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I УВОД

Поштовани,
на основу Закона о омбудсману за дјецу подносим Годишњи извјештај о раду Институције
Омбудсмана за дјецу за 2020. годину.
Извјештај представља активности и трошкове Омбудсмана за дјецу током 2020. године, те
садржи податке о повредама права дјеце у Републици Српској на које је указано
поднесеним пријавама/жалбама или на основу отворених предмета по службеној
дужности. Такође, извјештај садржи и анализу узрока и посљедица констатованих
повреда, уочава недостатке и предлаже мјере за унапријеђење постојећег система
заштите права дјеце у Републици Српској.
Извјештајем се наглашава потреба за сталном и континуираном сарадњом свих субјеката
заштите у циљу бољег разумијевања и адекватног реаговања на потребе дјетета у свим
фазама његовог одрастања, као и досљедна примјена основних принципа и захтјева УН
Конвенције о правима дјетета.

Омбудсман за дјецу
Драгица Радовић, дипл.правник
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II ОПШТА ОЦЈЕНА СТАЊА ПРАВА ДЈЕЦЕ
Свјетска здравствена организација прогласила је 11. марта. 2020. године пандемију
корона вируса КОВИД 19 уз позив државама да постигну равнотежу између заштите
здравља, минимизирања економских и друштвених поремећаја и заштите људских права.
У таквој ситуацији, све државе су се суочиле са ванредном ситуацијом и огромним
изазовом, прије свега како спријечити ширење вируса и заштити животе и здравље
становништва.
Пред додатним изазовом у извјештајном периоду биле су и све институције и
организације које раде са дјецом. У ванредним околностима држава није ослобођена
обавезе да предузме све потребне мјере и осигура остваривање права дјеце, питање је
како заштити права дјетета у условима ограничења усмјерених на спречавање ширења
вируса.
Нажалост, цијелу извјештајну годину обиљежила је здравствена криза, која је, између
осталог, захтијевала прилагођавање новим условима и нову организацију рада.
Поступајући у складу са препорукама надлежних служби, Омбудсман за дјецу је своје
дјеловање прилагодио ванредним условима, новом организацијом запослених како би се
спријечило да вирус онемогући рад Омбудсмана за дјецу, те успостављањем мобилне
телефонске линије за контакт са грађанима, коју су грађани могли користити поред
постојећих телефонских линија, факса и мејл адресе.
У ванредним околностима и све друге службе, институције и организације које раде са
дјецом морале су своју организацију и дјеловање ускладити са ограничењима утврђеним
ради спријечавања ширења вируса.
Посебан изазов, у ванредним околностима био је пред системом образовања. Врло је
важно да су надлежни органи брзо дјеловали и успоставили систем учења на даљину,
чиме је спријечено да дође до прекида у извођењу наставног процеса. Међутим питање
је, да ли је систем учења на даљину био омогућен за сву дјецу, да ли им је био доступан,
због недостатка информатичке опреме, интернета, струје. Посебно је питање подршке
дјеци са различитим сметњама у развоју у организованој настави на даљину.
И центри/службе за социјални рад морале су своју организацију и рад прилагодити
новонасталим околностима, што је довело до ситуација да су започети поступци
одложени, приступ услугама је ограничен, а одлучивање по поднесеним захтјевима за
остваривање права дјеце по различитим основама у једном броју случајева пролонгирано.
Ванредне околности спријечиле су и њихов рад на терену и адекватну процјену због
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чињенице да је индивидуални приступ онемогућен, посебно када се ради о дјеци са
сметњама у развоју.
Нажалост и различити програми превенције који су реализовани у васпитно-образовним
установама, али и другим институцијама, су одложени, као што су одложена и спортска и
друга такмичења међу ученицима, тренинзи су на „чекању″ излети, екскурзије, једном
рјечју живот се морао организовати у потпуно новим, за дјецу непознатим околностима.
У свим овим околностима породица је била под страшним притиском и у сталном страху како сачувати породицу од заразе, како обезбиједити средства за живот, како у малом
простору организовати и школу на даљину и посао од куће. Страх од губитка посла, страх
од неизвјесности, губитак чланова породице или најближих сарадника, значајно су
допринијели другачијем одређивању приоритета и разумијевању да је најважније
сачувати животе и здравље посебно најмлађих.
Право дјетета на здраво одрастање - здраво у најширем смислу, захтијева да се у свим
ситуацијама, па и ванредним, препознају потребе дјетета и да се на те потребе, у највећој
могућој мјери одговори.
Иако је број жалби у извјештајном периоду значајно смањен, јер су и родитељи и други
субјекти заштите сву пажњу усмјерили на спријечавање ширења вируса и заштиту
здравља дјеце, што и јесте основни приоритет, највећим бројем пријава указује се на
повреде права дјетета у породици по различитим основама, најчешће везано за
поступања надлежних у поступцима повјеравања дјетета једном од родитеља, уређењу
виђања дјетета и родитеља са којим не живи и осигурања права дјетета на издржавање.
Сви проблеми у остваривању права дјетета на контакте и дружење са родитељем
са којим не живи, те право дјетета на издржавање, у ванредним околностима додатно су
искомпликовани. Родитељи су у страху од заразе постављали питања да ли контакти
треба да се одржавају онако како је то рјешењем уређено, у појединим случајевима
провођење рјешења није било могуће због новог школског распореда, али и радног
ангажовања родитеља, због забране кретања између локалних заједница и између
држава.
Иако годинама највећи број пријава Омбудсмана за дјецу указује на повреде права
дјетета на контакте и дружења са родитељем са којим не живи, те права дјетета на
издржавање, у систему нису направљени потребни помаци, а пракса показује да нема
ефикасне заштите права дјетета у овим поступцима. Пропусти у раду надлежних служби,
нажалост, понављају се годинама. Омбудсман за дјецу је и у ранијим извјештајима
указивао на потребу измјена и допуна Породичног закона из више разлога, на шта
и овим Извјештајем поново указује. Посебно је важно да суд, у поступку развода брака
одлучи и о уређењу виђања, да се ови поступци рјешавају по хитном поступку и да се
осигура извршење правоснажних пресуда.
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У заштити дјеце од различитих облика насиља у Републици Српској, у задњих
неколико година учињени су значајни помаци.
Ванредна ситуација је потврдила да насиље не престаје са пандемијом, већ га, нажалост,
додатно усложњава. Основни је проблем да су могућности пријаве насиља смањене, а
истовремено су ограничене могућности пружања одговарајућих услуга, помоћи и подршке
дјетету. Постојећи нормативни оквир је добра основа за одговор на потребе дјеце и
њихово право на заштиту од различитих облика насиља и адекватну реакцију надлежних
у свим случајевима пријаве или сазнања о насиљу над дјецом или међу дјецом. Међутим,
нормативни оквир није довољан, он захтијева едуковане и посвећене запослене, оне који
разумију потребе дјетета и који траже рјешења. Нажалост, пракса показује да сви
субјекти заштите још увијек нису спремни реаговати у складу са својим овлаштењима, а
ако само један од субјеката заштите (васпитно-образовна установа, здравствена установа,
центри/службе за социјални рад, полиција) не одговори својој обавези, посљедице по
дијете могу бити врло тешке и дугорочне.
Додатни проблем је да су годишњи извјештаји о насиљу над дјецом који су објављени у
задње двије године, само збир података, без анализе и пропитивања како је могуће да
половина локалних заједница, према подацима центара/служби за социјални рад, није
имала евидентиране случајеве насиља над дјецом. Нажалост, извјештајем се не указује
које то мјере и активности треба предузети да би се ублажиле или отклониле ситуације
до којих се дошло овим извјештајем. Извјештаји су кључни да би се пратила појава и
проблем, да се зна нпр. да ли је сексуално злостављање дјеце у порасту или није, у којим
срединама је посебно изражено, у ком облику, које мјере су дале резултате, а које треба
мијењати, које школе имају одличну праксу, а које праксу која није у најбољем интересу
дјетета, који центри/службе су одговорили својој законској обавези, а који нису, које
здравствене установе нису обавијестиле надлежне службе о насиљу над дјецом и сл.
Извјештаји о насиљу над дјецом истовремено треба да буду и у функцији превенције.
Надлежне службе и институције морају се учинити одговорнијим за вођење одговарајућих
евиденција, јер без адекватних показатеља и њиховог праћења, није могуће пратити
појаву и проблем на прави начин, па се поставља питање како онда и које мјере
предлагати за унапријеђење система.
И злоупотреба дјеце је насиље над дјецом. Омбудсман за дјецу је, својом препоруком из
августа 2017. године, предложио Централној изборној комисији предузимање потребних
мјера и активности ради отклањања ситуација које доводе до повреде права и интереса
дјетета на начин да Изборним законом, поред дефинисаних Правила понашања,
дефинише забрану употребе дјеце у политичке сврхе, те утврди санкције за поступање
супротно утврђеним правилима. Ова препорука је још увијек на чекању. Пракса показује
да злоупотреба дјеце и ако се препозна као насиље над дјецом, то су само оне ситуације
које су у вези са предизборном кампањом, а злоупотреба дјеце нажалост није везана само
за предизборну кампању. Протокол о поступању у случају насиља, злостављања и
занемаривања дјеце утврђује да су субјекти заштите дужни предузети тачно одређене
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мјере и активности у свим случајевима пријаве или сазнања о насиљу над дјецом,
укључујући и злоупотребу дјеце.
Право на здравље и здравствену заштиту као основно људско право гарантовано је
Уставом Републике Српске, а његово остваривање уређено је бројним законима, не само у
здравственом сектору.
Здравствена криза узрокована КОВИД 19, која је обиљежила 2020. годину посебно је била
изазов за здравствени систем у цјелини, који је упоредо са борбом са вирусом морао
осигурати и медицинску помоћ и подршку и другим пацијентима.
У тим околностима, здравствена заштита дјеце са ријетким болестима била је додатно
тешка, с обзиром да је приступ одређеним лијековима, који су се могли набавити само у
иностранству, био ограничен.
Додатни стрес и за дјецу и за родитеље биле су и ситуације када су болнице одбиле
могућност да родитељ буде пратња дјетету на болничком лијечењу. Иако о томе нису
донесене посебне одлуке, а важећи Правилник јасно дефинише када и под којим
условима дјеца имају право на пратњу родитеља на болничком лијечењу, право дјетета
није било обезбијеђено у свим здравственим установама и за сву дјецу под истим
условима.
Нажалост, дјеца са различитим сметњама у развоју су посебно погођена кризом, прво из
истих разлога као и њихови вршњаци, и додатно, јер су ускраћени за подршку коју су
имали прије пандемије као што је асистент у настави, логопед и сл. За разлику од бројних
других области, готово све општине у Републици Српској евидентирале су дјецу са
различитим сметњама у развоју. Највећи број дјеце код којих је извршено
разврставање су дјеца са вишеструким сметњама. Пракса показује да врло често изостаје
рана дијагностика, али и да недовољан број стручњака доступних дјеци доводи у питање
остваривање њихових права. Ова дјеца ако нису у могућности имати подршку стручњака,
нпр. логопеда, у мјери у којој им је, с обзиром на сметњу потребно, њихове шансе за
укључивање у друштво су све мање, њихове шансе за постизање максимално могућих
потенцијала су све мање. Проток времена у пружању подршке за њих је додатни проблем
и додатно их удаљава од могућности за равноправно учешће у друштву - а то је основни
захтјев Конвенције.
Када је у питању заштита дјеце од болести зависности, нажалост и даље се констатује да
не постоје јасно дефинисани програми превенције и едукације у школама и да нема
континуираног дјеловања у васпитно-образовним установама које би допринијело бољој
заштити дјеце у овој области.
Вођење поступака пред надлежним органима, установама и службама које одлучују о
праву и интересу дјетета, у извјештајном периоду значајно је редуковано усљед мјера
ограничења, али се тим поступцима и даље доводи у питање остваривање права дјетета.
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Прво, не поштују се законом утврђени рокови и правила поступка, дијете врло често не
учествује у поступку иако се одлучује о његовим правима и интересима; или дијете није
заступано од стране овлаштених лица (родитеља, старатеља...), образложења појединих
одлука су контрадикторна са диспозитивима или одлуке уопште не садрже образложење,
или одлука није достављена родитељима, старатељима дјетета, или се одлуком не
образлаже шта је и зашто најбоље за дијете и на основу којих елемената је то утврђено.
Неуједначен приступ надлежних служби у рјешавању захтјева истог садржаја је проблем
који је присутан, а такав приступ увијек доводи до повреде права дјеце.
Извршење одлука надлежних органа, установа и служби - Додатно вријеме које се
по разним основама оставља за извршење правоснажних одлука, доводи у питање
остваривање права дјетета и не рјешава проблем, већ га само додатно компликује.
Нажалост, извршење појединих одлука у извјештајном периоду је пролонгирано због
епидемиолошких мјера.
Иако је примјетан већи степен осјетљивости у начину извјештавања о дјеци у односу на
ранији период, и у извјештајној години забиљежени су случајеви који доводе у питање
остваривање права дјетета на заштиту приватности. Најчешће се радило о случајевима
извјештавања о дјеци која живе у тешким животним условима, болесној дјеци или дјеци
са сметњама у развоју.
Вођење одговарајућих евиденција које се односе на све фазе дјечијег одрастања,
врло је важно у примјени Конвенције. Нажалост, пракса и даље показује да прикупљени
подаци, ако се и воде, нису систематизовани у самој установи, нису обједињени, што
онемогућава било какву анализу и праћење појаве. Посебно забрињава ситуација да се не
поштује ни законом утврђена обавеза на вођење одређених евиденција, а да изостаје
реакција одговорних. Примјера ради, закон обавезује службе социјалне заштите да воде
евиденцију издржаваних лица, а ми данас немамо податке о броју дјеце која не примају
алиментацију уопште, или је примају умањену или једном у два или три мјесеца.

