Министарству здравља и социјалне заштите - Правилник о
хранитељству
15. Препорука Центру за социјални рад Пале – Поступање Центра за социјални рад
у предмету уређење виђања дјетета са родитељем са којим не живи
16. Препорука Центру за социјални рад Бања Лука - Поступање Центра по пријави
насиља над дјецом
17. Препорука Центру за социјални рад Бања Лука - Збрињавање дјетета без
родитељског старања
18. Препорука Кошаркашком савезу РС - Заштита права и интереса дјеце која се
баве спортом
19. Препорука Центру за социјални рад Бијељина – Заштита права и интереса дјеце
20. Препорука Просвјетној инспекцији - Надзор над примјеном прописа у спорту
21. Препорука Министарству просвјете и културе – Дјеца у ванредним ситуацијама
22. Препорука Граду Бања Лука - Заштита права дјеце пред Центром за социјални
рад Бања Лука
23. Препорука Центру за социјални рад Приједор – Регулисање личног контакта
родитеља са малољетном дјецом
24. Препорука ОШ „Младен Стојановић˝ – Премјештај ученика у друго одјељење
25. Препорука просвјетној инспекцији – Поновни инспекцијски надзор
26. Препорука Министарству породице, омладине и спорта - Заштита права и
интереса дјеце која се баве спортом
27. Препорука Министарству просвјете и културе – Избор ученика генерације
28. Препорука Министарству просвјете и културе - Осигурање ученика од
посљедица несретног случаја у школама
29. Препорука Министарству просвјете и културе – Јачање система заштите дјеце од
различитих облика насиља
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3. Мишљења
Законом о Омбудсману за дјецу (члан 7.), Институција је овлашћена да у поступку
припреме прописа даје мишљење на приједлоге закона и других прописа, ако се
њима уређују питања која су од значаја за заштиту права дјетета. У складу са
законом утврђеним овлаштењима Институција је доставила:
1. Министарству просвјете и културе – Мишљење на Приједлог Закона о
измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању
Поступање у складу са чланом 7. Закона, за Институцију је посебно важно, али је
врло често, због кратког временског периода у коме треба дати мишљење,
ограничено. У досадашњем раду Институције само је Министарство породице,
омладине и спорта доставило Институцији предложена законска рјешења и то у
форми преднацрта, тако да су већ у тој фази израде закона узети у обзир ставови и
мишљење Институције на поједине дијелове предложених законских рјешења.
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XIII САРАДЊА СА ДЈЕЦОМ
Омбудсман за дјецу у складу са Законом о Омбудсману за дјецу222 упознаје дјецу са
начином остваривања и заштите њихових права и интереса и савјетује их како да
остваре и заштите своја права и интересе. Омбудсман за дјецу континуирано
сарађује са дјецом и подстиче их на изношење њихових мишљења и неријетко
управо током сарадње с дјецом долази до информација на основу којих иницира
јавне активности усмјерене на побољшање положаја дјетета и учествује у тим
активностима, те предлаже мјере за повећање утицаја дјетета у друштву.
Тиме Институција даје пуни допринос остваривању једне од препорука УН
Комитета за права дјетета „да се повећају напори у области информисања јавности

о Конвенцији и да се повећа свијест о њезиним начелима и одредбама, нарочито
међу дјецом и родитељима.” 223

да ради на
„подизању свијести о Конвенцији на начин прилагођен дјеци, посебно кроз већу
употребу штампе, радија, телевизије, интернета и других медија, као и активно
учешће дјеце у јавним теренским активностима.”224 Омбудсман за дјецу је и у
Препорукама УН Комитета за 2012. годину препоручено је држави

извјештајном периоду наставио сарадњу с дјецом, не само у активностима које
Институција проводи, него и укључивањем и подстицањем других институција и
организација, а посебно дјеце да раде на едукацији дјеце о њиховим правима.
Током 2014. године дјеца су показала велику заинтересованост за питања из
надлежности Институције, те су се обраћала Омбудсману за дјецу тражећи
различите информације о бројним темама које су саставни дио њиховог одрастања.
То је свакако показатељ рада Институције на терену и њене директне сарадње с
дјецом у којој они препознају могућност да активно учествују у отварању тема које
су за њих важне, али и у изналажењу рјешења за питања која су присутна у свим
областима њховог одрастања.
1. Радионице за дјецу

Редовне радионице Омбудсмана за дјецу
Омбудсман за дјецу већ пет година реализује радионице за дјецу које проводи по
унапријед утврђеном плану под називом „О твојим правима у твојој школи˝ током
којих су представници Институције реализовали 133 радионице у основним и
средњим школама широм Републике Српске. Сваке године Омбудсман за дјецу
организовао је и додатне радионице по позиву заинтересованих школа,
институција или група дјеце које су реализовали представници Институције, али и
млади савјетници Омбудсмана за дјецу.
Теме радионица биле су различите а циљ им је био упознавање дјеце с правима,
обавезама и одговорностима, УН Конвенцијом и њеним принципима, врстама
насиља и његовом превенцијом, родном равноправошћу, правом на заштиту
здравља, партиципацијом, предностима и ризицима интернета а све су биле
прилагођене дјеци и њиховим потребама.
Како је 2012. године потписан Протокол о поступању у случају насиља,
злостављања или занемаривања дјеце који обавезује на провођење едукације и
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Закон о Омбудсману за дјецу, члан 6.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 23.
УН Комитет за права дјетета, Закључна разматрања и препоруке 2012, тачка 22.
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превенције насиља, Институција је радионице „О твојим правима у твојој школи”
2013. и 2014. године посветила управо теми насиља.
Радионице „О твојим правима у твојој школи” које је Омбудсман за дјецу проводио
у периоду од септембра до новембра 2014. године, под називом „Да ли знамо шта
је насиље” имале су за циљ упознавање дјеце са врстама насиља и његовом
препознавању, посљедицама на развој дјетета, и начинима заштите у овој области.
Радионице су реализоване у 27 школа, од чега 18 основних и 9 средњих, у 22
општине, тако да су едукацијом обухваћена дјеца из свих дијелова Републике
Српске.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ОШ „Петар Кочић”
ОШ „Свети Сава ”
ОШ „Свети Сава”
ОШ „Вук Караџић”
ОШ „Ристо Пророковић”
„Економска школа”
СШ „Кнежево”
ОШ „Љутица Богдан”
ОШ „Свети Сава”
ОШ „Драган Вујановић”
Техничка школа
СШЦ „Никола Тесла”
Гимназија „Свети Сава”
СШЦ „Перо Слијепчевић”
ОШ „Вук Караџић”
Пољопривредна школа
ОШ „Бошко Буха”
ОШ „Лијешће”
ОШ „Холандија”
ОШ „Соколац”
ОШ „Доситеј Обрадовић”
СШ „Апеирон”
ОШ „Веселин Маслеша”
СШЦ „Јован Цвијић”
ОШ „ДесанкаМаксимовић”
ОШ „Свети Сава”
ОШ „Свети Сава”

Кола
Билећа
Брод
Језеро
Невесиње
Бијељина
Кнежево
Калиновик
Модрича
Сводна
Требиње
Вукосавље
Приједор
Гацко
Витковци
Бања Лука
Рудо
Брод
Слатина
Соколац
Добој
Бања Лука
ПШ Брод на Дрини
Модрича
Бања Лука, Драгочај
ПШ Миљевина, Фоча
Добој

Посјете школама унапријед су договорене, а током њих је обављен разговор са
управом школе (директор, педагог/ психолог/ социјални радник) и радионице са
савјетом ученика или одјељењем на приједлог школе.
Током радионица се разговарало о праву дјеце на заштиту од насиља с циљем
едукације дјеце о врстама насиља, препознавању насиља и поступању у случају
кад су дјеца жртве насиља или његови свједоци.
На радионицама се настојало доћи до ставова дјеце о:
 познавању и остваривању права на заштиту од насиља, злостављања и
занемаривања,
 присутности насиља у школи и породици,
 обавези одраслих да им обезбиједе заштиту од насиља у породици, школи,
локалној заједници,
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раду школе на превенцији и едукацији ученика о препознавању, спречавању и
заштити од насиља.

Разговори са управама школа
Теме које се односе на заштиту дјеце од различитих облика насиља све су
присутније у школи, с обзиром да су школе до сада, углавном, обрађивале теме
које се односе на вршњачко насиље.
Оне школе које имају добру организацију и успостављена правила поступања
провеле су потребне активности и упознале су и наставни кадар и ученике са
Протоколом о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце,
те су у таквим школама дјеца кроз разне активности упозната са различитим
облицима насиља. Руководства школа се углавном труде да покажу да су спремни
да се суоче са појавом насиља над дјецом и да у конкретним случајевима насиља
примјењују правила из Протокола.
Када смо у школама чији су представници прошли семинар – едукацију о примјени
Протокола о поступању у случају насиља, злостављања и занемаривања,
разговарали о примјени Протокола, педагози и директори нису имали никавих
дилема везано за потребу поступања у случају насиља над дјететом ма гдје се оно
деси, имају именоване координаторе, доставили су прве податке ресорном
Министарству за 2013. годину и већ су са Протоколом упознали наставно особље,
родитеље и ученике.
У школама чије особље није имало ову врсту едукације о примјени Протокола,
његово познавање и примјена су различити, а у зависности од интересовања
управе школе и ангажовања стручних служби.

Ставови дјеце о насиљу
Дјеца су током радионица најприје дефинисала насиље а затим су износили своје
схватање насиља и евентуална искуства у вези са неком врстом насиља.
Основци су у својим школама
средњошколци психичко.

чешће

примјећивали

физичко

насиље,

а

Психичко насиље је дјеци познат појам, с тим да га основци углавном објашњавају
као намјеру да се жртва понизи, изложи ругању и омаловажавању. Средњошколци
такође дефинишу психичко насиље као намјеру да се жртва омаловажава,
понижава и исмијава, а нешто мањи број ученика препознаје пријетње које треба
да изазову страх код жртве као облик психичког насиља. Психичко насиље по
ријечима дјеце често прелази у физичко насиље и обратно.
На свакој радионици ученици су наводили примјере вербалног насиља, за које
сматрају да га има у породици, на улици, у школи, у међусобној вршњачкој
комуникацији, а неки ученици из средњих школа су истицали да је то постало и
нека врста „данашње културе” и да је такво понашање, псовање и вријеђање,
данас код многих постало потпуно прихватљив начин комуникације и да се псовке
све више користе у свакодневном говору али их не препознају као насиље. Насиље
путем интернета основци и средњошколци релативно добро познају, али још увијек
неке облике понашања на интернету не сматрају насиљем.
Највећи број дјеце сматра да се само неки „блажи” облици насиља могу ријешити у
школи и да је за рјешавање случајева насиља најбоље обавијестити полицију, а
понекад и центар за социјални рад.
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Ставови и размишљања дјеце о насиљу често су само декларативни и показују да
дјеца познају теорију, али у великом броју дјеца кажу да не би пријавила насиље
због тога што се плаше да би тиме испровоцирали починиоца насиља, а нису
сигурни да би им неко могао обезбиједити стварну заштиту. Због страха,
несигурности и неповјерења, дјеца углавном ћуте или нерадо говоре о насиљу које
доживе, а и када се одлуче да проговоре о насиљу онда то повјере неком у кога
имају повјерења или траже савјете како да ријеше ситуацију на начин да остану
анонимни.
Разговори са управом школе, али и радионице са дјецом потврдили су оправданост
потписивања Протокола, али и неопходност сталне едукације и дјеце и запослених
у васпитно образовним установама, али и јачање међусобне сарадње свих
институција и служби у заштити дјеце од различитих облика насиља, злостављања
и занемаривања.