Приједлози за опште унапријеђење постојећег система заштите дјеце
И овим Извјештајем се указује на потребу системских мјера и активности, посебно у оним
ресорима на које се годинама указује, а који се, између осталог, односе на:


Доношење дугорочног стратешког документа, на који Омбудсман за дјецу
годинама указује, који на основу идентификованих проблема у остваривању права
дјеце у различитим областима, треба да дефинише дугорочне политике ради
унапријеђења положаја дјеце. Посебно је важно да документ укључи све субјекте
заштите, владине институције, невладине организације, локалне заједнице, медије и
посебно стручњаке у различитим областима посвећеним овој проблематици, те да
дугорочне политике буду засноване на реалним потребама, да дефинишу приоритете
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и динамику њихове реализације. Влада Републике Српске је 2013. године задужила
надлежна министарства за израду и доношење стратешког планског документа за
унапријеђење положаја дјеце у Републици Српској. Нажалост, досадашње активности
на доношењу овог стратешког документа још увијек нису дале резултате.


Измјене и допуне Породичног закона, на које Омбудсман за дјецу годинама
указује, а којима ће бити омогућено остваривање права дјеце у складу са основним
захтјевима и принципима Конвенције, којима би се родитељи учинили одговорнијим
за поступања у интересу дјеце, али и јачала одговорност надлежних служби за
вођење поступака и доношење одлука у најбољем интересу дјетета.
Пракса показује да је неефикасност центара/служби за социјални рад у поступцима
развода брака и остваривања права дјетета у тим ситуацијама, једним дијелом
посљедица недоречених законских рјешења. Дјеца рођена ван брака морају имати
под истим условима право на судску заштиту као и дјеца рођена у браку - и зато су
неопходне одговарајуће измјене Породичног закона. О уређењу виђања и регулисању
контакта дјетета и родитеља са којим не живи треба да одлучује суд у поступку
развода брака, а не центар/служба за социјални рад; одредбе о усвојењу дјеце морају
се ускладити са захтјевима и принципима Конвенције и других међународних
докумената; законске одредбе морају јасно забранити физичко кажњавање дјеце;
право дјетета на издржавање је доведено у питање у случајевима развода брака и
кад родитељ ради и редовно прима плату, зато измјене Породичног закона морају да
регулишу питања алиментационог фонда и права на привремено издржавање.



Програме превенције заштите здравља дјеце и различитих облика ризичног
понашања, који требају бити саставни дио школског програма, што између осталог
захтијева:
- да наставни план и програм у васпитно-образовним установама укључи и
теме које се односе на промоцију здравља, здравих стилова живота и усвајања
здравих животних навика код дјеце. Тако би дјеца, у образовном систему, од
најранијег узраста, прилагођено њиховом узрасту и потребама, у школи добила
потребне информације и знања о здравој исхрани, важности физичке активности,
штетности алкохола, дрога, дувана, игара на срећу.
- превентивни програми треба да буду јединствено урађени за све образовне
установе (а не препуштено школама да то саме ураде), прилагођени само узрасту
дјетета,
- да образовни систем, у циљу заштите здравља дјеце, препозна потребу и утврди
програм учења младих о сексуалности и репродукцији којим ће се, између
осталог, дјеца и млади подстицати на размишљање о своме здрављу, посебно
репродуктивном, о односима међу половима, ризичном понашању, полно преносивим
болестима, прекидима трудноће...и који ће прије свега бити у функцији превенције.
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У важној улози превенције у заштити здравља дјеце, посебна пажња мора бити
усмјерена на вакцинацију дјеце и неопходности унапријеђивања система
образовања и информисања о вакцинама и њиховом утицају на здравље дјетета. Да
би вакцинација била у служби превенције мора се осигурати стални надзор у
вакцинацији дјеце у складу са утврђеним календаром, како би се благовременом
реакцијом ублажиле могуће посљедице за дијете.


-

Ради унапријеђења положаја дјеце са сметњама у развоју, неопходно је:
дефинисати обавезни Протокол о сарадњи који утврђује обавезу и начин сталне
координације и сарадње, укључујући размјену података између свих институција које
су надлежне за пружање подршке дјеци са сметњама у развоју, а нарочито између
првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине
са сметњама у развоју (центра/служби за социјални рад као коориднатора ових
комисија) и стручних опсервационих тимова у школама;

-

израдити уџбенике за утврђене посебне програме за ученике одређене врсте и
степена ометености и омогућити њихову употребу у пракси;

-

да се утврде обавезне мјере за рану идентификацију и третман за дјецу са сметњама
у развоју у циљу њиховог укључивња у предшколске установе;
да се прошири прописани круг занимања која могу да похађају дјеца с посебним
образовим потребама;
предузети конкретне активности да се у свим образовно-васпитним установама што
хитније отклоне архитектонске баријере.

-



Ради унапријеђења друштвене бриге за талентовану дјецу, неопходно је,
омогућити остваривање њихових права, у складу са Законом утврђеним обавезама
надлежних служби и институција



Доношење подзаконских аката утврђених законом, посебно у ресору
просвјете, у законом утврђеном року, како од стране самог министарства тако и
васпитно-образовних установа, као нпр. Правилник о критеријумима и поступку за
идентификовање, праћење и утврђивање талентоване дјеце или Правилник о
дисциплинској одговорности ученика.



Провођење надзора, посебно у васпитно-образовним установама у примјени
одговарајућих општих аката, Протокола о поступању у случају насиља, злостављања
и занемаривања дјеце, те препорука министарства за поступања у конкретним
ситуацијама.



Вођење одговарајућих евиденција и прикупљање података о дјеци у свим
ресорима, са подацима свих релевантних институција и организација и учинити
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одговорним надлежне због пропуста у прикупљању података. Омбудсман за дјецу
посебно указује на важност одговарајућих евиденција-годишњих извјештаја:
о свим облицима насиља, злостављања, занемаривања и злоупотребе дјеце,
о издржаваној дјеци, дјеци без родитељског старања,
талентованој дјеци, дјеци у ризику, дјеци са проблемима у понашању,
малољетницима у сукобу са законом и слично.
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III

ПОСТУПАЊЕ ОМБУДСМАНА ЗА ДЈЕЦУ

Омбудсман за дјецу је у оквиру Законом утврђених овлаштења у 2020. години поступао по
поднесеним пријавама/жалбама којима се указује на повреду права дјетета, али и
предметима по службеној дужности, давао препоруке одговорним органима, те с обзиром
на услове које је допуштала ситуација са пандемијом изазвана вирусом КОВИД 19, која је
захватила цијели свијет, па тако и Републику Српску, радио са дјецом у циљу едукације о
њиховим правима гарантованим УН Конвенцијом о правима дјетета и домаћим законским
и другим прописима.
У току 2020. године Омбудсман за дјецу је поступао у укупно 440 појединачних предмета
од којих је 418 предмета отворено по запримљеним пријавама/жалбама, 22 предмета је
покренуто на иницијативу Омбудсмана за дјецу по службеној дужности, док је 31 предмет
пренесен из ранијег периода.
Поред обраде појединачних пријава/жалби Омбудсман за дјецу је упутио 10 препорука
одговорним странама да предузму одговарајуће мјере у циљу отклањања ситуација које
доводе до повреда права дјетета, сачинио 1 посебан извјештај, те доставио иницијативу
за измјене и допуне Закона о дјечијој заштити Републике Српске.
У извјештајном периоду, у 2020. години забиљежено је знатно смањење укупног броја
предмета у раду. Број поднесених пријава/жалби у односу на ранији период је значајно
смањен, па је тако у 2020. години запримљено 418 пријава/жалби, док је у предходној
години тај број био 518, али је број предмета покренутих по службеној дужности повећан
са 18 на 22 предмета. Број предмета који су незавршени и који се преносе из једног
извјештајног периода у други, је смањен са 48 предмета на 46 предмета. Незавршени
предмети из објективних разлога нису могли бити завршени у изјештајном периоду
будући да се односе на пријаве запримљене пред сам крај календарске године.
С обзиром на специфичну ситуацију и пандемију, смањен је број долазака грађана у
канцеларије Омбудсмана за дјецу који су се Омбудсману за дјецу обраћали за помоћ и
савјете. Углавном су се грађани Омбудсману за дјецу обраћали телефонским путем,
електронски или другим средствима комуникације. На овај начин Омбудсману за дјецу се
обратило око 1350 грађана, а обраћања су се углавном односила на надлежности и
овлаштења неких од институција које брину о дјеци, информације о томе која законска
регулатива се примјењује и како су дефинисана поједина питања везана за остваривање
права дјетета. Грађани су се обраћали са захтјевом да Омбудсман за дјецу учествује у
поступцима који се воде пред органима, тражили информације о
условима и
могућностима кориштења бесплатне правне помоћи, остваривање права код институција
Федерације Босне и Херцеговине и у земљама у окружењу и др.
Нека обраћања грађана нису увијек била из надлежности Омбудсмана за дјецу, односно
нису везана за питања која се односе на повреде права дјетета, већ се помињу разне
ситуације и проблеми који су везани за остваривање права пунољетних лица. Иако
грађани знају да су надлежности Омбудсмана за дјецу искључиво везана за дјецу, тј.
особе млађе од 18 година, они траже помоћ и објашњења коме и како да се обрате за
рјешавање појединих проблема које имају.
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Поједина лица се интересују које стручњаке могу предлагати да као вјештаци, или
специјалисти за одређене области, учествују у поступцима везаним за остваривање права
дјетета, првенствено на изради процјене стања дјетета у поступцима везаним за
бракоразводне парнице у којима се одлучује о повјеравању дјеце и издржавању, те
поступцима када су дјеца жртве насиља и сл.
Омбудсмана за дјецу је контактирао и одређен број институција које су тражиле
мишљење и помоћ за специфичне проблеме и ситуације на које су наилазиле у
поступцима, а тичу се процедуралних питања, па и мериторног рјешавања предмета које
у оквиру својих овлашћења обрађују или који су у току рјешавања. Омбудсман за дјецу
нема надлежности за давање мишљења у појединачним предметима у којима се указује
на повреде права дјетета, али је и у таквим околностима, заузимао став и професионално
заступао мишљења која могу допринијети да се у остваривању права дјетета донесе
правилна и на закону заснована одлука која је у најбољем интересу дјетета.

Поступање Омбудсмана за дјецу у 2020. години
Жалбе - примљене

418

Жалбе по службеној дужности

22

Жалбе пренесене из 2019. године

31

Препоруке

10

Иницијативе

1

Посебни извјештаји

1

Сарадња са дјецом и едукација дјеце о правима

3

Укупно:

486
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A) ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА /ЖАЛБАМА
Подносилац пријаве
Родитељи појединачно или заједно, или групе родитеља, су најшешће подносиоци
пријава/жалби Омбудсману за дјецу. У извјештајном периоду родитељи су поднијели
укупно 340 пријава од којих мајка 225, отац 113, а родитељи заједно или група родитеља
2 пријаве. Њихове пријаве се, у правилу, односе на заштиту личних права дјетета,
заштиту од насиља, социо-економска права, образовна права и др. Повреде личних права
у претежном дијелу су уређење виђања, односно остваривање права дјетета на контакте
са родитељем са којим дијете не живи, те повјеравање дјетета, а пријаве на заштиту од
насиља указују на вршњачко насиље, занемаривање дјеце, сексуално насиље и др.
Родбина дјетета (бака, дјед, тетка) поднијели су 31 пријаву. Адвокати, комшије, новинари,
социјални радници, старатељи, судије, васпитачи, психолози, хранитељи, наставници,
тренери, дефектолози и друга лица поднијели су 20 пријава. Поред тога, обрађене су 4
анонимне пријаве, односно жалбе са непотпуним подацима о подносиоцима пријаве.
Будући да су поднесене пријаве садржавале довољно елемената који су упућивали на
потребу провјере изнесених навода, анонимност подносиоца није била сметња за
поступање Омбудсмана за дјецу да у оквиру својих овлаштења предузме одговарајуће
мјере и утврди да ли су повријеђена права дјетета.
На иницијативу Омбудсмана за дјецу по службеној дужности је обрађено 22 предмета,
институције и удружења су поднијели 10 пријава, а сама дјеца, односно ученици су
поднијели 12 пријава/жалби, којима се указује на различите повреде права дјетета.
Подносилац пријаве
Родитељи
Иницијатива Омбудсмана
Трећа лица
Родбина
Институције и удружења
Анонимно
Медији
Хранитељ, усвојитељ, старатељ
Дијете лично
Укупно:

340
18
20
31
10
4
4
1
12
440

77.3%
4.1%
4.5%
7.0%
2.3%
0.9%
0.9%
0.2%
2.7%
100.0%

Уколико из садржаја саме пријаве/жалбе и њених прилога произилази да не постоји
сумња да је дошло до повреде права дјетета, или се пријаве нису односиле на дјецу и
повреду њихових права, односно да нема елемената за покретање поступка провјере
пријаве, Омбудсман за дјецу није проводио посебан испитни поступак, већ је на основу
садржаја саме пријаве и њених прилога донио одговарајућу одлуку да нема елемената за
покретање поступка.
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Повреда права дјетета

У извјештајном периоду, од укупног броја пријава/жалби по којима је поступао Омбудсман
за дјецу највећи број се односио на пријаве/жалбе којима се указује на повреду личних
права дјетета 162, те којима се указује на заштиту дјеце од насиља 62 пријаве, а затим
слиједе пријаве о повреди социо-економских права 52, образовна права 56, заштиту
права дјеце са сметњама у развоју 37, правосудно заштитна права 28, права дјеце
чланова друштвене заједнице 12 и права на здравствену заштиту 21.
Једна пријава/жалба указује на повреде права на културу, слободно вријеме, игру и
рекреацију 1, а осталих 9 пријава указују на повреду различитих права дјетета.

Повријеђена права
Лична права
Заштита од насиља
Социјално економска права
Образовна права
Права дјеце са сметњама у развоју
Правосудно заштитна права
Права дјеце чланова друштвене заједнице
Право на здравствену заштиту
Право на културу, слободно вријеме и рекреацију
Остала права
Укупно

162
62
52
56
37
28
12
21
1
9
440

36.8%
14.1%
11.8%
12.7%
8.4%
6.4%
2.7%
4.8%
0.2%
2.0%

Лична права
Конвенцијом о правима дјетета је прописано да 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.
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Лична права
Права дјетета на контакт и дружење са родитељем са којим
не живи
Право на живот са родитељима
Повјеравање дјеце
Право на заштиту приватности
Право на путну исправу и путовање у иностранство
Изузимање дјеце од трећег лица и смјештај у дом
Заштита дјеце без родитељског старања
Право дјетета на родитељску бригу
Остала права
Укупно

126 77.8%
3
1.9%
10
6.2%
4
2.5%
7
4.3%
1
0.6%
2
1.2%
6
3.7%
3
1.9%
162

Број пријава/жалби којима се указује на повреде личних права у највећем броју, као и у
ранијим периодима, се односе на уређење виђања, односно на остваривање права
дјетета на контакте са родитељем са којим дијете не живи 126 пријава, право на живот са
родитељима 3, повјеравање дјеце 10, права дјетета на родитељску бригу и старање 6,
право на заштиту приватности 4, право на путну исправу и путовање у иностранство 7,
заштита дјеце без родитељског старања 2, док се остале 3 пријаве односе на изузимање
дјеце од трећег лица и смјештај у дом, право на сазнање властитог поријекла
(утврђивање очинства), превоз ученика и незаконито одвођење.

Број дјеце

Према подацима у предметима који су отворени по поднесеним пријавама/жалбама, број
дјеце чија су права повријеђена није могуће у сваком случају прецизно исказати с
обзиром да пријаву/жалбу поред појединаца подносе и групе родитеља, удружења и
други субјекти. Овакве пријаве/жалбе се процесуирају као једна, па се статистички и
приказује као повреда права само једног дјетета. Предмети у којима је Омбудсман за
дјецу провео посебно истраживање и упознавање дјеце о њиховим правима не садрже
број дјеце чија су права евентуално повријеђена, него само број дјеце која су учествовала
у тим активностима.
Из наведених разлога, статистички показатељи изнесени у овом извјештају односе се
само на предмете у којима је прецизно исказан број, пол и узраст дјетета.
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Узраст дјеце
Из запримљених пријава/жалби произилази да су дјеца од 6-10 година живота највише
изложена ситуацијама и околностима које доводе до повреде њихових права, а што је
евидентирано и ранијим извјештајима. Из пријава/жалби запримљених у извјештајном
периоду, за 66 дјеце није било података на основу којих би се могло одредити којег су
узраста, односно доби.
Пријаве/жалбе које су се односиле на повреде права 9 пунољетних лица, с обзиром на
законом утврђена овлашћења Омбудсмана за дјецу, због ненадлежности, није било
могуће провјеравати.

Узраст дјеце
0-5 год.
115
6-10 год.
166
11-14 год.
113
15-18 год.
71
Непознато
66
Пол дјеце
Када је у питању пол дјеце, из поднесених пријава и у овом извјештајном периоду, као и у
ранијим извјештајима, произилази да је више дјечака било изложено ситуацијама које
доводе до повреде њихових права. Пријаве указују да је код 257 дјечака и 197 дјевојчица
дошло до повреде њихових права, док код 77 дјеце није било могуће одредити пол
дјетета јер о томе у пријавама није било прецизних података. Пол дјеце није могуће
одредити ни у случајевима када су пријаве/жалбе поднесене од стране групе родитеља
или групе дјеце.
Пол дјеце
Дјевојчице
Дјечаци
Непознато

197
257
77

Одговорна страна
Заштита личних права је, углавном у надлежности центара/служби социјалне заштите, а
поднесене пријаве/жалбе се у највећем броју односе на повреде личних права дјетета, па
је од ових институција у извјештајном периоду највише тражено да доставе извјештај о
мјерама које су предузели у оквиру својих овлаштења у циљу заштите права и интереса
дјетета. Број центара/служби социјалне заштите на чије пропусте у раду је указивао
износи 227. С обзиром на њихова широка овлаштења у заштити права дјеце то је и
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разумљиво, али с друге стране и нема оправдања, јер Омбудсман за дјецу из године у
годину указује на исте или сличне пропусте у њиховом поступању.
Школе, предшколске установе (вртићи, играонице) су у значајном броју предмета (72
предмета), били у пријавама/жалбама означени као одговорна страна за повреде права
дјетета на образовање и васпитање.
Правосудни органи, градске управе и локалне самоуправе, министарства, фондови,
институције и јавне установе, привредна друштва и други, се такође појављују као
одговорне стране у пријавама/жалбама којима се указује на повреду права и интереса
дјетета.
Жалбе према институцијама
Центри за социјални рад
Васпитно - образовне установе
Правосудни органи
Органи локалне самоуправе
Друге институције, установе и удружења
Министарства
Центри јавне безбједности
Фондови
Предузећа
Институције у Федерацији БиХ и
иностранству
Остало

227 51.6%
72 16.4%
41
9.3%
15
3.4%
34
7.7%
23
5.2%
19
4.3%
13
3.0%
3
0.7%
1
5

0.2%
1.1%

Начин пријема пријаве/жалбе
Пријаве/жалбе у правилу грађани лично доносе и заједно са прилозима предају на
протокол Омбудсмана за дјецу, тако да је у извјештајном периоду на овај начин
запримљено 210 пријава, телефоном 110, путем мејла 55, путем поште 36, факса 7, из
медија 4 пријаве, док је 18 предмета покренуто по службеној дужности.
Начин пријема жалбе
Лично
210
Телефоном
110
Е-маил
55
Поштом
36
По службеној дужности
18
Фаx-ом
7
Из медија
4
Укупно:
440
20

47.7%
25.0%
12.5%
8.2%
4.1%
1.6%
0.9%
100%

Фаза рјешавања по пријавама/жалбама
Омбудсман за дјецу ријешио је 394 пријаве/жалбе, а у фази рјешавања је остало 46
пријава.