Радионице по позиву
Сваке године Институција заприми један број позива од школа, институција или
невладиних организација да одржи радионице за дјецу с циљем њихове едукације
о правима дјетета уопште, или у вези са остваривањем одређеног права дјетета.
Радионицама у једном броју школа присуствовали су и педагози, психолози или
неко од наставног особља, а у једном броју школа, по завршетку радионица,
Институцији су упутили позив да се одрже додатне радионице, јер су школе
процијениле да је ова тема ученицима интересантна, те да им недостаје
информација из ове области.
Након редовне радионице одржане у Опћој гимназији Католичког школског центра
у Бањалуци, школа је позвала Институцију да у 4 одјељења другог разреда
реализује ову радионицу почетком 2014. године: „С обзиром на важност теме, а

водећи рачуна о превенцији кад је ријеч о насиљу, сматрамо да би од великог
значаја било провести је у свим одјељењима како првог, тако и другог разреда
наше школе.˝225
Невладина организација World Vision у оквиру Пројекта заштите дјеце и њиховог
учешћа у доношењу одлука, у Челинцу је оформила групу дјеце од 12 до 18 година
која би требала да допринесу неформалном систему заштите дјеце у својој
општини. Посредством World Visionдјеца су упутила писмо Институцији: „Ми смо

група ученика из Челинца која заједно са World Vision-ом и Омладинским центром
Моди жели да предочи дјеци њихова права... Потребна нам је Ваша помоћ у виду
предавања о овим и другим дјечијим правима.˝ Представници Институције

припремили су
и реализовали радионицу за 12 ученика који су веома
заинтересовано слушали о правима дјетета и посебно износили примјере из своје
средине везано за остваривање појединих права.
Дјечији дом „Рада Врањешевић˝ већ неколико година сарађује са Институцијом на
начин да за дјецу у установи организује радионице с циљем њихове едукације о
правима дјетета. Ове године стручна служба дома упутила је позив Институцији да
у „Дјечијој недјељи˝ реализује с дјецом радионицу о предностима и ризицима
интернета. За старије основце и средњошколце, представница Институције и млади
савјетници омбудсмана за дјецу презентовали су видео клипове о овој теми које су
израдили управо млади савјетници, њихови вршњаци.
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Предмет број: 96-1-ЕП/14, Из писма Опће гимназије Католичког школског центра у Бањалуци
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Вршњачка едукација
Вршњачка едукација омогућава да дјеца и млади људи информације о темама које
су за њих важне управо добијају од младих људи који су посебно обучени. Да би
систем вршњчке едукације функционисао вршњачки едукатор има основну и
кључну улогу. Права информација, пренесена на прави начин, омогућава да се
лакше усвоји и имплементира у понашање а крајњи циљ је промјена понашања.
Због тога вршњачки едукатор мора да прође посебну обуку и тренинг како би
могао ефикасно да обавља своју улогу. У складу с тим Омбудсман за дјецу је
организовао тренинг семинаре за младе савјетнике који су тако стекли знања из
области права дјетета, а на теме право на образовање, право на заштиту од
насиља, право на изражавање мишљења и партиципацију, право на заштиту од
насиља, 4 принципа УН Конвенције, родна равноправност и друге као и усвојили
вјештине потребне за извођење радионица и то по моделу вршњачке едукације.
Како млади савјетници стичу знања о правима дјетета и вјештине потребне за
одржавање радионица похађајући тренинг семинаре, они се активно укључују у
едукацију својих вршњака у школама.
Највећи број радионица по моделу вршњачке едукације реализован је 2013.године
када су млади савјетници у 16 школа у 6 општина (Добој, Модрича, Прњавор, Фоча,
Градишка и Бања Лука) реализовали 43 радионице на теме „Да ли знамо шта је
насиље” и „Родна равноправност” у којима је учествовало око 1000 основаца и
средњошколаца широм Републике.
Током 2014. године вршњачке едукације су мање рађене у школама, с изузетком
Гимназије у Прњавору гдје се већ четири године његује пракса да млади
савјетници раде на едукацији свих првих разреда и то о темама права дјетета и
родна равноправност. Радионице у школама ове године млади савјетници су
реализовали у Градишци у Техничкој школи, а у Бањалуци у Католичкој гимназији
и Медицинској школи. У Техничкој школи у Градишци млади савјетник је
реализовао радионицу за Савјет ученика „Да ли знамо шта је насиље˝ гдје је
директор школе веома заинтересован за овај вид дјеловања у Савјету ученика.
У Фочи су младе савјетнице из Медицинске школе одржале радионице у својим
одјељењима на часовима одјељењске заједнице и то о превенцији насиља.
У извјештајном периоду млади савјетници из Добоја радили су у специфичним
условима с обзиром на поплаве и њихове посљедице. У циљу превазилажења
постојећег стања Wоrld Vision и UNICEF у сарадњи са Удружењем за помоћ дјеци са
посебним потребама Добој, организовали су „Дјечији кутак˝ који дјеци пружа
подршку и помоћ ради лакшег опоравка од посљедица преживјеле трауме.
Омбудсман за дјецу
и млади савјетници пружили су подршку планираним
активностима и у „Дјечијем кутку˝ реализовали 5 радионица о темама: УН
Конвенција о правима дјетета, Надлежности Омбудсмана за дјецу, Мрежа младих
савјетника, Насиље над дјецом, Развој ИКТ и права дјетета, Право на изражавање
мишљења дјеце у школи. Ове радионице посебно су важне јер им је циљ не само
едукација вршњака о њиховим правима, него и равноправно укључивање дјеце с
потешкоћама у развоју у овај вид едукације, али и њихова социјализација, те
развијање емпатије.
У Америчком кутку у Добоју млади савјетници су одржали радионицу за дјецу на
тему „Насиље над дјецом” за које су дјеца показала велико интересовање, не само
за препознавање различитих облика насиља него и за реализацију различитих
програма превенције.
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У сарадњи са ИН фондацијом и НВО „Лара” из Бијељине, у Бијељини је за ученике
из 4 основне школе који су укључени у пројекат „Заштита дјеце од насиља˝,
одржана цјелодневна радионица „Вршњачко насиље” коју су реализовале младе
савјетнице из Модриче уз подршку канцеларије Омбудсмана за дјецу из Добоја.
Млади савјетници из Бањалуке дали су свој допринос у едукацији вршњака током
Сајма за дјецу и породицу на којем је два дана 7 младих савјетника промовисало
видео клипове о опасностима на интернету који су настали током тренинг семинара
у априлу 2014.године у сарадњи са Гендер центром. Млади савјетници су на сајму
за дјецу предшколског и нижег школског узраста, организовали мали квиз о
правима дјетета, а за старије групе основаца, посјетиоце сајма организована је
кратка едукација о препознавању различитих облика насиља. Процјена је, да је
информације о правима дјетета на овако неформалан и дјеци приступачан начин
добило преко 200 дјеце посјетилаца Сајма.
2. Програм социјализације дјеце
Јавни фонд дјечије заштите још од 2002. године успјешно реализује Пројекат
„Социјализација дјеце Републике Српске” у Републици Црној Гори, у Кумбору, с
циљем социјализације, интеграције, афирмације дјечијих потенцијала и развоја
осјећаја емпатије.
Захваљујући различитим активностима које креирају сама дјеца, пратеће особље и
стручни тим Фонда, квалитетно се проводи вријеме у кампу, а свака активност:
савладавање вјештине пливања, креативне радионице, припремање вечерњег
програма, доприноси потпуној и квалитетној социјализацији дјеце.
Учесници пројекта: дјеца без родитељског старања, дјеца са сметњама у развоју,
дјеца из социјално угрожених породица, дјеца у ризику, дјеца жртве насиља, као и
посебно талентована дјеца узраста од 6 до 15 година, заједно са васпитачима,
родитељима и стручним особљем слажу се у оцјени да је вријеме проведено у
Кумбору незаборавно искуство и нису имали примједбе ни на један сегмент
боравка у кампу-смјештај, исхрану, особље и на однос према њима.
За овако позитивне оцјене свих учесника пројекта заслужни су стручни тимови
који брину да боравак дјеце буде безбједан и испуњен бројним активностима. О
здрављу дјеце брине медицински тим, за спортске активности анагажовани су
спортски стручњаци, а васпитачи и студенти волонтери су се трудили да за дјецу
осмисле креативне радионице како би дјеца испољила све своје потенцијале.
Цијели тим је уложио велики напор и енергију да планирани програм буде у
цијелости реализован и да атмосфера у кампу буде одлична на задовољство свих
његових учесника, и уз ангажовање руководства Фонда, директора Момира Попића
и мр Јованке Вуковић.
Омбудсман за дјецу Републике Српске посјећује дјецу у Кумбору већ шест година
заредом и с њима разговара о бројним темама које се тичу њиховог одрастања.
Ове године др Нада Граховац посјетила је дјецу у XИ смјени, која је реализована од
18-27. августа 2014. године, када је у Кумбору боравило 131 дијете из општина
Билећа, Осмаци, Котор Варош, Челинац, Приједор, Бијељина, Дринић и Пале.
Овај вид сарадње са дјецом за Институцију је посебно важан, јер су на једном
мјесту окупљена дјеца из различитих средина, различитих школа, различитог
узраста и социјалног статуса, дјеца са сметњама у развоју и талентована дјеца. На
радионици о њиховим правима дјеца су рекла да врло мало знају о својим правима
и да о томе не уче у школи. Углавном су одговарали на питања у вези са
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образовањем, а послије радионице су постављали питања и имали потребу да нека
своја искуства подијеле са омбудсманом за дјецу.
Задовољство свих учесника Пројекта додатно обавезује све надлежне, да и у
тешким економским условима
одрже ниво квалитета и раде на његовом
унапређењу у смислу повећања капацитета и укључивања у рад свих
заинтересованих институција и организација.
За вријеме трајања пројекта, од 2002. године, у Пројекат је укључено близу
22.000 лица, од тога преко 18.000 дјеце најосјетљивијих категорија из свих
општина Српске.
3. Дјечија недјеља
„Дјечија недјеља˝ у Републици Српској обиљежава се, већ традиоционално, с
циљем
подстицања
и
организовања
различитих
културно-образовних,
рекреативних и других садржаја посвећених дјеци и предузимањем других мјера за
унапређење развоја друштвене бриге о дјеци. На реализацији Програма, који
доноси министар здравља и социјалне заштите, заједнички ради све већи број
институција које се баве бригом о дјеци.
„Дјечија недјеља˝ 2014. године обиљежена је бројним активностима, у периоду од
29. септембра до 5. октобра са заједничким слоганом „Имам право да кажем и
будем саслушан.˝ Право дјетета на изражавање мишљења и учествовање у сваком
поступку који се њега тиче, једно је од основних права и истовремено један од
четири основна принципа Конвенције, што обавезује да овај основни принцип,
буде укључен у остваривање сваког права, на начин да се дјетету омогући да
изрази своје мишљење.
Омбудсман за дјецу већ пету годину заредом активности у Дјечијој недјељи
започиње дружењем с најмлађима. Ове године Институцију су посјетили
предшколци из бањалучког вртића „Пчелица˝ како би пренијели своја знања о
правима дјетета, а што су показали и у мини квизу о познавању права дјетета.
Омбудсман за дјецу, канцеларија у Фочи, са младим савјетницима дружила се са
предшколцима из вртића „Чика Јова Змај˝ у Фочи, којима су малишани показали да
имају право да их мама и тата воле, право на осмијех и игру, право да пјевају, да
једу здраву храну, а највише им се свидјело право „да се чује њихово мишљење.˝
Након посјете вртићу, на позив ОШ „Свети Сава" присуствовале су пригодном
програму и луткарској представи „Вријеме је за бајку.˝
Током Дјечије недјеље одржане су и радионице о правима дјетета с темом „Да ли
знамо шта је насиље” у Језеру у ОШ „Вук Караџић,” у Невесињу у ОШ „Ристо
Пророковић” и у Бијељини у Економској школи.
Едукацији дјеце поводом Дјечије недјеље, Институцији су се придружили и млади
савјетници који су у Добоју у „Дјечијем кутку˝ одржали радионицу „Права дјетета”
којој су присуствовала и дјеца с потешкоћама у развоју. Млади савјетници из
Бањалуке одржали су радионицу о предностима и ризицима кориштења интернета
за своје вршњаке из Дома „Рада Врањешевић.”
Како би дали свој допринос теми „Имам право да кажем и будем саслушан,˝ млади
савјетници омбудсмана за дјецу израдили су презентацију „И наш глас да се чује˝ у
којој су представили низ активности којима су од формирања Мреже младих
савјетника дали свој допринос бројним питањима која их се тичу. Презентација је
доступна на сајту Институције www.djeca.rs.bа.
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Сваке године за вријеме трајања Дјечије недјеље одржавају се и активности којима
институције желе скренути пажњу јавности на нека питања која су од посебне
важности за одрастање дјетета.
Педагошка служба Музеја Републике Српске већ девету годину заредом обиљежава
„Дјечију недјељу˝ под мотом „Покажи шта знаш˝ гдје основци у креативним
радионицама вајају, сликају, плешу, пјевају, глуме и на тај начин изражавају свој
став о теми. У овој манифестацији учествовала су и дјеца с потешкоћама у развоју
која су заједно са својим вршњацима сликала, вајала и рецитовала.
Централну манифестацију је организовало Министарство породице, омладине и
спорта у сарадњи са осталим надлежним министарствима и Савјетом за дјецу, на
којој су посебну пажњу привукла дјеца из вртића „Лариса Шугић,˝ Котор Варош.
Већ традиционално, награђени су ученици за литерарне радове на тему „Имам
право да кажем и будем саслушан˝ који су на свој начин проговорили о томе како
доживљавају и остварују ово право о којем се, нажалост, најмање зна и често му се
не поклања дужна пажња.
4. Међународни дан права дјетета
Међународни дан права дјетета обиљежава се 20. новембра, на дан када је прије
25 година донесена УН Конвенција о правима дјетета као универзални
међународни документ посвећен дјеци.
Сваке године у Републици Српској су све бројније институције и организације које
обиљежавају овај дан. На иницијативу Омбудсмана за дјецу
Централна
манифестација поводом Међународног дана права дјетета реализовала се у школи
која, према подацима Министарства просвјете и културе и Републичког педагошког
завода, има најбоље резултате у учењу и владању. Ове године на позив
Институције да наставимо сарадњу у организацији Дана права дјетета,
Министарство просвјете и културе упутило је допис у којем се каже: „Ове године се