Жалбе у раду 2020.
Ријешене
394
У фази рјешавања
46

90%
10%

Од укупно 394 ријешене пријаве/жалбе 13 пријава се односило на случајеве за које
Омбудсман за дјецу није имао надлежност за поступање, и ови предмети су се односили
на различите повреде права пунољетних лица за које Омбудсман за дјецу по закону није
надлежан, а 58 пријава је било неосновано.

Од 394 ријешене жалбе
Ненадлежност
13
3%
Неосновано
58
13%
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B) ПОСТУПАЊЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ
Омбудсман за дјецу, поред поступања по пријавама/жалбама грађана, и на властиту
иницијативу покреће и проводи одговарајући поступак када оцијени да постоје оправдани
разлози за заштиту права и интереса дјетета. У извјештајном периоду иницирано је
таквих 22 предмета.

ПОСЕБНИ ИЗВЈЕШТАЈИ
Омбудсман за дјецу у раду по службеној дужности у складу са Законом1, може да поднесе
посебан извјештај када оцјени да је то потребно као мјера у заштити права и интереса
дјеце.
Посебним извјештајем се указује на потребу доношења системских рјешења кроз
мултидисциплинаран приступ како би се остварила заштита дјеце чија су права угрожена
или која би могла бити у будућности угрожена.
У израду посебног извјештаја Омбудсман за дјецу приступа уколико сматра да постојећа
законска рјешења нису довољна гаранција за остваривање права и интереса дјеце у
складу са принципима УН Конвенције о правима дјеце или није дошло до правилне
примјене законских и других прописа.
Омбудсман за дјецу је 2020. године упутио посебан извјештај:
- Индивидуални план бриге мора да има свако дијете збринуто у установи.

ПРЕПОРУКЕ
Омбудсман за дјецу је по Закону о омбудсману за дјецу 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 доводе до повреде права и интереса
дјетета, да упозори на неправилности, те да захтијева од одговорне стране да достави
извјештаје о предузетим мјерама.2
Омбудсман за дјецу у оквиру својих овлаштења даје препоруке надлежним органима и
установама ради заштите права и интереса дјеце у појединим случајевима, а анализом
датих препорука и начина њихове реализације, може се констатовати да су одговорни
органи након разматрања препорука, у највећем броју случајева, потпуно или
дјелимично, испоштовали препоруке Омбудсмана за дјецу. У случају када одговорна
страна није испоштовала препоруку, Омбудсман за дјецу обавјештава орган надзора о
датој препоруци и ставу одговорне стране.

1
2

Закон о Омбудсману за дјецу, „Службени гласник Републике Српске″ број:70/08 и 103/12, члан 17.
Закон о Омбудсману за дјецу, члан 9.
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У извјештајном периоду упућене су сљедеће препоруке:
1. Изрицање васпитно дисциплинске мјере - Основној школи „Јован Дучић‟, Касиндо
Источна Илиџа;
2. Заштита најбољег интереса дјеце - Центру за социјални рад Градишка;
3. Право на издржавање дјетета - Пореској управи Републике Српске;
4. Вршњачко насиље - Дому здравља Пале;
5. Заштита права и интереса дјеце - Центру за социјални рад Бања Лука;
6. Право дјетета на заштиту од насиља – вршњачко насиље - ЈЗУ Дом Здравља Бања
Лука;
7. Право дјетета на пратњу родитеља/старатеља приликом болничког лијечења Министарству здравља и социјалне заштите;
8. Заштита права и интереса дјетета на живот у породици и родитељско старање Министарству здравља и социјалне заштите;
9. Надзор у примјени закона и препоручених мјера у циљу заштите права дјетета Министарству просвјете и културе;
10. Отклањање архитектонских баријера у објектима васпитно-образовних установа и
установа културе на подручју града и регије Бијељина - Министарству просвјете и
културе.
У изјештајном периоду Омбудсман за дјецу је доставио:
ИНИЦИЈАТИВУ за измјене и допуне Закона о дјечијој заштити Републике Српске Министарству здравља и социјалне заштите.
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IV ПРЕГЛЕД ПРАВА ПРЕМА ОБЛАСТИМА
A) ЛИЧНА ПРАВА ДЈЕТЕТА
Право дјетета на живот у породици и на одржавање личних односа са
родитељем са којим не живи
Породица је основна, природна и незамјенљива средина за развој и благостање свих
њених чланова, а посебно дјеце,3 а право дјетета на одрастање у породичном окружењу,
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.4 Родитељи се не могу
одрећи родитељског права, али им оно, у случајевима утврђеним законом, може бити и
одузето.
Нажалост, здравствена криза узрокована КОВИД 19 пандемијом дубоко је погодила
друштво у цјелини, а посебно породицу, што је довело у питање остваривање и
дјететовог права да одржава контакте са родитељем са којим не живи.

Право дјетета на личне односе и непосредне контакте са родитељем са којим
не живи и блиским сродницима
1. Важно је сачувати контакте, приоритет је сачувати животе и здравље и
спријечити ширење инфекције корона вирусом КОВИД 19
И у вријеме ванредне ситуације и ванредног стања обраћања грађана Омбудсману за
дјецу најчешће су у вези са остваривањем права дјетета на контакте и дружења са
родитељем са којим не живи.
Обраћања су углавном везана за страх родитеља да ли ће други родитељ бити довољно
одговоран, да ли ће заштитити дијете, али и друге старије особе које би биле у контакту
са дјететом, да ли ће га пустити на спортско игралиште? Родитељи наводе да због нових
околности мјесто и вријеме предвиђено за контакте није могуће испоштовати јер је
школски распоред дјеце другачији, а и радне обавезе родитеља су прилагођене новим
условима.

3
4

УН Конвенција о правима дјетета, Преамбула
Породични закон, „Службени гласник Републике Српске”, број: 54/02, 41/08 и 63/14, члан 81.

24

Родитељи заборављају да дјеца и у најранијем узрасту добро разумију емоционалну
атмосферу у којој одрастају, да разумију и страхове родитеља и њихову забринутост.
Сада је најважније да дјетету буду подршка, да се дјеца осјећају сигурно и заштићено.
Здравље дјеце је најважније и родитељи би, у овом ванредном стању и ванредним
околностима, требали додатно предузети све потребне мјере, без обзира на њихове
сукобе и неслагања, да заштите здравље и дјеце и породице, па и када је у питању
остваривање права дјетета на контакте са родитељем са којим не живи.
Бројне су технолошке могућности којима се може обезбиједити да контакт буде редован и
континуиран и без страха (телефон, вибер, скајп). Без обзира што контакт путем
дигиталних и/или комуникацијских средстава не може замијенити дружење и вријеме које
проводе заједно уз држање за руку, ова средства ипак омогућавају да се контакти
сачувају и у вријеме пандемије.
Важно је сачувати контакте, али приоритет је сачувати животе и здравље и спријечити
ширење инфекције, јер и пандемија и ванредно стање су привремени и проћи ће.
У извјештајном периоду Омбудсман за дјецу поступао је по пријавама којима се указује на
повреде права дјетета на контакте и дружења са родитељем са којим не живи, као и на
контакте са баком и дједом, те трећим лицима са којима га везује блискост.
Омбудсман за дјецу годинама указује на бројне проблеме због којих се ово право дјетета
доводи у питање. Нажалост, осим веће осјетљивости једног броја центара/служби за
социјални рад у поступању у овим предметима, системски није направљен искорак, тако
да су проблеми практично исти, само се странке мијењају.
2. Измјене Породичног закона
Омбудсман за дјецу годинама указује на неопходност измјена Породичног закона, између
осталог:
- Породични закон Републике Српске, једини у региону, уређује да суд одлучује о
разводу брака и повјеравању дјеце на бригу и васпитање једном од родитеља (члан
88.), док је у надлежности центра/служби за социјални рад да одлучује о уређењу
виђања дјетета и родитеља са којим не живи послије развода брака (члан 93). Таквим
законским уређењем родитељи и дјеца пролазе све стресне ситуације, прво у
поступку развода брака пред судом, а онда све то поново пролазе пред
центром/службом за социјални рад ради уређења виђања. И то траје годинама, и не
само дјеца и родитељи, већ и цијеле породице, посебно када живе у заједничком
домаћинству.
Зато су неопходне измјене Породичног закона којим ће се утврдити да суд у
истом поступку одлучује о разводу брака, повјеравању дјетета једном од родитеља и
уређењу виђања са другим родитељем и његовој обавези да доприноси издржавању
дјетета.
И што је врло важно, тиме би се избјегле ситуације, што је у пракси врло често присутно,
да се одлуке центара/служби о уређењу виђања не извршавају.
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3. Повјеравање дјетета послије прекида ванбрачне заједнице
Пријаве Омбудсману за дјецу којима се указује на повреде права дјетета, једнако се
односе на дјецу без обзира да ли се ради о разводу брака или прекиду ванбрачне
заједнице.
Међутим, у поступцима пред судом за развод брака, суд одлучујући о разводу
истовремено одлучује о повјеравању дјеце једном од родитеља и обавези другог
родитеља да доприноси издржавању, а странке пред центром/службом за социјални рад
уређују виђање дјетета са родитељем са којим не живи5.
Када је у питању прекид ванбрачне заједнице и остваривање права дјеце у овим
поступцима приступ је потпуно другачији, јер о повјеравању дјетета једном од родитеља,
након прекида ванбрачне заједнице, одлучује центар/служба за социјални рад.
Зашто центар/служба за социјални рад одлучује о повјеравању дјеце из ванбрачних
заједница? Иако је уставна одредба да дјеца рођена ван брака имају једнака права и
дужности као и дјеца рођена у браку, постојеће законско рјешење довело их је у
ситуацију да о тако важном питању, немају иста права.
Дјеца из ванбрачних заједница имају право, под истим условима, као и њихови
вршњаци из брачних заједница на судску заштиту и зато су неопходне измјене
Породичног закона којима ће повјеравање дјеце бити у надлежности суда.
4. Центри/службе за социјални рад не одлучују по захтјеву странке у законом
одређеном року и не поступају по налогу другостепеног органа у року
утврђеним законом. 6
Омбудсман за дјецу запримио је жалбу7 којом се наводи да је 17.12.2019. године поднесен

захтјев центру за социјални рад за привремено уређивање контакта са дјететом до
доношења пресуде о разводу брака и повјеравања дјетета (један од родитеља је из
Србије гдје је покренут поступак развода брака). Одлучујући по захтјеву странке, Центар
за социјални рад је донио закључак којим се захтјев странке одбацује због
ненадлежности. Министарство здравља и социјалне заштите је, одлучујући по жалби на
закључак, исту уважило, поништило закључак и предмет вратило првостепеном органу на
поновно одлучивање. У поновном поступку, Центар за социјални рад је поново донио исти
закључак - одбацује се захтјев за одређивање начина одржавања личних односа са
малољетним дјететом због ненадлежности.
Према наводима странке, захтјев за уређење виђања поднесен је центру за социјални
рад 17.12.2019. године, а до краја 2020. године донесен је само закључак о
ненадлежности.

5

Породични закон, члан 88: „Када суд у брачном спору одлучи да се брак поништи или да се разведе,

6

Закон о општем управном поступку, „Службени гласник Републике Српске″, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18,
члан 206.
Предмет број: 556-27-3-ПЖ/20

7

одлучиће у истој пресуди о повјеравању дјетета на заштиту и васпитање”
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5. Центри/службе за социјални рад не образлажу на основу којих критеријума
и којих елемената је одлучено о праву дјетета:
И ако је Породичним законом, члан 81. В, утврђено да у свим активностима које се тичу
дјетета најбољи интерес дјетета мора бити приоритет, центри/службе за социјални рад,
својим одлукама, не образлажу шта је и зашто најбоље за дијете у конкретној ситуацији и
на основу којих критерија је извршена процјена.
Поред тога, из донесене одлуке се не може видјети какво је мишљење дјетета у
конкретној ситуацији, односно не види се да је дјетету омогућено да учествује у поступку
и изнесе своје мишљење. Без мишљења дјетета, доводи се у питање не само остваривање
права дјетета на изражавање мишљења и учешће у поступку који се њега тиче, већ и
најбољи интерес дјетета у конкретној ситуацији.
При томе, право дјетета, које Конвенција успоставља, а закон утврђује, није одлука
дјетета, одлуку доноси надлежни орган, који у тим ситуацијама треба да зна и какво је
мишљење дјетета којем треба посветити дужну пажњу.
У поступку који води ради остваривања права дјетета центар/служба за социјални рад
мора утврдити шта је најбољи интерес дјетета у конкретној ситуацији, мора образложити
зашто је донесена одлука најбоља за дијете и посебно мора образложити на основу којих
елемената је урађена таква процјена и донесена одређена одлука, уважавајући при томе
мишљење дјетета.
Сваки стручни радник треба дати мишљење са аспекта своје струке о заштити интереса
дјеце, у датој ситуацији, а службено лице које води поступак треба да цијени тако дата
мишљења посебно и заједно са осталим доказима и на основу тога и резултата
цјелокупног поступка да одлучи које ће чињенице узети као доказане.8
Законом о социјалној заштити утврђено је, да се у поступку за остваривање права из овог
закона, примјењују одредбе Закона о општем управном поступку, ако овим Законом није
другачије одређено (члан 71.).
Законом о општем управном поступку утврђено је, да на основу одлучних чињеница
утврђених у поступку, орган надлежан за рјешавање доноси рјешење о управној ствари
која је предмет поступка, те да се рјешење мора доставити странци у оригиналу или
овјереном препису (члан 190. и 194).
Иако и један и други закон јасно дефинишу поступање центара/служби за социјални рад
по захтјеву грађана за остваривање њихових права, нажалост, у пракси су још увијек
присутне ситуације9 када центар за социјални рад умјесто доношења одговарајућег
управног акта, странци о томе доставља обавјештење. Таквим „вођењем поступка” и
одлучивањем доношењем обавјештења, мишљења и сл., центри/службе за социјални рад
не само да онемогућавају дјеци остваривање њиховог права, већ онемогућавају и вођење
било каквог другог поступка по истом основу, из простог разлога што обавјештење које
они достављају странци није управни акт на који се може уложити жалба или покренути
спор.

8
9

Рјешење Министарства здравља и социјалне заштите, број: 11/05-544-612/18 од 27.11.2018. године
Препорука због недоношења одговарајућег управног акта од 17.09.2010. године
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6. Омбудсману за дјецу су се поред родитеља обраћали и други сродници
дјетета, најчешће бака и дјед, због немогућности да остваре контакт са унуцима, послије
развода брака родитеља, из истих разлога из којих се и родитељи обраћају Омбудсману
за дјецу - поступак предуго траје, не поступа се по налогу другостепеног органа, нема
мишљења дјетета.

Право дјетета на издржавање
Дијете има право на издржавање, а родитељи, прије свих, имају и обавезу и одговорност
да обезбиједе остваривање овог права дјетета. Држава има обавезу успоставити
систем у којем ће родитељи, или друга лица одговорна за дијете, ту своју
обавезу и извршавати, а ако то нису у могућности, онда држава мора осигурати
средства за издржавање дјетета. Системске мјере морају обезбиједити да
дијете добије потребна средства за издржавање.
Омбудсман за дјецу запримио је жалбу10 којом се указује на повреду права дјетета.
Пријавом се наводи да Основни суд у Бања Луци није могао утврдити примања родитеља
јер није добио податке за родитеље малољетног дјетета од стране Пореске управе
Републике Српске, Подручне јединице Бања Лука.
Дана 13.11.2019.године Омбудсман за дјецу се обратио Пореској управи ради достављања
информација о наводима из жалбе. Тек на поновни захтјев Омбудсмана за дјецу од
17.1.2020. године Пореска управа је одговор доставила 21.2.2020. године, у којем се
позивају на мишљење Министарства финансија од 1.2.2019. године, из којег произилази:

„да је Пореска управа дужна дати податке и информације које чува као службену тајну
надлежном суду, Министарству унутрашњих послова Републике Српске и
Правобранилаштву Републике Српске ради утврђивања одговорности за пореске
прекршаје и кривична дјела из области пореза. Пореска управа не може судовима,
Министарству унутрашњих послова Републике Српске и Правобранилаштву Републике
Српске давати податке који су заштићени пореском тајном‟.
Законом о пореском поступку11, између осталог, утврђено је:
Члан 4.

/3/ Изузетно од става 2.овог члана Пореска управа дужна је дати податке и информације
које чува као службену тајну:
а/Министарству финансија, те другим републичким органима управе и управним
организацијама, органима јединица локалне самоуправе и институцијама које врше јавна
овлаштења, а које су дужне да добијене податке чувају као службену тајну.
С обзиром на напријед наведено, Омбудсман за дјецу је, у складу са овлаштењима
утврђеним законом, препоручио Пореској управи12 да
-

10
11
12

у овом, а и будућим случајевима, судовима и другим институцијама са јавним
овлаштењима у складу са законом, омогући пореске информације и податке
Предмет број: 1421-122-2-ПЖ/19-3-/20
„Службени гласник Републике Српске″, број: 102/11, 108/11,67/13,31/14 и 44/16
Препорука: број 1421-122-2-ПЖ/19-3/20 од 03.03.2020. године
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прикупљене од обвезника када се ради о поступцима који се воде ради заштите права
и интереса дјеце.
Проблеми у пракси у остваривању права дјетета на издржавање, присутни су по више
основа и посљедица су, како недоречених законских прописа, тако и неадекватне
примјене постојећих законских рјешења и изостанка потребног надзора над органима
старатељства да одговоре својој законској обавези. Најчешће, пријавама се указује да се
правоснажне пресуде о издржавању дјетета не извршавају, а онда на бројне проблеме са
којим се суочавају ако до извршења дође (непозната адреса, нема средстава нити
имовине...).
Нема званичних података о броју дјеце која према правоснажној судској одлуци примају
издржавање, о броју дјеце чији родитељи не извршавају своју обавезу издржавања, било
да издржавање не плаћају уопште или уплате врше једном у два или три мјесеца или у
мањем износу од досуђеног, иако је Породичним законом утврђена обавеза органа
старатељства13 да води евиденцију о издржавању дјеце и родитеља.
Да би се осигурало остваривање права дјетета на издржавање неопходне су измјене
Породичног закона, којим ће између осталог бити утврђен минимум издржавања
зависно од узраста дјетета, те регулисати право дјетета на привремено издржавање у
ситуацијама када родитељи не доприносе издржавању (алиментациони фонд).

Извршење одлука надлежних органа
Пријаве по којима је Омбудсман за дјецу поступао у извјештајном периоду, као и ранијих
година, указују на повреду права дјетета у поступку извршења правоснажних одлука, а
које се најчешће проводе у поступцима одржавања личних контаката дјетета са
родитељем са којим дијете не живи и поступцима принудне наплате издржавања дјетета.
Када је у питању принудно извршење правоснажних одлука о уређењу виђања дјетета и
родитеља са којим дијете не живи, основни проблем је:
-

да се такве одлуке и не извршавају14; родитељи с правом питају зашто су уопште
водили поступак, коме треба таква одлука, чија је одговорност за непоступање и сл.

Када до извршења и дође оно се реализује на начин да дијете није припремљено на такву
ситуацију, јер самом поступку извршења не претходе активности, прије свега
центра/служби за социјални рад како би се отклониле или ублажиле посљедице и могуће
стресне ситуације које поступак извршења може имати на дијете.
Оно што посебно забрињава је, да поред тога што изостају одговарајуће припремне
радње у поступку извршења, у пракси су присутне и ситуације – да у поступку
административног извршења рјешења, стручни радник центра/службе за социјални рад
потпуно непотребно, угрожавајући интересе дјеце, инсистира на прибављању мишљења
дјеце о предметној управној ствари о чему је већ правоснажно одлучено у поступку у
13
14

Породични закон, члан 257.
Препорука број: 101-7-2-ПЖ-5/19 Центру за социјални рад Источна Илиџа
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коме је дјеци дата могућност да изразе своје мишљење и дато мишљење је цијењено у
поступку15
Правоснажне и извршне одлуке надлежних служби и органа којима је утврђено право
дјетета обавезују и родитеље, али и надлежне службе и њихово извршење се не може и
не смије доводити у питање, али и њиховом извршењу мора предходити одговарајућа
припрема дјетета како би се избјегле нове повреде права и интереса дјетета.

Права дјеце и самохрани родитељ и вишечлане породице
Усљед здравствене кризе узроковане КОВИД 19 пандемијом изазови пред којима се нашла
породица су бројни, а то се посебно односи на вишечлане породице и самохране
родитеље. И овим Извјештајем, као и ранијих година, указује се на неке од проблема са
којима одрастају дјеца у овим породицама и потреби системских мјера које ће бити
усмјерене на подршку и помоћ овим породицама.
У Републици Српској тренутно не постоји јединствена службена база података о
броју вишечланих породица нити броју дјеце из вишечланих породица, иако је и то
била једна од активности дефинисана стратешким документом, а из које би био видљив
број вишечланих породица, број дјеце у вишечланим породицама, њихов узраст,
здравствено стање, укљученост у образовни систем, доступност предшколских установа,
запосленост родитеља, стамбена ситуација и сл.
Данас нема званичних података ни о броју самохраних родитеља, нити о броју
дјеце која одрастају уз бригу само једног родитеља. Основни проблем је да највећи број
родитеља из ове категорије нема стално запослење нити стални извор прихода по другом
основу, што онемогућава остваривање основних права дјеце. Средства која и успију
обезбиједити усмјере на комуналне накнаде како им не би била искључена струја. Терет
одговорности који носи један родитељ, страх од неизвјесности и стално питање да ли ће
сам одговорити свим потребама дјетета носе и дјеца, и са том бригом одрастају, јер знају
да им родитељ сам најчешће не може обезбиједити ни елементарно. Ако се при томе има
у виду да један број родитеља има дјецу са потешкоћама у развоју или са тешким
обољењима или да и сами имају озбиљне здравствене проблеме, неопходна је системска
подршка овим породицама у остваривању основних права дјеце.
Закон о социјалној заштити Републике Српске16 даје могућност јединицама локалне
самоуправе да својом одлуком, поред права утврђених овим законом, а у складу са
потребама становништва, могу да утврде и друга права и услуге, услове и критеријуме за
њихово остваривање. Међутим, ниво остваривања права вишечланих породица, али и
самохраних родитеља, на локалном нивоу зависи од финансијске могућности буџета
локалних заједница и разликује се од општине до општине. Тако нпр. субвенционисање
боравка у предшколским установама за треће дијете у породици није реализовано у свим
локалним заједницама.
Основни проблем, према подацима удружења родитеља са четворо и више дјеце, а таква
удружења су регистрована у бројним локалним заједницама, је незапосленост родитеља,
15
16