обиљежава 25. годишњица од доношења УН Конвенције о правима дјетета, те ће
се Министарство просвјете и културе и Републички педагошки завод, као и
претходних година, укључити у реализовање ове манифестације... Предлажемо да
се ове године манифестација одржи у ЈУ Центар „Заштити ме˝ Бања Лука, како би
се пажња скренула и на ученике са сметњама и њихова права.” 226

Ученици и управа школе са задовољством су прихватили избор и с радошћу
припремили пригодан програм у којем су уживали многобројни гости из цијеле
Републике. Програм који су припремили корисници Центра показао је да се уз
љубав и много преданог рада у сваком дјетету може подстаћи таленат, те су гости
уживали у њиховом програму, у наступу хора и рецитатора. И ове године су
додијељене награде за најбоље ликовне радове поводом Дана права дјетета а
обезбиједили су их Јавни фонд за дјечију заштиту прву награду, Министарство
просвјете и културе - другу награду и Министарство породице, омладине и спортатрећу награду.
Поводом обиљежавања 25 година УН Конвенције о правима дјетета, Омбудсман за
дјецу у сарадњи са Агенцијом за осигурање реализовао је округли сто „Осигурање
дјеце од посљедица несретног случаја у образовном систему,˝ и округли сто
„Заштита дјеце од различитих облика насиља кључна је за унапређење свих права
дјетета.˝

226

Из дописа Министарства просвјете и културе број:07.04/052-7198/14 од 21.10.2014. године
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Канцеларија Омбудсмана за дјецу у Добоју у сарадњи са Удружењем за помоћ
дјеци са тешкоћама у развоју из Добоја, а уз подршку World Visionи UNICEF
организовали су, у склопу Кутака за дјецу, Инфо пултове у Основној школи
„Доситеј Обрадовић˝ Добој, ОКИ Центар у Добоју и подручној школи „Свети Сава˝
у Шеварлијама. У сарадњи са Савјетом ученика Инфо пулт је организован и у
Основној школи „Вук Караџић˝ у Добоју. На инфо пулту дјеци ће се пружати
информације о УН Конвенцији о правима дјетета, правима и обавезама ученика у
школи, одговарати на њихова питања и дијелити промотивни материјал.
У Основној школи „Свети Сава˝ у Добоју, након пригодног свечаног програма који
организује Савјет ученика ове школе, представник Омбудсмана за дјецу РС из
добојске канцеларије оџао је са ученицима радионицу „Да ли знамо шта је
насиље?˝
Музеј Републике Српске већ традиционално обиљежава Међународни дан права
дјетета, а ове године су организовали дружење ученика основних школа из Добоја
„Доситеј Обрадовић,˝ „Вук С. Караџић˝ и „Свети Сава˝ и основних школа из Бања
Луке „Доситеј Обрадовић,˝„Јован Цвијић˝ и „Иво Андрић,˝ са циљем да се дјеци
укаже на њихово право на доступност културне баштине.
У поводу Међународног дана права дјетета и ове године UNICEF је традиционално
додијелио награде и признања новинарима за њихов допринос унапређењу
друштвене бриге за дјецу.
5. Међународни дан људских права
УН Конвенција о правима дјетета уводећи дијете као субјект међународног права и
заштите, успоставља темеље новог односа према дјеци и посебно инсистира на
четири основна принципа, право на живот, опстанак и развој, право на најбољи
интерес, право на изражавање мишљења и учешће у сваком поступку који се њега
тиче и право на заштиту од било којег облика дискриминације. Стога је и
Међународни дан људских права сваке године прилика да се још једном укаже да
су и права дјетета људска права.
У поводу Међународног дана људских права, Омбудсман за дјецу је 3. децембра
2014. године организовао округли сто на тему „Ко и како бира ученика
генерације,˝ на којем су своје ставове изнијели представници Министарства
просвјете и културе, Републичког педагошког завода, Просвјетне инспекције,
Гендер центра, представници основних и средњих школа, те представници Мреже
младих савјетника омбудсмана за дјецу и Мреже савјета ученика средњих школа
Републике Српске.
УН Конвенција о правима дјетета је, промовишући идеју да и дјеца имају своја
људска права, поставила темеље новог односа према дјеци. Улажући у дјецу данас,
друштво заиста улаже у своју будућност, у којој ће данашња дјеца преузети
одговорности у оној мјери и на онај начин како смо их томе данас научили.
6. Међународни дан безбједног интернета
Међународни дан безбједног интернета обиљежава се од 2004. године, сваке
године са новом темом, с циљем да се дјеци и одраслима скрене пажња на значај
нових технологија у одрастању дјеце. Омбудсман за дјецу и Агенција за
информационо друштво, већ четврту годину организују обиљежавање
Међународног дана безбједног интернета, а ове године тема је „Створимо бољи
интернет заједно.˝
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Централна манифестација одржана је у Административном центру зграде Владе, а
у духу теме присутнима су се обратили министрица породице омладине и спорта,
проф. Нада Тешановић, омбудсман за дјецу др Нада Граховац и директор Агенције
за информационо друштво Републике Српске, мр Срђан Рајчевић, који су истакли
да је и њихова одговорност да обезбиједе услове за стварање бољег интернета.
Помоћница у Министарству породице, омладине и спорта најавила је формирање
Комитета Републике Српске за борбу против говора мржње на интернету, а
представница МУП-а
представила је рад овог министарства на превенцији,
едукацији и заштити дјеце на интернету.
У програму су учествовали ученици основних школа „Иво Андрић,˝ „Георги Стојков
Раковски,˝ „Свети Сава,˝ Гимназије и Музичке школе „Владо Милошевић˝ који су
показали како користе интернет и која права и обавезе на интернету могу
остварити. Посебан допринос дала је проф. др Татјана Тапавички-Дуроњић која је,
у пригодној презентацији прилагођеној дјеци, представила интернет као простор
развоја и простор ризика.
Манифестацију је пратило преко 200 ученика из бањалучких основних школа који
су и сами корисници интернета и који су данас могли да науче и од одраслих и од
својих вршњака, како да раздвоје стварни и виртуелни свијет и како да својим
понашањем допринесу стварању бољег и сигурнијег интернета.
7. Омбудсман на манифестацијама дјечијег знања и стваралаштва
Развијање и мотивисање креативности код дјеце, подстицање развоја њихових
талената у области умјетности, културе, спорта, истраживања и проналазаштва,
приоритет је сваког друштва које треба на вријеме да уочи и препозна такву дјецу
и да им пружи одговарајућу подршку. Стога, Омбудсман за дјецу с посебном
пажњом прати и подржава манифестације дјечијег знања и стваралаштва а с
циљем исказивања дужне пажње успјесима дјеце.
Већ традиционално Влада Републике Српске организује пријем за ученике
основних и средњих школа који су остварили најбоље резултате на такмичењима
које организује Републички педагошки завод, Малим олимпијским играма
Републике Српске и такмичењима музичких школа. Ова манифестација је окупила
је 396 основаца и средњошколаца којима је послана порука да њихов рад и
постигнути резултати морају бити препознати и награђени јер су они будући
научници, олимпијци, академски грађани.
Републички педагошки завод, већ традиционално, 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 сваке године одржава у другом граду/општини. Ове године
домаћин завршне манифестације био је Мркоњић Град. Тим поводом у Културном
центру уприличена је изложба најбољих ученичких радова и изведен културнозабавни програм у коме су учествовали ученици основних и средњих школа.
Дјеца, ликовни и литерарни ствараоци у Републици Српској имају прилику да током
године окушају своје перо и кист на конкурсима које расписује Републички
педагошки завод, често у сарадњи или на иницијативу других институција, чиме им
се пружа могућност да њихов рад и таленат буду промовисани на прави начин.
Међународни фестивал дјечије поезије „Дјечије царство Микрофин” је значајна
дјечија културна манифестација која промовише културно стваралаштво дјеце и на
тај начин доприноси њиховом развоју. Ове године 8. „Дјечије царство Микрофин” у
Бањалуку је довело дјецу пјеснике из Федерације Босне и Херцеговине, Србије,
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Црне Горе, Хрватске, Словеније и Македоније које већ традиционално отвара
представник Омбудсмана за дјецу. „Дјечије царство” треба да допринесе његовању
књижевног стваралаштва дјеце и младих, треба да промовише најбоље, треба да
ода признање пјесницима и књижевним ствараоцима који су својим дјелима увијек
с дјецом.
Фестивал једноминутног филма „Имате минут” дио је кампање „Схватите нас
позбиљно- говоримо о могућностима” коју имплементирају Европска унија, UNICEF
и USAID. Тим „Genesis Project˝ реализовао је низ радионица с дјецом у које су била
укључена и дјеца с потешкоћама у развоју током којих је настало преко 100
ауторских радова дјеце, од којих су 24 једноминутна филма приказана у Бањалуци.
Дјеца су путем ових филмова послала снажне поруке о својим потребама, жељама,
амбицијама и посебно о великој енергији и оптимизму с којим одрастају.
Социјализација дјеце с потешкоћама у развоју и њихова партиципација у разним
активностима, ове године је била посебно примијетна у Добоју кроз активности
које проводи „Удружење за помоћ дјеци са посебним потребама” а које у те
активности укључује све оне који могу допринијети унапређењу друштвене бриге
за ову категорију дјеце.
Удружења грађана из Бање Луке, која раде с дјецом с потешкоћама у развоју,
организовала су манифестације које су биле прилика да се шира јавност
сензибилише за потребе ове дјеце, за грађење новог приступа дјеци чије потребе,
али и машта и таленти, нису ништа другачији од потреба и талената њихових
вршњака. Институција се врло радо одазвала позиву Удружења грађана Центар за
едукацију „Твоја ријеч˝ који су организовали неколико манифестација поводом
Међународног дана свјесности о аутизму. Међународни дан особа са доwн
синдромом обиљежен је манифестацијом коју је организовао Дјечији едукативни
центар „Свјетлице” а уз учешће бројних представника институција и организација.
Манифестацију „Пријатељи дјеце” водила су и реализовала дјеца корисници услуга
дневног центра, а Нова генерација је током манифестације додијелила захвалнице
својим сарадницима.
Ове године по први пут је у Бањалуци одржан „Kids-Fest Бања Лука 2014˝ под
називом „Дјеца дјеци˝ који је имао хуманитарни карактер, а окупио је велики број
дјеце која су учествовала у забавном програму, радионицама и презентацији
спортских досциплина. Ово масовно окупљање дјеце и институција, организација,
клубова који раде с дјецом и за дјецу организовао је град Бања Лука и Удружење
„Виа култ˝ из Сарајева, а уз подршку Министарства породице, омладине и спорта и
медијско покровитељство РТРС-а.
Манифестације имају за циљ да дјецу мотивишу и награде за остварене резултате,
а наставнике који с њима раде подстакну у даљем ангажовању на усмјеравању и
подршци дјеци којима је потребна додатна стручна помоћ у развијању њихових
талената.
8. Омбудсман за дјецу у гостима
Омбудсман за дјецу се током 2014.године одазвао позиву да буде гост у установама
које током разних прослава отворе врата бројним сарадницима, званицама и
пријатељима да покажу како дјеца у тим установама раде у настави, ваннаставним
активностима, како учествују у раду локалне заједнице, институција и невладиних
организација.
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Ова дружења протичу у свечаној атмосфери и одишу поносом и дјеце и одраслих
који заједно уживају у њиховим успјесима. Већ годинама представници Институције
посјећују: бањалучку Гимназију на Савиндан, Дјечији дом „Рада Врањешевић” и
Завод за физикалну медицину и рехабилитацију „Мирослав Зотовић” на Никољдан.
ОШ „Свети Сава" из Фоче организовала је приредбу „Дан ученичких постигнућа”
којом се традиционално обиљежава крај школске године. На иницијативу савјета
ученика школе, приредба је имала хуманитарни карактер, а прикупљена средства
су планирана за набавку уџбеника за ученике ОШ „Свети Сава” из Добоја. Центар
за ментално здравље из Фоче поводом 8. марта и акције „Осмијех за мајку”
организовао је продајну изложбу дјечијих радова и рукотворина чиме је скренута
пажњу на креативан рад и равноправно учешће у друштву и ове популације дјеце.
„Здраво да сте” већ неколико година на обали Врбаса за сву дјецу која љето
проводе у граду реализује активност под називом „Креативни август,” а циљ је
понудити дјеци квалитетне садржаје за провођење слободног времена. Ова
манифестација нуди ликовне, плесне, музичке, глумачке радионице, али и
радионице за најмлађи узраст. Вриједни млади људи који воде радионице сваком
дјетету посвећују једнаку пажњу, па један број дјеце већ низ година одраста и
развија своја интересовања и таленте кроз ове креативне радионице.
Сусрети с дјецом за представнике Институције увијек су, не само извор
информација о томе како дјеца различитог узраста разумију и остварују своја
права, већ увијек и потврда да ништа не може замијенити овај начин комуникације
са дјецом.
9. Мрежа младих савјетника омбудсмана за дјецу
Омбудсман за дјецу је од свог оснивања остварио активну сарадњу с дјецом и
укључивао их у бројне активности које је организовао, а у складу са Законом о
Омбудсману за дјецу.227
Први контакти запослених у Институцији с дјецом су показали да постоји
интересовање дјеце да сарађују са Институцијом и да се укључе у рјешавање
питања која их се тичу. Уважавајући потребе и сугестије дјеце, Омбудсман за дјецу
је 2011.године основао Мрежу младих савјетника омбудсмана за дјецу 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.