Предмет број: 105-8-3-ПЖ/19
Закон о социјалној заштити, „Службени гласник Републике Српске”, број: 37/12, 90/16 и 94/19, члан 11.
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усљед чега је велики број ових породица зависан од социјалне помоћи и различитих
донација. Један број породица су стални корисници новчане помоћи центра/служби за
социјални рад, и ту помоћ усмјеравају углавном на превладавање тренутних проблема куповина уџбеника, набавка огријева, лијечење.
Имајући у виду да је брига за одрастање дјетета у средини у којој ће му бити
обезбијеђени услови за несметан развој заједничка за све породице и да је та брига
додатна за самохраног родитеља и за вишечлане породице, због немогућности да,
највећи број њих, одговоре на потребе дјеце, потребне су системске мјере и активности,
које између осталих укључују:
-

Прије свега неопходно је извршити процјену досадашњих мјера и активности
усмјерених на подршку породици, посебно самохраним родитељима и вишечланим
породицама и ефектима њихове примјене;

-

Новом Стратегијом развоја породице, између осталог, идентификовати проблеме
породица и дјеце и самохраних родитеља и вишечланих породица у различитим
областима остваривања и заштите њихових права, те на реално заснованим
потребама и могућностима дефинисати дугорочне политике и приоритете ради
унапријеђења положаја дјеце из ових породица;

-

Предузимање потребних мјера и активности на изради службене базе података о
вишечланим породицама, као и о породицама у којима дјеца одрастају уз једног
родитеља, како би се на основу редовних анализа добили одговори да ли су и у којој
мјери реализоване предвиђене мјере и активности, те какви су ефекти њихове
примјене у побољшању положаја породице да одговори на потребе дјеце;

-

Предузму потребне мјере ради континуиране информативне кампање о позитивним
примјерима из живота вишечланих породица с циљем разбијања стереотипа и
предрасуда о тим породицама и подизања свијести грађана да ове породице нису
проблем друштва него један од најважнијих ресурса економског и друштвеног
развоја;

-

Да се Одлуком о бесплатним уџбеницима обухвате сва дјеца, ученици основних школа
из вишечланих породица, а не само ученици који су постигли одличан успјех, али и
дјеца самохраних родитеља.
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B) ДЈЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА
Једно од основних права сваког дјетета, загарантовано бројним међународним
документима и домаћим прописима је право дјетета на одрастање у породичном
окружењу. 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, која ће бити подршка дјетету у одрастању.
Омбудсман за дјецу је у извјештајном периоду запримио више пријава/жалби којима се
указује на повреду права дјетета на живот у породици и родитељско старање.
1. Омбудсман за дјецу је запримио жалбу17 којом се указује на повреду права дјетета, а
којом се наводи: да је Центар за социјални рад Бања Лука Рјешењем број 01-УП/И60299-3/20 од 02.03.2020. године одузео дијете од мајке и привремено га повјерио
оцу који живи у Словенији, из разлога, како се наводи, да мајка не води примарну
бригу и старање о дјетету. Примарну бригу о детету води бака по мајци, а за коју се
наводи да штети социо економском развоју дјетета. Даље се наводи да се контакт
оца и дјетета није одвијао редовно, да процјена мајке и њених родитељских
капацитета није урађена, али није урађена ни процјена оца. Дијете је са оцем
отишло у другу државу да живи, промијенило је школу, језик, околину, вршњаке...а
да нити од једног надлежног органа није затражена провјера околности у којима отац
живи и могућност да брине о дјетету, да ли је његов боравак регуларан тој држави,
има ли запослење, ријешено стамбено питање, шта то значи за дијете везано за
наставак школовања, да ли ће и како остваривати контакт са мајком и слично.
2. Омбудсман за дјецу је запримио жалбу18 којом се указује на повреду права дјеце, а
којом се наводи: да су дјеца без знања и одобрења надлежног органа старатељства
остављена од стране родитеља на бригу и старање трећем лицу. Након сазнања да
постоји основана сумња за злостављање дјеце орган старатељства доноси рјешење
којим се дјеца одузимају од родитеља, а не од лица коме су била повјерена на бригу
и чување. Рјешењем о одузимању дјеце од родитеља није одлучено гдје ће и како
дјеца бити збринута, па се поставља питање на основу којег акта су дјеца збринута у
дом. У образложењу рјешења се наводи да су дјеца уз пратњу органа старатељства
смјештена у ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старање „Рада
Врањешевић‟ Бања Лука. Из наведеног произилази да рјешења којима се дјеца
издвајају из породице не садрже образложења, зашто је издвајање дјеце из породице
у њиховом најбољем интересу и зашто је збрињавање у дому најбоље за дјецу, а да
при томе нису предлагане мјере породично правне заштите. Посебан проблем је да
индивидуални план бриге за дјецу никада није урађен, а да су дјеца послије готово
седам мјесеци збрињавања у дому враћена родитељима19.

17
18
19

Предмет број: 251-9-8-ПЖ/20
Предмет број: 406-18-2-ПЖ/20
Препорука Центру за социјални рад Бања Лука број: 406-18-2-ПЖ-5-20 од 12.8.2020.године
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3. Омбудсман за дјецу је запримио жалбу20 којом се, између осталог, наводи да је дијете
више од два мјесеца смјештено на Клиници за психијатрију у Бања Луци, без стварне
потребе за хоспитализацијом. Жалбом се наводи да је петнаестогодишњи дјечак,
дијете са потешкоћама у развоју (лака ментална ретардација), и дијете без
родитељског старања. Дјечак је од годину и по дана био збринут у разне облике
социјалног збрињавања (био је смјештен у СОС село, затим у сродничку породицу, у
Дом Рада Врањешевић...). Према тренутним процјенама најбољи облик збрињавања
за дијете је специјално хранитељство или институционални смјештај.
С обзиром да су према информацијама из пријаве-жалбе покренуте одређене
активности у вези са даљим збрињавањем дјетета ван Републике Српске, дијете је
смјештено на психијатрију до рјешавања коначног збрињавања. Међутим, након
неколико мјесеци одлучено је да се поново врати у ЈУ Дом за дјецу и омладину без
родитељског старања, иако је раније већ констатовано да то није најбољи облик
збрињавања за њега.
Нажалост, наведени примјери указују на бројне неправилности, које доводе до повреде
права и интереса дјеце, ради чега је Омбудсман за дјецу упутио Препоруку21
Министарству здравља и социјалне заштите ради предузимања потребних мјера и
активности за спречавање поступања која угрожавају права и интересе дјеце, на начин
да:
1. Министарство предузме потребне мјере за реализацију активности дефинисаних
Стратегијом за унапријеђење социјалне заштите дјеце без родитељског старања, са
Планом акције за период 2015-2020, а које се, између осталог, односе и на
унапријеђење законских рјешења у поступку спровођења старатељства, што
захтијева измјене и допуне Породичног закона.
2. Да у складу са Смјерницама22 изради стручне смјернице које ће осигурати једнак
приступ центара за социјални рад и законит поступак у свим случајевима издвајања
дјетета из породице и његово збрињавање у неком од облика алтернативне бриге23,
што између осталог укључује:
-

-

20
21
22
23

да сви органи социјалне заштите имају једнак приступ и обавезу да у свим
случајевима пријаве или сазнања о повреди права дјетета на живот у породици, на
основу свих елемената и специфичних околности везаних за дијете изврше процјену
и одлуче, да ли се и којим мјерама породично правне заштите може осигурати
одговарајућа родитељска брига и старање, те утврди да ли је и зашто за дијете
најбоље да одраста изван биолошке породице, или уз другог родитеља,
обавезу центра за социјални рад да уради процјену потреба дјетета, укључујући
стварну ситуацију и специфичне околности дјетета, његову личну, породичну и
социјалну ситуацију, извршити процјену ризика којима је дијете у породици
изложено и планирати мјере заштите за дијете, водећи рачуна да се осигура
потребна равнотежа између права дјетета на живот у породици и обавезе државе да
заштити најбољи интерес дјетета,

Предмет број: 531-23-3-ПЖ/20
Препорука број: 1033-8-8-ПЖС-8/20
Смјернице за алтернативно збрињавање дјеце
Посебан извјестај број: 373-2-И/17 од 10.3.2017.године
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-

обавезу центра за социјални рад да у свим случајевима издвајања дјетета од
родитеља, на основу свих елемената и специфичних околности везаних за дијете
изврши процјену који облик збрињавања је у најбољем интересу дјетета и зашто,
да у свим случајевима збрињавања дјетета испод 3 године старости поступе у свему
у складу са законом, што између осталог обавезује да је рјешење привремено и да
се у поступку мора прибавити стручно мишљење ресорног министарства,
обавезу центра за социјални рад да образложи рјешења, којима ће бити утврђено да
је смјештај дјетета у установу најбољи интерес дјетета и зашто, што укључује и
учешће дјетета у поступку у складу са законом, на редовну провјеру и процјену
смјештаја дјетета, на остваривање права дјетета на контакте са родитељима и
трећим лицима са којима је блиско.

Усвојење
Стратегија за унапријеђење социјалне заштите дјеце без родитељског старања са планом
акције за период 2015-2020. године24 посебан нагласак ставља на основне принципе
Конвенције, утврђујући између осталог да: „Свака одлука која се доноси на било којем
нивоу и тиче се дјетета мора да садржи рјешење које је највише усаглашено са развојним
и другим потребама дјетета. Циљ сваке донесене одлуке је изабрати рјешење које
најбоље одговара интересу и добробити дјетета, како тренутном, тако и будућем. За
непоштовање овог принципа и повреду права дјетета биће утврђена одговорност
починилаца и предузете законске санкције.”25
Имајући у виду присутан проблем неусклађености Породичног закона са захтјевима и
основним принципима Конвенције, те различит приступ и недоречене процедуре за
поступање надлежних органа у поступцима усвојења дјетета, Омбудсман за дјецу је још
2014. године упутио Препоруку26 Министарству правде да предузме мјере и активности
ради спријечавања ситуација које доводе до повреде права и интереса дјеце на начин да
покрене поступак за измјене и допуне Породичног закона. Нажалост, измјене у овом
дијелу још нису покренуте.

Хранитељство
У 2019. години Омбудсман за дјецу је урадио посебан извјештај „Дјеца у хранитељству у
Републици Српској - Свако дијете треба породицу”. 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 дијете27.
Омбудсман за дјецу је предложио Министарству здравља и социјалне заштите Републике
Српске предузимање потребних мјера и активности ради отклањања ситуација које

24

Стратегија за унапријеђење социјалне заштите дјеце без родитељског старања са планом акције за период
2015-2020. године усвојена је Одлуком Народне Скупштине број: 02/1-021-1326/15 од 29.10.2015. године
25
Стратегија унапријеђења социјалне заштите дјеце без родитељског старања, стр. 12.
26
Препорука број: 591-53-ПЖ/14
27
УН Конвенција о правима дјетета, члан 20.
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доводе до повреде права и интереса дјеце у хранитељству28, док је 2014. године упућена
препорука29 Министарству здравља и социјалне заштите да изврши измјене и допуне
Правилника о хранитељству. Правилник још увијек није измјењен.