Како би се реализовали задати циљеви, Институција подстиче дјецу да изражавају
своје мишљење о бројним питањима везаним за права која им гарантује
Конвенција тако што учествују у организацији и раду округлих столова,
истраживањима, едукацији својих вршњака и избору и припреми тема које их
интересују. Млади савјетници веома брзо су препознати као добри и одговорни
сарадници за бројне теме и активности у које их у све већем броју укључују друге
институције, омладинске организације и НВО.
Кроз чланство у Мрежи младих савјетника дјеца/млади стичу могућност
укључивања у Европску мрежу младих савјетника омбудсмана за дјецу (ENYA) и
узимање учешћа у активностима изван Републике Српске.
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Закон о Омбудсману за дјецу, члан 6.
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Од конституисања Мреже младих савјетника па до краја 2014.године кроз
активности Мреже младих савјетника учествовало је преко 100 младих савјетника,
а њих 92 је прошло обуку о правима дјетета и тако стекло знања и вјештине
потребне за вршњачке едукаторе. Млади савјетници су средњошколци из 20
средњих школа из 17 општина у Републици.

Едукација
Едукација младих савјетника специфична је по томе што за циљ има упознати
младе савјетнике с њиховим правима и основним принципима Конвенције и
истовремено их обучити вјештинама преношења стечених знања. На овај начин се
подиже свијест дјеце о њиховим правима, подстиче самопоуздање и активан
допринос у рјешавању свих питања која их се тичу и у породици, школи, локалној
заједници.
С истим циљем и у 2014.години, Омбудсман за дјецу је наставио сарадњу са Гендер
центром Владе Републике Српске и реализовао 2 тренинг семинара за младе
савјетнике.
Тренинг семинар „УН Конвенција о правима дјетета и ИКТ” одржан је од 3.
до 5. априла на Борју, а дјеца су стекла основна знања о правима дјетета која се
доводе у везу са кориштењем ИКТ.
Дјеца су стекла и знања о родној равноправности и потреби даљег учења о свему
што утиче на остваривање њихових права под једнаким условима и без било какве
дискриминације.
Током тренинг семинара млади савјетници су снимили 5 видео клипова о
предностима и ризицима кориштења интернета, за које су сами направили
сценарио, глумили, бирали локације за снимање, а потом снимали слику и звук,
монтирали и обрађивали матријал а све с циљем да пошаљу јасне поруке и изразе
свој став о кориштењу интернета. Видео клипови:
1.
2.
3.
4.
5.

Право на здраву животну средину, игру и слободно вријеме
Али, могло је све бити другачије
Предности интернета
Истинита прича
Предности и опасности интернета

су постали дио материјала који млади савјетници и Институција користе у
едукацији дјеце, јер као што су млади савјетници рекли: „То је конкретан резултат

нашег рада и поносни смо на њега. Зато желимо да га представимо својим
вршњацима.˝

Тренинг семинар „Право на изражавање мишљења – моћ медија˝, 6-8.
новембра 2014. године, Бања Лука – Борја, одвијао се на двије локације и по
концепту и садржају био потпуно другачији од досадашњих тренинг семинара.
Овакав приступ имао је за циљ пружити младим савјетницима што већи број
информација о праву на изражавање мишљења и медијима који данас имају веома
важну улогу у развоју дјетета од најранијег узраста.
У Бањалуци су млади савјетници након посјете Институцији, обишли Музеј
Републике Српске и РТВ дом гдје су домаћини били служба маркетинга и
редакција омладинског програма. У мултимедијалној сали РТРС дјеца су се
упознала са историјатом РТРС-а и садржајима дјечијег и омладинског програма, те
са Тијаном Велић, уредницом, разговарали о бројним темама, између осталог и о
свом учешћу у Мрежи младих савјетника и сарадњи са Институцијом омбудсмана за
дјецу. Како би и на дјелу остварили право на изражавање мишљења и то путем
медија млади савјетници су дали и изјаве за емисију Задруга која је емитована у
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новембру 2014.године. Млади савјетници су говорили о темама: превенција
насиља, дјеца с потешкоћама у развоју, о својим активности у школи и локалној
заједници, те потребама младих.
Млади савјетници су с посебним одушевљењем упознали лица с телевизијског
екрана, обишли студијске просторе и сазнали како функционише деск-срце
програма, режија, монтажа, реализација с којима су их упознали запослени.
Како су тренинг семинари утицали на дјецу најбоље свједоче и њихова
размишљања:
-

Ове године су тренинг семинари били посебно интересантни јер смо имали
могућност да покажемо своју креативност.
- Надамо се да ће наши видео клипови помоћи у едукацији наших вршњака о
интернету.
- Све је било одлично и једва чекамо да у својим школама одрадимо радионице.
- Надам се да ће ми у школи омогућити да урадим радионицу о равноправности
полова, јер тако нешто још нисмо имали.
- Сада знам да имам много права, али и да морам још радити на себи.
- Немам никаквих примједби, све је било супер и надам се да ћемо моћи поново
да се састанемо.
Едукацију је током 2014.године прошло 30 младих савјетника из 12 школа из 7
општина широм Републике. Стечена знања о правима дјетета, родној
равноправности, предностима и ризицима интернета, насиљу и праву на
изражавање мишљења млади савјетници – вршњачки едукатори пренијели су
својим вршњацима у основним и средњим школама широм Републике
Мрежа младих савјетника омбудсмана за дјецу је током посљедњих година постала
препознатљива по свом активном учешћу у раду Институције, али с обзиром да су
прошли обуку о правима дјетета и родној равноправности и да су добри
саговорници о многим темама, то су врло активно радили у бројним и владиним
институцијама и невладиним организацијама.
Млади савјетници били су и промотери кампање „Не говору мржње на интернету”
коју је проводио Комитет Републике Српске за борбу против говора мржње на
интернету.
18. Сусрети младих, у Требињу, које је организовало Министарство породице,
омладине и спорта и Омладински савјет били су прилика да се 10 младих
савјетника друже са својим вршњацима из цијеле Републике и прошири своја
знања у разним областима кроз радионице које су похађали.
Млади савјетници, посебно у општинама које су погођене поплавама, укључили су
се у активности у својим локалним заједницама, били су у тимовима за сакупљање
помоћи поплављенима у својим школама, Црвеном крсту и Омладинском савјету.
Од посебног значаја су активности младих савјетника из Добоја, Модриче и
Бијељине који су помогали у чишћењу терена, а касније су у Дјечијем кутку у
Добоју реализовали вршњачке радионице и тиме дали свој
допринос у
побољшању квалитета слободног времена својих вршњака, посебно дјеце с
потешкоћама у развоју.
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ENOC/ENYA
ENYA-Европска мрежа младих савјетника, основана је на иницијативу ENOC-а,
Европска мрежа омбудсмана за дјецу, с циљем да се дјеци и младима омогући да
на европском нивоу изнесу мишљење о актуелним питањима која их се тичу.
Укључивање дјеце из Републике Српске у активности које се одвијају у оквиру
Европске мреже младих савјетника омогућава им да сарађују са својим вршњацима
и размјењују искуства у познавању, заштити, остваривању и промоцији права
дјетета на европском нивоу.
Млади савјетници омбудсмана за дјецу укључени су у ENYA активности од 2010.
године када је млади савјетник учествовао на првом састанку младих савјетника у
Стразбуру. Представници младих савјетника учествовали су и на другом и трећем
састанку ENOC/ENYA који су одржавани током 2011.године у Белфасту, Сјеверна
Ирска и Варшави, Пољска.
Млади савјетници из Републике Српске током 2012.године учествовали су на ENYA
форуму о темама Малољетничка деликвенција и Дјеца у институционалној бризи.
У 2013. години тема Европске мреже младих савјетника била је „Дјеца у покрету,˝
а у 2014. години „Дјеца погођена мјерама штедње.˝ Млади савјетници били су
позвани да се пријаве за учешће у снимању кратких филмова на ове двије теме,
али Институција није била у могућности да обезбиједи дјеци подршку у оваквој
врсти ангажмана.
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XIV САРАДЊА СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Невладин сектор има важну улогу у промоцији и заштити права дјетета, а његово
дјеловање је усмјерено првенствено на подизање свијести грађана о људским
правима уопште, а посебно правима дјетета, њиховом остваривању и њиховој
заштити.
Невладин сектор своје циљеве остварује на различите начине, између осталог и
прикупљањем података на терену у различитим областима остваривања права
дјеце, посебно, везано за различите облике насиља међу дјецом и над дјецом, раде
на изради извјештаја о стању људских права у различитим областима, на едукацији
и дјеце и одраслих који раде са дјецом и за дјецу, лобирају за доношење
одређених закона, односно, за измјене и допуне закона ради квалитетнијег
остваривања права дјеце у различитим областима, раде на истраживањима у
различитим областима којима указују на присутност проблема и узроке који доводе
до повреде права дјеце.
Кроз активности које проводе на терену, невладине организације долазе до
сазнања о различитим проблемима не само у појединачним случајевима већ и
одређених категорија дјеце. Највећи број невладиних организација које се баве
заштитом права дјеце усмјериле су своје активности у заштити дјеце од различитих
облика насиља, злостављања и занемаривања, али и на остваривање права дјеце
са сметњама у развоју.
Омбудсман за дјецу је и у извјештајном периоду од невладиних организација
запримио пријаве о појединачним случајевима повреде права дјеце, а партнерство
са невладиним организацијама, које је успостављено од самог почетка рада
Институције, Омбудсман за дјецу је користио у свим случајевима измјена
постојећих законских рјешења, али и покретања иницијатива за доношење нових
програма и мјера у заштити дјеце и њихових интереса.
Институција је у извјештајном периоду примила иницијативе бројних невладиних
организација, а сарадња је остварена са онима чије су активности у складу са
планираним активностима Институције, како би искуствима која имају на најбољи
начин допринијела адекватнијој заштити дјеце и њихових права.
Неке од реализованих активности у сарадњи са невладиним организацијама у
2014.години:
1. UNICEF
UNICEF у Републици Српској сарађује са бројним институцијама и невладиним
организацијама и проводи активности везано за унапређење права дјетета по
разним основама. У некима од њих активно је учествовала Институција било у
директној сарадњи или путем сарадње с невладиним организацијама које проводе
пројекте под окриљем UNICEF-а. Представници Институције тако су дали свој
допринос у бројним темама : о примјени инклузије у основној школи, о напуштању
средњошколског образовања, у истраживању везано за приступ дјеце правди, о
вршњачком насиљу, о учешћу дјеце с потешкоћама у развоју и сл.
Посебно је важно истаћи сарадњу коју је Институција остварила са невладиним
организацијама које су након поплава уз подршку UNICEF-а радиле с дјецом а с
циљем њиховог квалитетнијег провођења слободног времена и лакшег
превазилажења преживљене трауме.
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У поводу 20. новембра Међународног дана права дјетета, UNICEF већ
традиционално додјељује награду новинарима за њихов допринос промоцији и
заштити права дјетета.
2. UNDP – Развојни програм Уједињених нација
Омбудсман за дјецу, канцеларија у Добоју, остварила је сарадњу са представником
Развојног програма Уједињених нација-UNDP с циљем да се пружи подршка
активностима на санацији објеката школа и вртића након катастрофалних поплава
на подручју Добоја.
Институција је организовала састанак представника школа, вртића, локалне
заједнице и UNDP када су по први пут размијењене информације између појединих
актера о стању на терену и договорене конкретне даље активности везано за
санацију.
3. WORLD VISION
WORLD VISION је хуманитарна организација која у БиХ дјелује од 1994. године а
посвећен је раду с дјецом, породицама и заједницама. У извјештајном периоду
Институција је остварила сарадњу са овом организацијом у активностима везанима
за рад „Дјечијег кутка˝ у Добоју и Челинцу. У Добоју су представници Омбудсмана
за дјецу и млади савјетници у Дјечијем кутку одржали радионице о правима
дјетета, предностима и ризицима интернета и превенцији насиља, а у њих су били
укључена и дјеца с потешкоћама у развоју.
У Бањалуци је сарадња остварена кроз едукацију дјеце чланова Коалиције за
заштиту дјеце у Челинцу и учешћем представника Wорлд Висиона у едукацији о
примјени Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце.
4. GENESIS Project, Бања Лука
Представници Genesis projecta препознали су у Омбудсману за дјецу Републике
Српске институцију чије надлежности могу допринијети квалитетнијем провођењу
активности ове хуманитарне организације, те били иницијатори сарадње која је
почела 2013. године учешћем Институције у едукативном пројекту „Механизам
подршке превенцији насиља и смањењу ризика од оружја” у сарадњи са UNICEFом. Како би се обезбиједио квалитетан приступ проблему насиља над дјецом
предвиђена су и урађена истраживања о насиљу, преглед правне регулативе и
едукација дјеце и наставног особља, а активности је пратио експертски тим у којем
је учествовала и представница Омбудсмана за дјецу.
У 2014.години настављена је сарадња на пројекту, а уз учешће представника
Министарства просвјете и културе и Министарства породице, омладине и спорта
реализована је едукација представника управа школа, центара за социјални рад,
полиције и невладиних организација о примјени Протокола о поступању у случају
насиља, злостављања или занемаривања дјеце. Семинару је присуствовало преко
400 учесника а договорене су и даље заједничке активности.
5. Ин фондација
Већ низ година Омбудсман за дјецу сарађује са Ин фондацијом по разним
питањима везано за остваривање и заштиту права дјетета, па је и у извјештајном
периоду на позив Ин фондације Институција пратила активности „Заједнице за
промјене˝ у склопу тематске области „Нулта толеранција на насиље у животима
дјеце у БиХ˝ у Добоју и Бањалуци.
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6. Perpetuum Mobile- Институт за развој младих и заједнице
Већ 7 година Перпетуум Мобиле окупља младе људе који кроз континуирану
едукацију о бројним темама стичу нова, вриједна знања и вјештине. На позив
Институције Perpetuum Моbile учествовао је у организацији округлог стола
„Заштита дјеце од различитих облика насиља од кључног је значаја за унапређење
свих права дјетета,” чиме је дао свој допринос промоцији заштите дјеце од насиља.
Темом превенције и заштите од насиља ова невладина организација бави се и на
регионалном нивоу чиме доприноси бољем сагледавању овог проблема, резултат
сарадње на регионалном нивоу била је конференција „Превенција насиља међу
младима˝ у сарадњи са Гендер центром.
7. „Здраво да сте”, Бања Лука
Невладина организација „Здраво да сте” је највећи дио својих активности
усмјерила на заштиту дјеце од различитих облика насиља, злостављања и
занемаривања и то едукацијом дјеце и оних који раде са дјецом, као и
организовањем креативних активности за квалитетно провођење слободног
времена дјеце. Стога је и у извјештајном периоду Омбудсман за дјецу наставио
сарадњу са овом невладином организацијом.
Поред тога, заједнички циљ је био и измјена Кривичног закона, посебно у дијелу
застаре за кривична дјела на штету дјеце, подизање добне границе за добровољни
пристанак на полни однос и забрану било каквог рада са дјецом лицима која су
осуђена за различите облике сексуалног насиља и злостављања дјеце.
8. Удружење приватних предшколских установа
Удружење приватних предшколских установа које послују на територији Града
Бања Лука обратило се Институцији с циљем успостављања сарадње сматрајући да
за успјех у раду треба да добију подршку свих релевантних институција и
организација. Институција је прихватила сарадњу и активно учествовала у раду
округлог стола „Актуелни проблеми у предшколству˝на којем су искуства из праксе
размијенили представници приватних вртића и јавних вртићких установа, као и
представници институција. Удружење ради на побољшању квалитетета живота
дјеце и ствара климу за развој њихове креативности, а родитељима пружа подршку
при васпитању дјеце.
9. Омладински комуникативни центар
Кроз сарадњу Омбудсмана за дјецу са средњошколцима, која је започела одмах
након успостављања Институције, средњошколци су с посебним уважавањем
истицали улогу Омладинског комуникативног центра у формирању савјета ученика
у школама и касније у формирању Мреже савјета ученика средњих школа
Републике Српске. Омбудсман за дјецу је остварио сарадњу са ОКЦ и неки од првих
младих савјетника били су управо дјеца коју су у ОКЦ препознали као активне,
способне и заинтересоване младе људе. Како је Институција развијала рад са
дјецом, тако се велики број дјеце која су сарађивала са Институцијом изграђивао и
као активан члан савјета ученика у својим школама и активан члан Мреже савјета
ученика средњих школа. Ове године та сарадња реализована је и кроз укључивање
Мреже савјета ученика у истраживање о избору ученика генерације чиме су
средњошколци остварили истинску партиципацију у рјешавању питања која их се
тичу.
Чланови Мреже младих савјетника омбудсмана за дјецу сваке године, као чланови
мРесурса учествују на годишњој конференцији мРесурса и размјењују идеје,
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ставове и искуства са средњошколцима из цијеле Републике, а на завршној
свечаности на питања дјеце одговара и омбудсман за дјецу, Нада Граховац.
Омбудсман за дјецу је управо на тим конференцијама указивала на значај
партиципације дјеце у школи и локалној заједници што је, између осталог, и циљ
дјеловања ОКЦ.
10. Остваривање права дјеце с потешкоћама у развоју:



Удружење за помоћ дјеци са тешкоћама у развоју, Добој
Удружење дјеце и омладине са сметњама у развоју „Трачак наде”,
Фоча
 Удружење грађана за едукацију „Твоја ријеч˝, Бања Лука
 Дјечији едукативни центар „Свјетлице˝, Бања Лука
 Удружење „Дјеца свјетлости˝, Бања Лука
Развијањем свијести о потреби да се друштво сензибилише за потребе дјеце са
сметњама у развоју бројна су удружења покренула активности у циљу заштите и
остваривања једнаких права за сву дјецу. Институција је са овим удружењима
учествовала у радионицама за дјецу, јавним трибинама, округлим столовима и
манифестацијама којима се скренула пажња јавности на проблеме с којима се
сусрећу дјеца обољела од аутизма, дјеца с Дауновим синдромом, дјеца са
инвалидитетом и другим потешкоћама.
11. Заштита дјеце и жена од свих облика насиља - приоритет у
активностима:





„Удружене жене˝, Бања Лука
Удружење грађана „Будућност”, Модрича
Организација жена „Лара”, Бијељина
Удружење за помоћ дјеци и женама жртвама породичног насиља
„Женски центар”, Требиње
Ова удружења већ годинама су усмјерена на заштиту жена и дјеце од различитих
облика насиља и злостављања, а из свог дугогодишњег искуства, прије свега у
раду са жртвама насиља, указала су и на потребу доношења Протокола о
поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце у чијој изради
су активно учествовале и и дале свој допринос представнице удружења.
Потписивањем Протокола у 2012. години, у 2013. години активности су усмјерене
на његовој промоцији, штампању и дистрибуцији, како би се код свих субјеката
заштите обезбиједила његова потпуна примјена, а тиме и заштита дјеце од
различитих облика насиља, злостављања и занемаривања.
Институција је сарадњу са наведеним организацијама остварила и у једном броју
појединачних предмета. Ради се углавном о случајевима насиља над дјецом, када
су дјеца изузета из породице и привремено смјештена у сигурну кућу.
Институција Омбудсмана за дјецу уз подршку и разумијевање „Ларе” из Бијељине,
у њиховим просторијама, једном мјесечно, има уредовне дане у Бијељини.
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XV

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА

Сарадњу са надлежним институцијама, организацијама и службама које у оквиру
својих овлаштења доносе одлуке које се односе на дјецу, Омбудсман за дјецу
цијени, прије свега, кроз њихов однос према захтјевима Институције – да ли
достављају одговоре на захтјев Институције, да ли одговоре достављају у датим
роковима, да ли и које мјере предузимају према препорукама Омбудсмана,
стављање на увид потребне документације и слично. Однос надлежних институција
и служби према Омбудсману за дјецу, говори о њиховом односу према питањима и
проблемима на које грађани указују, а који, према пријавама Институцији, доводе
до повреде права и интереса дјетета. Истовремено, та сарадња је кључна да би
Омбудсман могао одговорити законом утврђеним захтјевима - заштита права и
интереса сваког дјетета.
Обављајући активности у складу са овлаштењима утврђеним
Омбудсману за дјецу, Институција се свакодневно обраћа
институцијама.