Право дјеце без родитељског старања на институционални смјештај
Омбудсман за дјецу је, поступајући по службеној дужности, а у складу са овлаштењима
утврђеним Законом30, у извјештајном периоду констатовао потребу подношења Посебног
извјештаја31 - Индивидуални план бриге мора да има свако дијете збринуто у
установи којим је указао на неопходност системског дјеловања у области породично
правне и социјалне заштите како би се осигурала и обезбиједила ефикаснија заштита
дјеце без родитељског старања и дјеце чији је развој ометен породичним приликама.
Извршили смо анализу положаја дјеце смјештене у ЈУ Дом за дјецу и омладину без
родитељског старање „Рада Врањешевић‟ у Бањалуци. Анализом се посебно указује на
кадровске капацитете запослених у Дому (подаци према полу, квалификационој
структури, број запослених у васпитно-образовном раду, квалификација запослених у
васпитно-образовном раду – занимање/звање), број дјеце која су збринута у Дому, број
дјеце која су смјештена у Дом по центрима/службама за социјални рад, разлози због којег
су дјеца смјештена у Дом, процедуре поступања Дома уколико су дјеца збринута због
неког облика насиља, процедуре поступања Дома уколико су дјеца жртве насиља за
вријеме боравка у Дому, временски период који дјеца проведу у Дому, да ли су
регулисани лични односи и непосредни контакти дјеце која бораве у Дому са
родитељима/сродницима/ трећим лицима, број дјеце у Дому која остварују право на
образовање, процедуре поступања Дома уколико дијете које је смјештено у Дому има
озбиљан здравствени проблем, процедуре поступања Дома у случају непоштовања кућног
реда и дисциплине од стране корисника.
Ово је трећи посебан извјештај Омбудсмана за дјецу којим се указује на важност
системских мјера и активности у заштити права и интереса дјеце без родитељског
старања, и неопходност континуиране сарадње свих субјеката заштите, како би се за ову
категорију дјеце, у складу са чланом 20. Конвенције обезбиједила посебна заштита.
Иако је Стратегија као дугорочни плански документ дефинисала политике које треба да
унаприједе бригу за дјецу без родитељског старања, пракса нажалост потврђује да до
повреде права дјеце без родитељског старања долази по различитом основу:
1. Из достављених одговора Дома произилази да највећи број дјеце која су збринута у
дому има родитеље, али да они нису у могућности одговорити својим родитељским
обавезама: у 30 случајева дјеца су васпитно запуштена и занемарена, у 10 случајева

развој дјеце је ометен породичним приликама, за 23 дјеце мајка и отац нису у

28
29
30
31
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могућности бринути за дијете. Сви наведени разлози за збрињавање дјеце у дому,

доводе у питање несметан раст и развој дјетета. Само у два случаја се ради о дјеци
која немају родитеље.
2. Ако основно право дјетета, право на најбољи интерес, није осигурано код издвајања
дјетета из породице, јер нема процјене стања и потреба дјетета, посљедице могу
бити врло тешке и дуготрајне и доводе у питање остваривање и других права
дјетета. Из достављених одговора произилази да 20% дјеце није остварило контакт
са родитељима и блиским сродницима.
3. Према подацима Дома, дјеца збринута у установу у фебруару 2020. године још увијек,
на дан 10.9.2020. године, немају индивидуални план бриге.32 Индивидуални план
бриге за дијете треба да обезбиједи јасно поступање свих субјеката укључених у
бригу о дјетету, зато се и доставља свима који су задужени за његову реализацију.
Надлежни центар/служба за социјални рад
одговоран је не само за израду
индивидуалног плана бриге за дијете, центар/служба мора пратити и провођење
плана.
Из достављених одговора, нажалост, произилази да нема правила у изради
индивидуалног плана бриге за дијете: ко је одговоран за израду индивидуалног плана
бриге за дијете, ко учествује у његовој изради, кад се план ради, коме се план
доставља, ко надзире његово провођење, у ком року се израђује план бриге ако се
ради о ситуацијама које захтијевају хитну интервенцију и збрињавање дјетета у
установи.
4. У Дому борави деветоро дјеце која су дошла из друге институције. Шесторо дјеце и

младих је у Дом смјештено након прекида смјештаја у хранитељству, док је четверо
дјеце боравило у прихватној станици и двоје у сигурној кући непосредно прије
смјештаја у Дом. Све чешће су ситуације да се дјеца/млади смјештају у дом након
хоспитализацијског лијечења на Клиници за психијатрију.

Нажалост, присутне су ситуације да дијете за врло кратко вријеме промијени и
неколико облика алтернативне бриге, што додатно потврђује да изостаје адекватна
процјена дјететових потреба, а посљедице таквих одлука сносе управо дјеца.
5. Из одговора Дома произилази да су у току организоване едукације у сарадњи са

колегама из Дома за одојчад, децу и омладину Звечанска из Београда која има за циљ
израду протокола о поступању у кризним ситуацијама. Нажалост, кризне ситуације,
као што су вршњачко насиље, агресивни и деструктивни испади према запосленима у
Дому и инвентару све су чешће и захтијевају осмишљавање нових мјера и процедура
у поступању.

6. Према подацима Дома, сва дјеца – њих 36 која припадају школском узрасту, су у

систему образовања као редовни ученици и студенти, изузев једног дјетета чији
здравствени разлози не дозвољавају могућност школовања (комисијски потврђено), а
који је укључен у вртић који има организован програм за дјецу са развојним
тешкоћама.

7. Према достављеним подацима, временски период који дјеца проводе у дому: до 1
године у дому проведе 19 дјеце, период од 1-3 године 17 дјеце, од 3-6 година 22
дјеце, 6-10 година 4 дјеце, 10 и више година 9 дјеце.
32
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Највећи број дјеце у дому је смјештено од 3-6 година; оно што посебно забрињава је
да је 9 дјеце у дому збринуто 10 и више година. И ако су разлози због којих су дјеца
годинама збринута у институцији бројни, свакако да томе доприноси и изостанак
индивидуалног плана бриге који мора да дефинише јасне циљеве које треба
остварити збрињавањем дјеце у установи, као и одговорне субјекте заштите, али и
временске оквире у којима се морају предузети одређене мјере и активности. При
томе је посебно важно пратити реализацију, надзирати да ли и у којој мјери се
постижу планирани циљеви.
8. Дјеца збринута у дому дошла су у установу из различитих животних ситуација, и оно
што им у установи треба је брига и заштита. Та брига и заштита захтијева и заштиту
приватности дјетета. У задњих неколико случајева,33 без обзира што у текстовима
није објављен идентитет дјеце у цјелости, ипак је због чињенице да се садржај
односи управо на дјецу из дома, дјеци „остављено‟ да носе терет објављеног.
Приватност дјеце, није само дјететов приватни живот и његов идентитет, већ и слика
у јавности, како их јавност види и какво је учешће дјетета у стварању те слике. Поред
трауматског искуства које је дијете већ доживјело различитим облицима насиља, због
чега је и збринуто у дому, на дијете додатно дјелује и медијско извјештавање о
догађају. Такво извјештавање има посебну тежину када се ради о дјеци збринутој у
институцији, с обзиром да је њихова социјална интеграција ионако отежана усљед
различитих породичних околности.
Имајући у виду наведено, Посебним извјештајем указано је на неопходност системског
дјеловања како би се осигурала ефикаснија заштита дјеце без родитељског старања и
дјеце чији је развој ометен породичним приликама, на начин да
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске предузме:
-

-

-
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да сви центри имају једнак приступ у изради плана, те да сви субјекти заштите
предузимају благовремено адекватне мјере заштите, па је неопходно дефинисати: ко
је одговоран за израду индивидуалног плана бриге за дијете и кад се план бриге
ради, ко учествује у његовој изради, шта план бриге садржи, коме се план доставља,
ко надзире његово провођење, у ком року се израђује план бриге ако се дијете
издваја из породице због ситуације која захтијева хитну интервенцију, учешће дјетета
у складу са његовом способношћу да разумије околности у којима се налази, те
учешће дјететових родитеља у изради плана.
потребне мјере за реализацију активности дефинисаних Стратегијом за унапријеђење
социјалне заштите дјеце без родитељског старања, са Планом акције за период 20152020, а које се, између осталог, односе и на унапријеђење законских рјешења у
поступку спровођења старатељства, што захтијева измјене и допуне Породичног
закона.
ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања „Рада Врањешевић" предузме:
потребне мјере и активности и осигура да се пријем дјеце и збрињавање у установи
обавља на основу правоснажног акта надлежног центра за социјални рад, који је уз
рјешење о смјештају дјетета дужан доставити и потребну документацију;

„Инспектори ушли у Дом због оптужби за злостављање штићеница”; „Ухапшен мушкарац осумњичен да је
обљубио двије малољетнице, од којих је једна штићеница дома”
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-

-

потребне мјере и осигура остваривање права дјетета на контакте и дружења са
родитељима, блиским сродницима и/или трећим лицима са којима га везује блискост,
на основу правожназног рјешења надлежног центра за социјални рад;
да дефинише правила, процедуре поступања и улогу сваког запосленог, посебно оних
који раде непосредно са дјецом, за поступање у кризним ситуацијама;
потребне мјере ради организовања циљаних едукација запослених, посебно оних који
раде непосредно са дјецом ради осигурања одговарајућих мјера заштите сигурности,
с обзиром на различите облике и интензитет поремећаја у понашању дјеце која се
збрињавају у дому;
да процедуре поступања у свим случајевима насиља међу дјецом и над дјецом
збринутој у установи учине доступним дјеци, њиховим родитељима и старатељима и
свим запосленим у установи;
да процедуре поступања у свим случајевима непоштовања кућног реда и дисциплине
од стране корисника учине доступним дјеци, њиховим родитељима и старатељима и
свим запосленим у установи.
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C) ПРАВО