Законом о
надлежним

Као што је то наведено и у претходним извјештајима, и у извјештајном периоду
Институција је остварила посебно добру сарадњу са Министарством унутрашњих
послова по различитим питањима заштите права дјеце. Министарство унутрашњих
послова показало је и највише иницијативе, што је у јавности препознато у дијелу
превентивног рада са дјецом и онима који раде са дјецом, о различитим питањима
и изазовима са којима дјеца одрастају, а полазећи од чињенице да су превентивне
активности најбоља заштита дјеце, и да ангажовање у овој области треба да
умањи потребу ангажовања полиције онда када је проблем већ настао. У бројним
локалним заједницама широм Републике Српске, у основним и средњим школама
одржавали су радионице о темама вршњачког насиља, насиља над дјецом, насиља
путем интернета, о употреби пиротехничких средстава, учешћа дјеце у саобраћају.
У извјештајном периоду, Институција је наставила и добру сарадњу са
Министарством породице, омладине и спорта. Сарадња у извјештајном периоду
била је углавном усмјерена на заштиту дјеце од различитих облика насиља,
злостављања и занемаривања, а кроз активности промоције Протокола о
поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце, његовој
адекватној примјени од стране свих субјеката заштите, те едукацији запослених у
образовном систему у заштити дјеце у овој области. Сарадња је остварена и у
израду првог годишњег извјештаја о насиљу над дјецом у Републици Српској, које
је урадило Министарство породице, омладине и спорта, посебно у дијелу
препознавања оних служби и институција које нису адекватно одговориле својој
обавези дефинисаној Протоколом. Поред наведеног, сарадња је остварена и у
обиљежавању Дјечије недјеље и Међународног дана права дјетета, те
Међународног дана безбједног интернета.
Учешћем у активностима Комитета Републике Српске за борбу против говора
мржње на интернету, Институција је остварила сарадњу са осталим члановима
Комитета-представницима институција, медија и појединцима који су промовисали
кампању „Реци не, говору мржње на интернету.˝
С обзиром да највећи број пријава у Институцији указује на повреде права дјетета
у поступцима који се воде пред центрима за социјални рад, то је сарадња
Омбудсмана за дјецу и Министарства здравља и социјалне заштите и у
извјештајном периоду остварена по више основа. Министарство здравља и
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социјалне заштите је као другостепени орган у свим случајевима по којима је
Институција поступала, у законом задатим роковима доносило другостепено
рјешење. У једном броју предмета који су захтијевали хитно реаговање,
одлучивали су по жалби и знатно прије од законом задатог рока (како би се
избјегле или умањиле теже посљедице за дијете у остваривању права дјетета у
поступцима развода брака, уређења виђања), а у једном броју случајева извршен
је и надзор у поступању центра за социјални рад.
Број пријава по којима је Институција поступала у извјештајном периоду, а којима
се указује на повреде права дјетета у образовном систему, довео је и до већег
броја обраћања Институције Министарству просвјете и културе. И не само број
пријава. Највећи број предмета по којима је Институција поступала по службеној
дужности односи се на ресор образовања и потребу доношења једног броја
нормативних аката, како би се одређена питања у интересу и дјеце и запослених у
образовању уредила у складу са законом на јединствен начин, те на потребу
измјена и допуна правилника, чија примјена у пракси није дала очекиване
резултате. Министарство је Институцији у 2013.години доставило План активности
са роковима за реализацију истог, а који на жалост ни у извјештајном периоду није
реализован.
У извјештајном периоду настављена је сарадња са Републичким педагошким
заводом који је на основу свог искуства дао допринос бољем сагледавању стања на
терену, а тиме и бољим рјешењима за бројне теме које је Институција покренула:
избор ученика генерације, програми превенције у Наставном плану и програму,
осигурање дјеце, тежина ђачких торби и др. Сваке године Републички педагошки
завод за потребе обиљежавања Међународног дана дјетета у сарадњи с
Институцијом, реализује литерарни или ликовни конкурс који прослиједи школама,
а стручна комисија из Завода изврши избор најуспјешнијих радова.
Институција је од самог почетка свога рада остварила сарадњу са Јавним фондом
дјечије заштите, који, према искуству Омбудсмана за дјецу има уредну евиденцију
о питањима остваривања права дјеце по различитим основама из надлежности
Фонда, који годишње показатеље анализирају по различитим основама и који су
потпуно отворени за сарадњу. Сарадња је између осталог остварена и у
реализацији пројекта социјализација дјеце, који се годинама успјешно реализује,
на задовољство и дјеце и њихових родитеља, захваљујући прије свега напорима
фонда и ресорног министарства.
У заштити права и интереса дјеце, у складу са законом утврђеним овлаштењима,
инспекција има изузетно важну улогу. Институција се и у извјештајном периоду у
значајном броју предмета обраћала надлежним инспекцијским службама, најчешће
Просвјетној инспекцији. Посебним извјештајем који је Институција доставила
инспекторату 2013. указано је на пропусте у поступању Просвјетне инспекције у
појединачним предметима и наложено предузимање мјера ради ефикаснијег
дјеловања у заштити права и интереса дјеце. У извјештајном периоду значајно је
промијењен приступ Просвјетне инспекције у заштити права и интереса дјеце у
вршењу надзора, прије свега у образовним установама, и посебно у дијелу да су
предузели иницијативу да одређена питања захтијевају нова нормативна рјешења.
Гендер центар је, у извјештајном периоду, био подршка Институцији у реализацији
активности Мреже младих савјетника, које се финансирају из средстава ФИГАП
Програма, али и другим активностима Институције на едукацији дјеце о њиховим
правима, посебно, остваривања права на изражавање мишљења и учешће у
поступцима који их се тичу. Запослени у Гендер центру, на организованим
радионицама о правима дјетета, манифестацији поводом обиљежавања Дана
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дјевојчица у ИКТ-у и конференцији „Превенција насиља међу младима˝ дали су
свој допринос разумијевању родне равноправности међу дјецом и младима. Један
број пријава, којима се указује на повреде права дјетета, Институција је примила
из Гендер центра, а најчешће се односе на остваривање права дјеце у поступцима
развода брака, остваривање права дјетета на контакте и дружења са родитељем са
којим не живи, те везано за насиље у породици, у којима су дјеца увијек жртве,
директне или индиректне.
Већ пету годину за редом Омбудсман за дјецу у сарадњи са Агенцијом за
информационо друштво Републике Српске организује обиљежавање Међународног
дана безбједног интернета, како би се указало на све предности интернета али и
ризике којима дјеца могу бити изложена, те потребу одржавања овог питања
стално актуелним, јер оно то јесте, и указивања на обавезе и одговорности других
субјеката заштите у заштити дјеце и њихових интереса.
Ове године Институција је остварила и сарадњу са Агенцијом за осигурање како би
пронашла одговоре на бројна питања која се тичу осигурања дјеце од посљедица
несретног случаја у школи.
Институција је и у извјештајном периоду наставила сарадњу са Филозофским
факултетом и Факултетом политичких наука у Бањалуци, прије свега
организовањем расправа о одређеним питањима којима су они увијек дали свој
стручни допринос. Својим стручним и аргументованим приступом, стручњаци
доприносе бољем разумијевању права дјетета, а у коначном адекватнијој заштити
дјеце у различитим областима. О свим питањима везано за заштиту дјеце од
различитих облика насиља, злостављања и занемаривања, стручњаци су дали свој
допринос и били подршка Институцији (израда Протокола о поступању у случају
насиља, злостављања или занемаривања, Препорука - Програм превенције насиља
над дјецом је саставни дио школског програма, Иницијатива за измјене и допуне
Кривичног закона).
Институција је, по различитим основама, остварила сарадњу са запосленима у
здравственим установама. Бројна питања остваривања права дјеце и посебно
њихова заштита захтијевају посебна стручна знања, за која су запослени у
здравственим установама били подршка Институцији. Сумња на сексуално насиље
и злостављање дјетета, дјеца са сметњама у развоју, здравствени проблеми дјетета
и њихова права у поступку развода брака, су нека од питања, која су захтијевала и
стручна знања и професионално искуство, да би се њиховим правилним
разумијевањем осигурао најбољи интерес дјетета у конкретним ситуацијама.
Професионалан однос у поступању у појединачним предметима и приступ у
остваривању права дјеце имао је и Завод „Др Мирослав Зотовић” са којим је
Институција и у извјештајном периоду остварила потребну сарадњу, као и Завод за
заштиту менталног здравља у Бањалуци. Један број пријава Институцији су
упутили запослени у здравственим установама указујући на повреде права дјетета
у конкретним ситуацијама, али и на потребу системских мјера ради заштите дјеце и
њихових интереса.
И у извјештајном периоду сарадња је настављена и са Центром бесплатне правне
помоћи. На иницијативу Омбудсмана за дјецу, измјенама и допунама Породичног
закона утврђено је право дјетета на бесплатну правну помоћ у свим случајевима
издржавања. Како се ради о питањима која захтијевају покретање и вођење
одговарајућих поступака, а која су у надлежности Центра, врло је важно да ова
законска могућност буде препозната код оних којима је таква помоћ потребна, и да
исти добију потребну стручну помоћ да би дјеца остварила право на издржавање.
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Сарадња је остварена и са једним бројем основних и средњих школа како у
рјешавању појединачних предмета, тако и у редовним радионицама које
Омбудсман за дјецу сваке године организује у школама, али и позиву школа да се
одржи радионица на одређену тему. Сарадња са школама остварена је о питањима
која је Омбудсман за дјецу покренуо по службеној дужности, како би на основу
стручних знања и дугогодишњег професионалог искуства које запослени у школи
имају, дошли до најбољих нормативних рјешења у датим условима. Сарадња са
школама за Институцију је посебно важна јер доприноси бољем разумијевању
Конвенције о правима дјетета и обавезама које по том основу имају различити
ресори, бољој комуникацији Институције са дјецом и школама, препознавању
добрих пракси које школе имају – рјешавању случајева вршњачког насиља,
дежурства ученика у школама, рад са дјецом са сметњама у развоју, ваннаставне
активности у школи и сл.
Сарадња је остварена са једним бројем предшколских установа, центара за
социјални рад, Музејем Републике Српске, Омладинским савјетом, чиме се
континуирано повећава број организација и институција које препознају улогу и
значај институције Омбудсмана за дјецу и потребу заједничког рада у циљу
унапређења положаја и заштите дјеце у различитим областима.
Све је већи број и институција које се и прије предузимања потребних мјера у
конкретним ситуацијама обраћају Институцији за мишљење и сугестије како да
поступе у конкретним случајевима. Иако, према Закону о Омбудсману за дјецу,
Институција нема овлаштење за давање мишљења у конкретним ситуацијама, ни
један захтјев по овом основу није остао без одговора.
Неспорно је да је са сваком годином однос надлежних институција и служби према
институцији Омбудсмана за дјецу све бољи и квалитетнији, али и даље постоје
разлике у суштинском приступу и разумијевању концепта заштите права и
интереса дјеце успостављеног УН Конвенцијом о правима дјетета.
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XVI ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
Јачање система дјечије заштите захтијева, између осталог, и извјештавање о свим
питањима дјечијег одрастања и указивање на оне ситуације и појаве које могу
довести до повреде или угрожавања права дјеце, наравно, на начин који дјецу
неће додатно повриједити. Извјештавање о бројним питањима дјечијег одрастања
(и позитивним примјерима и добрим праксама) захтијева бољу сарадњу са
медијима свих институција и служби које раде са дјецом, јер медији често
упозоравају да врло тешко дођу до саговорника о питањима остваривања права
дјеце у појединим установама које раде са дјецом.
У функционисању институције Омбудсмана за дјецу, јавност има изузетно важну
улогу из више разлога: информише је о појединачним повредама права дјетета,
указује на слабости појединих дијелова система и потребу увођења системских
мјера и активности у заштити права и интереса дјетета, чини је видљивијом и
ближом потребама грађана. Због изузетно важне улоге јавности у функционисању
Институције, како у дијелу промоције права дјетета тако и у дијелу обавјештавања
јавности о повреди права дјетета у конкретним ситуацијама, Институција је
користила различите начине да би своје дјеловање учинила доступним јавности.
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.
Обавјештавање јавности има за циљ не само да допринесе рјешавању
појединачних случајева, већ прије свега да укаже на системске недоречености у
препознавању основних захтјева и принципа Конвенције у остваривању права и
интереса дјетета и његовој заштити, да укаже на пропусте у раду институција и
служби, али и да позове и дјецу и њихове родитеље и све оне који брину о дјеци
да благовремено препознају и пријаве случајеве угрожавања права дјетета.
Велико занимање медија за активности Институције значајно је допринијело не
само видљивости саме Институције, већ и информисању јавности о правима дјетета
уопште, посебно о повреди права дјетета по различитим основама. Својим
ангажовањем, које је све израженије у области заштите права дјетета, медији
доприносе подизању свијести о важности препознавања права дјетета и
неопходности адекватног реаговања у датим ситуацијама. Указујући на повреде
права дјетета у различитим областима, указују истовремено и на слабости оних
дијелова у систему који нису одговорили на потребе дјеце.
Свако медијско извјештавање о дјеци изазива реакцију у смислу већег обраћања
Институцији, било подношењем нових пријава за исте или сличне проблеме, или
тражењем додатних информација за ситуације у којима се дијете налази. Један
број грађана, као и у претходној години, контактирао је Институцију да изрази
своју подршку и теми и начину на који се о њој говори или да једноставно изрази
свој став и своје искуство у заштити права дјетета.
И у извјештајном периоду, готово сва подручја дјечијег одрастања и сва права
дјетета била су предмет интересовања медија. Најчешће, интерес је био усмјерен
на проблеме различитих облика насиља над дјецом, просјачење дјеце, неплаћање
алиментације и проблеме са којима се свакодневно суочавају вишечлане породице
али и самохрани родитељи, заштита дјеце од различитих облика насиља на
интернету, занемаривање дјетета.
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Према евиденцији, у 2014. години број захтјева новинара којима се тражи став
Институције о различитим питањима дјечијег одрастања, остао је на нивоу из
2013.године.
И у извјештајном периоду, Институција је остварила сарадњу са готово свим
медијима и писаним и електронским од локалног до државног нивоа. Али, за
значајан број медијског извјештавања, управо су извјештаји Институције,
препоруке и публикације објављене на сајту, били извор за медијско извјештавање
о остваривању права дјеце у различитим областима.
У извјештајном периоду, Институција је примила један број пријава из медија
којима се указује на повреду права дјеце. Пријаве су се углавном односиле на
различите облике насиља, злостављања и занемаривања дјеце.
И у извјештајном периоду, извјештавање медија о повреди права дјетета, били су
основ за поступање Институције и тражење од одговорне стране предузимање
потребних мјера и активности у заштити дјетета и његових интереса. Најчешће се
ради о различитим облицима насиља над дјецом, али и непримјереним условима у
којима дјеца одрастају.
Институција је, поред сарадње са медијима, користила и друге начине како би
своје дјеловање учинила доступним јавности.
Један од начина је и сарадња Институције са невладиним организацијама које
имају дугогодишње искуство у заштити права дјеце.
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.
Поред Годишњег извјештаја и посебни извјештаји Омбудсмана за дјецу су доступни
јавности, али и све препоруке, мишљења и иницијативе Институције се јавно
објављују. Практично, све дневне активности Институције су доступне јавности.
За информисање јавности Институција је користила и личне контакте са
различитим циљним групама (савјети ученика, посјете школама, вртићима,
родитељски састанци, сарадња са Владиним институцијама, сарадња са
невладиним организацијама...), што је за Институцију посебно важно.
Интернет страница институције Омбудсмана за дјецу препознатљива је по свом
садржају и није само информативног карактера, већ је и у функцији едукације
њених корисника. Садржаји на интернет страници www.djeca.rs.bа свакодневно
се ажурирају и намијењени су прије свега дјеци и свима који брину о дјеци, али и
медијима и најширој јавности. Због тога се на страници објављују и правни
прописи, закони и њихове измјене и допуне, правилници, стратешки документи,
али и радови стручњака из различитих области. На страници су и одговори на
често постављена питања Институцији. Стално повећање броја посјетилаца,
Институцију обавезује и на додатне садржаје, али и предузимање додатних мјера
како би она одговорила на потребе корисника.
Институција ће и у наредном периоду наставити сарадњу са медијима али и
подстицати субјекте заштите да свој рад са дјецом учине транспарентнијим, да
своје активности, програме, мјере и општа акта учине доступним онима којима су
намијењени, да ради унапређења система остваре потребну сарадњу са медијима.
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XVII

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Ради размјене информација и унапређења рада, Омбудсман за дјецу је остварио
сарадњу са готово свим институцијама омбудсмана у окружењу. Бројна питања и
проблеми на које указују институције омбудсмана али и организације и институције
које се баве заштитом права дјетета готово су идентични у земљама окружења.
Размјена искустава са институцијама омбудсмана за дјецу која се односи на
нормативни оквир, системска рјешења у остваривању права дјеце у различитим
областима, добре праксе, али и слабости појединих дијелова система, за сваку од
институција је врло значајно искуство.
Институција је по позиву присуствовала међународним конференцијама:
Међународне конференције
Даниловград 21-22.01.2014.
Регионални састанак парламентарних тијела надлежних за људска
права и права дјетета са омбудсманима за дјецу земаља региона, на
тему „Права дјетета-унапређење положаја дјетета у циљу заштите од
свих видова експлоатације”
Дубровник 26-28.03.2014.
Међународна конференција о провођењу Стратегије Савјета Европе
за права дјетета 2012-2015.
Београд
17-19.09.2014.
Годишња конференција Мреже омбудсмана за дјецу Југоисточне
Европе на тему „Економска криза: Услуге за дјецу (ни)су опстале.
Шта чинимо?”
Београд
05.12.2014.
Тематски састанак Мреже омбудсмана за дјецу Југоисточне Европе на
тему „Интернет простор, изазови и могући ризици”
На позив организатора Институција је присуствовала:
Бања Лука
Сарајево
Бања Лука
Бијељина
Фоча
Бања Лука

27.01.2014.
Град Бања Лука - Додјела награда најбољим ученицима основних и
средњих школа
12.02.2014.
Радионица UNICEF „Процјена дјечијег просјачења и других облика
рада на улици у БиХ”
19.02.2014.
Округли сто: „Примјена инклузије у основним школама”
01.03.2014.
Семинар „Заштита дјеце од насиља”
04.03.2014.
Изложба дјечијих радова „Осмијех за мајку” - Центар за ментално
здравље
05.03.2014.
Стручна дискусија „Проблеми у системском дјеловању у поступцима
регулисања личног контакта родитеља и дјеце”
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Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Фоча
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Челинац
Бања Лука
Добој
Бања Лука

12-14.03.2014.
Радионица „Насиље у породици”
13.03.2014.
Округли сто „Здравље и образовање-успјех и једнакост за све” Обиљежавање Међународног дана особа са Дауновим синдромом
29.03.2014.
Радни састанак „Инклузија у образовању”
02.04.2014.
Обиљежавање Свјетског дана свјесности о аутизму
07.04.2014.
Први састанак Комитета Републике Српске за борбу против говора
мржње на интернету
09.04.2014.
Семинар поводом међународног дана дјеце изложене експлоатацији
на улици
24.04.2014.
Конференција „Дјевојке и ИКТ” поводом „Међународног дана
дјевојчица у информационо-комуникационим технологијама”
25.04.2014.
Међународни фестивал дјечије поезије „Дјечије царство Микрофин”
28.04.2014.
Округли сто „Комуникација са особама са инвалидитетом”
12.05.2014.
Округли сто „Породица пред изазовима зависности”
04.06.2014.
Конференција „Нико не смије да толерише насиље над дјецом”
поводом Међународног дана дјеце жртава насиља
07.06.2014.
Округли сто „Актуелна ситуација у предшколству”
11-12.06.2014.
Семинар - Едукација професионалаца о примјени Протокола о
поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце
13.06.2014.
Кидс Фест Бања Лука 2014. – „Дјеца дјеци”
14-15.06.2014.
Сајам за дјецу и породицу
16-17.06.2014.
Симпозијум „Мултисекторски одговор на болести зависности”
19.06.2014.
Регионална конференција „Превенција насиља међу младима”
02.07.2014.
Извјештај о пројекту: „Мониторингом правосуђа ка остварењу полне
и родне равноправности”
09.07.2014.
Отварање „Дјечијег кутка”
22.08.2014.
Презентација Кампање Републике Српске за борбу против говора
мржње
01.09.2014.
Отварање „Дјечијег кутка”
18.09.2014.
Округли сто „Стоп насиљу на спортским теренима”
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Бања Лука
Бања Лука
Сарајево
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Сарајево
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Сарајево

30.09.2014.
Централна манифестација Дјечије недјеље „Имам право да кажем и
будем саслушан”
03.10.2014.
Округли сто „Учешће младих са инвалидитетом у омладинској
политици 2016-2020”
23.10.2014.
Представљање истраживања „Процјена дјечијег просјачења и других
облика рада на улици у БиХ”
24.10.2014.
8. Конференција Мреже савјета ученика Републике Српске
27-29.10.2014.
Семинар „Планирање засновано на најбољем интересу дјетета”
31.10.2014.
Састанак координатора за праћење примјене Протокола за поступање
у случајевима насиља, злостављања или занемаривања дјеце
19-20.11.2014.
Радионица „Превенција и борба против сексуалног искориштавања и
дјечије порнографије на интернету”
20.11.2014.
Обиљежавање Међународног дана права дјетета у Музеју Републике
Српске
25.11.2014.
Фестивал једноминутног филма „Имате минут” дио кампање
„Схватите нас озбиљно-говоримо о могућностима”
27.11.2014.
Иницијативни састанак о високом образовању и научним
истраживањима о правима дјетета у Босни и Херцеговини, UNICEF
02.12.2014.
Конференција „Друштвени одговор на родно засновано насиље”
04.12.2014.
Симпозијум „Демографска политика у Републици Српској – стварност
и потребе”
05.12.2014.
Централна манифестација поводом Међународног дана волонтера
04-05.12.2014.
Семинар „Медији и грађани у служби спречавања мржње и промоцији
помирења и стабилности”

Институција је организовала:
Бања Лука

Борја

11.02.2014.
Обиљежавање Међународног дана безбједног интернета „Створимо
бољи интернет заједно”- у сарадњи са Агенцијом за информационо
друштво и Министарством породице, омладине и спорта
03-05.04.2014.
Тренинг семинар за младе савјетнике омбудсмана за дјецу „УН
Конвенција о правима дјетета и ИКТ” у сарадњи са Гендер центром
Владе Републике Српске
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Борја

Бања Лука

Бања Лука
Бања Лука

Бања Лука

06-08.11.2014.
Тренинг семинар за младе савјетнике омбудсмана за дјецу „Право на
изражавање мишљења-моћ медија”у сарадњи са Гендер центром
Владе Републике Српске
12.11.2014.
Округли сто „Осигурање дјеце од посљедица несрећног случаја у
образовном систему˝ у сарадњи са Агенцијом за осигурање
Републике Српске
19.11.2014.
Округли сто „Заштита дјеце од различитих облика насиља од кључног
је значаја за унапређење свих права дјетета”
20.11.2014.
Централна манифестација поводом Међународног дана права дјетета,
Центар „Заштити ме” у сарадњи са Министарством просвјете и
културе и Републичким педагошким заводом
03.12.2014.
Округли сто „Ко и како бира ученика генерације?˝ у сарадњи са
Републичким педагошким заводом

Публикације
У 2014. години Институција је штампала сљедеће публикације:
1.
2.
3.
4.

Конвенција о правима дјетета на језику прилагођеном дјеци
Дјеца на интернету
Мрежа младих савјетника – летак
Протокол о поступању у случају насиља, злостављања и занемаривања
дјеце
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ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Аналитич
ки конто
411111

I
1

411100
4111-11

2

4111-21

3
3
4
5
6
7

4111-22
4111-91
4111-92
4111-95
4111-97
4111-98

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

411200
4112-11
4112-34
412111
4121-12
412200
4122-11
4122-12
4122-21
4122-22
4122-23
4122-24
4122-31
4122-32
4122-33
4122-34
4122-39
412300
4123-11
4123-12
4123-134123-19
4123-29
4123-31
4123-32
4123-33
412500
4125-18
4125-31
4125-32
4125-33
4125-34
4125-91

НАЗИВ КОНТА
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених
Расходи за бруто плате
Расходи за основну плату
Расходи за накнаде плата за породиљска одсуства која се
рефундирају
Расходи за накнаде плата за вријеме боловања која се
рефундирају
Расходи за порезе на плату
Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање
Расходи за доприносе здравствено осигурање
Расходи за доприносе за осигурање од незапослености
Расходи за доприносе за дјечију заштиту
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених
Расходи за накнаде за превоз на посао и с посла
Расходи за новчане помоћи приликом рођења дјетета
Расходи по основу закупа
Расходи за закуп пословних објеката и простора
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих и транспортних услуга
Расходи по основу утрошка електричне енергије
Расходи за централно гријање
Расходи за услугу водовода и канализације
Расходи за услуге одвоза смећа
Расходи за услуге дератизације
Расходи за услуге одржавања чистоће
Расходи за услуге коришћења услуга фиксног телефона
Расходи за услуге коришћења услуга мобилног телефона
Расходи за услуге коришћења интернета
Расходи за поштанске услуге
Расходи за остале комуникационе услуге-изнајмљена линија
Расходи за режијски материјал
Расходи за компјутерски материјал
Расходи за образце и папир
Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте
Расходи за остали канцеларијски материјал
Расходи за остали материјал за одржавање чистоће
Расходи за дневну штампу
Расходи за службена гласила
Расходи за стручне часописе
Расходи за текуће одржавање
Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и
одржавање зграда
Расходи за текуће одржавање превозних средстава
Расходи за текуће одржавање канцеларијске опреме
Расходи за текуће одржавање комуникационе опреме
Расходи за текуће одржавање гријне, расхладне и заш.опреме
Расходи за остало текуће одржавање
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ФОНД 01
628.837,16
625.672,26
379.455,24
10.977,66
3.984,47
24.782,63
115.749,40
75.080,95
6.159,92
9.481,99
3.164,90
2.334,90
830,00
38.215,80
38.215,80
25.415,37
2.433,16
7.645,59
696,57
649,54
71,80
1.861,11
4.501,24
2.151,83
1.528,70
1.769,92
2.105,91
4.271,60
1.255,83
62,57
275,08
226,64
973,56
681,92
501,00
295,00
3.881,82
75,90
2.540,57
429,80
677,60
46,80
111,15

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

1
2
3

412600
4126-11

Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу дневница за службена путовања у земљи
Расходи по основу смјештаја и хране за службена путовања у
4126-12
земљи
Расходи по основу јавног превоза за службена путовања у
4126-13
земљи
Расходи по основу превоза личним возилима на службеним
4126-14
путов. у земљи
4126-19
Остали расходи по основу службених путовања у земљи
Расходи по основу дневница за службена путовања у
4126-21
иностранству
Расходи по основу смјештаја и хране за службена путовања у
4126-22
иностранству
Расходи по основу јавног превоза за службена путовања у
4126-23
иностранству
Остали расходи по основу службених путовања у
4126-29
иностранству
4126-31
Расходи по основу утрошка бензина
412700
Расходи за стручне услуге
4127-21
Расходи за осигурање возила
4127-25
Расходи за осигурање запослених
Расходи за услуге штампања, графичке обраде, копирања и
4127-31
сл.
Расходи за услуге објављивања тендера, огласа и
4127-32
информативних текстова
4127-39
Расходи за остале услуге информисања
4127-73
Расходи за услуге одржавања лиценци
412900
Остали непоменути расходи
Расходи по основу котизација за семинаре, савјетовања и
4129-22
симп. за запослене
4129-37
Расходи за бруто накнане по уговору о дјелу
4129-41
Расходи по основу репрезентације у земљи
4129-43
Расходи по основу организације пријема, манифестација и сл.
4129-44
Расходи за поклоне-новогодишњи пакетићи
Расходи по основу доприноса за професионалну
4129-72
рехабилитацију инвалида
4129-73
Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила
Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на
4129-79
терет послодавца
4129-92
Расходи по основу чланарина
4129-99
Остали непоменути расходи
511000 Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара,
516100 амбалаже и сл.
ОДОБРЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2014.ГОДИНУ
УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО У 2014.ГОДИНИ
ОСТАЛО ОД УКУПНО ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА
СРЕДСТВА ДОБИЈЕНА ОД ДОНАТОРА У 2014.ГОДИНИ
Трансфери за текуће грантове у земљи(ФИГАП програм)
УКУПНО СРЕДСТАВА ОД ДОНАЦИЈА-ГРАНТОВИ
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8.866,44
614,00
369,20
0,00
79,20
245,30
1.531,35
1.634,27
185,80
113,80
4.093,52
3.940,77
882,51
461,13
1.261,26
468,00
221,13
646,74
11.114,75
280,00
272,66
935,91
1.427,31
376,53
1.251,34
575,56
3.895,59
421,16
1.678,69
844,04
844,04
725.600,00
725.387,75
212,25
10057,87
10057,87

XIX ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ
У складу са Законом утврђеним овлаштењем да прати усклађеност закона и других
прописа у Републици Српској са Уставом Републике Српске, те захтјевима и
принципима УН Конвенције о правима дјетета и других међународних докумената
који се односе на заштиту права и интереса дјетета, Омбудсман за дјецу ће, у 2015.
години:
 Институција ће као и у претходном периоду пратити активности у припреми
закона и других прописа којима се уређују питања од значаја за заштиту права
дјетета, те у складу са законом утврђеним овлашћењима активно учествовати у
доношењу истих.
 Институција ће наставити активности на праћењу примјене Протокола о
поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце, те
 реализацију програма превенције насиља, злостављања и занемаривања над
дјецом који је саставни дио школског програма од школске 2014/2015. године
 Институција ће, покренути иницијативу и да програми превенције заштите
здравља ученика (алкохол, дуван, репродуктивно здравље, тежина школске
торбе, здрава исхрана и здрави стилови живота) буду дио образовног система и
обавезног школског програма.
 Институција ће, у циљу заштите права на образовање дјеце са сметњама у
развоју, од надлежних служби и институција прикупити податке о броју дјеце са
сметњама у развоју којима је, према оцјени првостепене стручне комисије,
предложен асистент у настави, како би се одговарајућим системским рјешења
осигурала подршка у настави за дјецу којима је то неопходно према налазу
стручне комисије.
 Наставити истраживање о организацији и функционисању ђачких домова,
њихових капацитета и услова за остваривање права дјеце.
 Институција ће, ради отклањања поступања која доводе до повреде права дјеце,
а везано за проблем васпитно дисциплинске одговорности ученика у образовном
систему, у постојећем нормативном оквиру и улози инспекције, инсистирати да
се питање дисциплинске одговорности ученика у образовном систему уреди на
јединствен начин.
 Институција ће, наравно, континуирано радити по жалбама грађана којима се
указује на повреду права и интереса дјеце, очекујући да се сваком годином, у
укупном броју жалби препозна интерес дјеце као подносилаца жалбе.
 Институција ће, као и у претходним годинама, ради унапређења положаја дјеце
у одређеним областима, поступати и на властиту иницијативу.
 Омбудсман за дјецу ће наставити сарадњу са дјецом, тако што ће, према
утврђеном плану, али и по позиву, организовати радионице у школама како би
дјецу упознала са њиховим правима и могућностима заштите тих права, али и
њиховим обавезама и одговорностима.
 Институција ће наставити сарадњу са савјетима ученика основних школа, те
Мрежом савјета ученика средњих школа, актуелизујући теме и проблеме о
питањима за које сами сматрају да их треба додатно дефинисати, или о којима

149

требају више знати, како би заједничким радом
квалитетнијем остваривању.

допринијели њиховом

 Мрежи младих савјетника и дјеци и младима који су заинтересовани да раде на
оним питањима и проблемима са којима се свакодневно сусрећу, Институција ће
омогућити ангажовање у својим активностима како би могли изнијети своје
мишљење и дати свој допринос у рјешавању бројних тема и проблема које ће и
сами и заједно са Институцијом покретати.
 Као и у претходном периоду, Институција ће у оквиру пројекта социјализација
дјеце предузети додатне мјере како би њено присуство са дјецом у овом кампу
било остварено по могућности у више смјена са циљем едукације дјеце о
њиховим правима и подстицања на изношење властитог мишљења, али и
добијања информација о томе колико се њихова права остварују у њиховим
школама, у породици и локалној заједници.
 И у наредној години Институција ће посветити дужну пажњу обиљежавању
Дјечије недјеље и Дана права дјетета, Дана безбједног интернета, прије свега
због промоције дјечијих права и активније улоге свих и институција и
појединаца у заштити дјеце и њихових интереса.
 Институција ће, у циљу обавјештавања јавности о стању права дјетета и
активностима Институције, и у наредном периоду наставити сарадњу са
медијима, али и подстицати субјекте заштите да такву сарадњу остваре, те да
свој рад са дјецом учине транспарентнијим, да своје активности, програме и
мјере и општа акта учине доступним онима којима су намијењени.
 Сарадња са невладиним организацијама наставиће се о свим питањима у којима
се заједничким ангажовањем може остварити бољи резултат, посебно везано за
примјену Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце.
 Као пуноправна чланица ENOC-а и CRONSEE, Институција ће наставити сарадњу
са институцијама омбудсмана земаља окружења и активно доприносити
унапређењу рада ових асоцијација.
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