НА ЗАШТИТУ
ЗАНЕМАРИВАЊА

ОД

НАСИЉА,

ЗЛОСТАВЉАЊА

И

Насиље не престаје са пандемијом
Кризне ситуације и ванредна стања увијек доводе у питање остваривање основних
потреба које се прије свега односе на сигурност цијеле породице и увијек изазивају
осјећај несигурности, не само код одраслих већ и код дјеце. Родитељи су у страху и под
стресом због бриге (како сачувати породицу од инфекције, како сачувати посао, како
савладати школско градиво, како помоћи родитељима који су болесни….), а то се
одражава и на функционисање цијеле породице и носи ризик насиља у породици.
Порука „Остани код куће‟ коју од почетка пандемије упућују надлежни, имала је за циљ
сачувати животе и здравље и спријечити ширење инфекције и никако не значи, да дјеца
или одрасли треба да трпе насиље у породици у којој им је сада, више него икада
потребна сигурност и заштита.
Нажалост, искуства замаља у којима је пандемија почела прије нас, али и у другим
сличним кризним ситуацијама, показују да кућа није и дом, и да није најсигурније мјесто
за свако дијете ни у вријеме пандемије.
Истовремено, дјеца су у вријеме пандемије све више упућена на кориштење интернета и
дигиталних технологија, али нажалост и у тој комуникацији изложени су ризицима који су
пријетња њиховом психофизичком развоју, прије свега различитим облицима насиља.
Да насиље не престаје са пандемијом потврђују позиви Омбудсману за дјецу којима се
указује на повреду права дјетета на заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.
Пријавама се указује да проблем насиља који је у породици био присутан и раније, и са
пандемијом није престао. Али је са пандемијом појачан страх од насилника у изолацији,
јер се дјеца боје да их због ванредног стања надлежни неће заштити, појачан је страх
због бојазни да ли ће уопште ступити у контакт са надлежним, да ли ће их чути и видјети.
Због тога је врло важно да, без обзира на ванредно стање и околности надлежне службе
пошаљу поруку и покажу да су доступне и да ће реаговати, да ће предузети све потребне
мјере, прво да заштите дијете, а онда и мјере против свих оних, који и у овим кризним
ситуацијама угрожавају дијете и његов развој.
Протоколом о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце
дефинисана је обавеза Министарству породице, омладине и спорта да на основу података
прикупљених од других надлежних министарстава обједини годишњи извјештај којим се
указује на број дјеце жртава насиља, пол дјеце, старосну доб, облике насиља, предузете
мјере и слично, а све на начин којим се штити личност и достојанство дјетета и његово
право на заштиту приватности у складу са његовим најбољим интересом.
Према Извјештају о примјени Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или
занемаривања дјеце за 2019. годину у Републици Српској 836 дјеце (778 дјеце у 2018.
години) су била жртве неког од облика насиља, 422 дјечака или 50,50% и 414 дјевојчица
или 49,50%.
Највећи број дјеце жртава насиља је у доби од 10 – 14 година, укупно 247 или 29,50%. У
узрасту од 5 до 9 година евидентирано је 242 дјеце или 29%, а у доби између 15 и 18
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евидентирано је 200 дјеце или 24%. У доби од 0 – 4 године евидентирано је 147 или
17,50 % дјеце жртава неког од облика насиља.
Над 836 дјеце која су евидентирана као жртве насиља, злостављања или занемаривања,
извршена је 881 радња насиља испољена кроз различите облике насиља.
Занемаривање и немарно поступање34 је начешће евидентиран облик насиља у 2019.
години. Од укупно 881 извршених радњи насиља над дјецом у 2019. години занемаривање
и немарно поступање евидентирано је у 333 случаја или 37,8 %.
Емоционално/психичко насиље је евидентирано у 237 случајева (26,9%), а физичко
насиље над дјецом у 173 (19,6%) случаја.
У 2019. години евидентирана су 53 случаја сексуалног насиља и злоупотребе дјеце (6%),
од којих су 45 жртава биле дјевојчице, а у 8 случајева дјечаци.
Социјално насиље је евидентирано у 48 случајева (5,4%), а 19 дјеце (2,2%) су били
жртве насиља коришћењем информационих технологија/електронско насиље.
Злоупотреба дјеце35 је евидентирана у 10 случајева или 1,1%, а експлоатација дјеце у
осам случајева (0,9%)
ОБЛИК НАСИЉА НАД ДЈЕЦОМ

2018.

2019.

Занемаривање и немарно поступање

231

333

Емоционално/психичко насиље

269

237

Физичко насиље

198

173

Сексуално насиље

94

53

Социјално насиље

73

48

Електронско насиље

17

19

Злоупотреба дјеце

16

10

Експлоатација дјеце

1

8

УКУПАН БРОЈ СЛУЧАЈЕВА НАСИЉА НАД ДЈЕЦОМ

889

881

Уколико се приказани подаци упореде са подацима из претходних година може се
констатовати стални пораст насиља над дјецом, јер је 2017. године евидентирано 747
дјеце, 2018. године 778 дјеце, а 2019. године 836 дјеце која су била жртве неког од
облика насиља.
Највећи број дјеце жртава насиља је у доби од 10 – 14 година, укупно 247 или 29,50%. У
узрасту од 5 до 9 година евидентирано је 242 дјеце или 29%, а у доби између 15 и 18
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Занемаривање и немарно поступање је облик насиља који се испољава кроз пропуштање да се дјетету
обезбиједе услови за правилан развој у свим областима, што доводи до угрожавања дјететовог здравља,
физичког, менталног, духовног, моралног и друштвеног развоја.
Злоупотреба дјеце подразумијева свако чињење или нечињење од стране појединаца и/или институција, а
које директно утиче или индиректно шкоди дјеци или им смањује могућност за безбједан и здрав развој
и/или их доводи у немоћан, неравноправан и зависан положај у односу на појединце и установу.
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евидентирано је 200 дјеце или 24%. У доби од 0 – 4 године евидентирано је 147 или
17,50 % дјеце жртава неког од облика насиља.
Анализа података из Извјештаја показује да су у току 2019. године дјечаци у благој
већини били жртве насиља у односу на дјевојчице.
Зато, Омбудсман за дјецу, пратећи случајеве насиља и/или злостављања дјеце у оквиру
својих надлежности и овлаштења, поново понавља и ранијих година истицан закључак
да у нашој свакодневној пракси од стране свих субјеката заштите изостају превентивне
мјере, које се не спроводе у одговарајућем квалитативном и квантитативном садржају,
динамици и облику.
Извјештај о насиљу над дјецом треба да обезбиједи континуитет у праћењу појаве и свих
проблема у вези са заштитом дјеце у овој области, те да одреди приоритете у поступању
надлежних. Стога је неопходно да се извјештајем евидентирају и анализирају и предузете
мјере свих субјеката заштите и њихов учинак.
Извјештај о примјени Протокола и даље не обухвата преглед активности сарадње, иако
Протокол обавезује на сарадњу свих ресора и свих субјеката заштите, укључујући и
невладин сектор и сарадњу са локалним заједницама.
Такође, Извјештај о примјени Протокола треба да буде свеобухватнији и да, између
осталог, садржи и примјере добре праксе, који остају потпуно невидљиви у односу на
неке случајеве насиља над и међу дјецом, а нарочито ако су медијски експонирани.
У извјештајном периоду Омбудсман за дјецу је поступао у укупно 62 предмета који се
односе на насиље над дјецом.
Анализа предмета у области насиља над дјецом који су отворени пред Омбудсманом за
дјецу по пријавама/жалбама грађана у току прошле године и даље потврђује досадашњу
праксу да се од стране субјеката заштите, а нарочито васпитно-образовних, најчешће
препознају само случајеви физичког насиља. Међутим, разни други облици насиља са
веома тешким физичким и психичким посљедицама по дијете – жртву остају на маргинама
и нису уопште препознати, нарочито ако се појављују у неким перфиднијим или
скривеним облицима.
Омбудсман за дјецу и овим годишњим извјештајем подсјећа све субјекте
заштите, али и дјецу и њихове родитеље на важност препознавања свих
облика насиља и важност благовременог предузимања одговарајућих мјера
подршке по будући психофизички развој дјеце-жртава насиља. Такође,
неопходна је и одговарајућа правилна и потпуна реакција према
починиоцима насиља над дјецом, а нарочито ако се ради о малољетном
починиоцу насиља.
Иако су у заштити дјеце од насиља у Републици Српској у задњих неколико година
учињени значајни помаци, посебно у нормативном дијелу:
На основу тренутног стања у пракси, Омбудсман за дјецу указује на потребу даље
неопходне надоградње система заштите дјеце од насиља, нарочито система превенције
и подизања свијести широке и стручне јавности, те интезивна стручна едукација
особља у свим сегментима који се у свом раду сусрећу са случајевима насиља над
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дјецом, а нарочито у центрима/службама социјалне заштите и васпитно-образовним
установама, коју треба да прати и одговарајућа надоградња финансијских и кадровских
капацитета.

Мишљење и ставови дјеце о насиљу
У оквиру обиљежавања Међународног дана дјетета Омбудсман за дјецу, уз подршку
Министарства за породицу, омладину и спорт Републике Српске, организовао је онлајн
активности са ученицима средњих школа Републике Српске.
Током онлајн радионице „Насиље у породици и утицај на дјецу‟, средњошколци из
Требиња, Добоја и Дервенте имали су прилику да науче о карактеристикама и облицима
насиља, са фокусом на насиље у породици и утицај на дјецу, посебно у ситуацији
пандемије узроковане вирусом КОВИД 19. Радионица је имала интерактивни карактер и
учесници су износили своја искуства, ставове и постављали различита питања.
Разговарајући том приликом са средњошколцима о насиљу над и међу дјецом, Омбудсман
за дјецу је препознао да се дјеца плаше да пријаве насиље. На питање како помоћи другу
који је жртва насиља, мишљења дјеце била су врло различита, од тога да се у те ствари
не треба мијешати, до размишљања да друга треба саслушати, разговарати с њим,
утјешити га, што упућује на потребу да активности треба усмјерити на важност
пријављивања насиља и помоћ дјетету жртви.
У великом броју дјеца су се изјаснила да не би пријавила насиље због тога што се плаше
да би тиме испровоцирали починиоца насиља и нашли се на удару његове одмазде, 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.
Дјеца су у разговору о насиљу истицала да се насиље, посебно психичко и физичко, у
школама веома често дешава. Искуство Омбудсмана за дјецу показује да се ставови које
су с тим у вези износили руководиоци школа не подударају са овим мишљењем дјеце.
Дјеца су током онлајн радионице потврдила да су о насиљу разговарали углавном на
часовима одјељенске заједнице, али и да су у једном броју школа, кроз сарадњу са
полицијом или са удружењима грађана реализоване и додатне радионице о овој теми.
И даље забрињава чињеница да, иако свјесни да и вербално насиље оставља посљедице
на њихов развој и одрастање, дјеца га често приказују као „устаљено‟ понашање.
Говорећи о физичком насиљу истицали су да се тај облик насиља чешће дешава у
основним него у средњим школама, а психичко насиље су објашњавали као намјеру да се
жртва омаловажава, понижава и исмијава, те су истицали везу свих других врста насиља
са психичким насиљем. Насиље путем интернета дјеци је познато, нарочито кроз
друштвене мреже.
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Насиље у породици
У Републици Српкој су 1. маја 2020. године ступиле на снагу измјене и допуне Закона о
заштити од насиља у породици36 из 2019. године37, којим се уводе значајна побољшања
регулативе ове области, првенствено са аспекта заштите и подршке жртве породичног
насиља.
Прије свих, сада се насиље у породици третира као кривично дјело за разлику од ранијег
периода, када се насиље у породици могло третирати и као прекршај, чиме је
дефинитивно укинута дилема да ли ће починилац породичног насиља одговарати у
прекршајном или у кривичном поступку.
Посебно треба истаћи сегмет хитних мјера заштите и заштитне мјере које се могу изрећи
починиоцу насиља, а које су у функцији заштите, односно, оснаживања и подршке жртви
породичног насиља.
Уводи се обавеза свих субјеката заштите да приликом првог контакта са жртвом
обавијесте жртву о њеним правима утврђеним важећим прописима, као и о свим
субјектима подршке и заштите који јој стоје на располагању. Такође, жртви насиља стоји
на располагању и могућност да изабере лице од повјерења које ће жртви током поступка
пружити потребну помоћ и подршку.
Велики број пријава/жалби код Омбудсмана за дјецу у области породичног насиља
протеклих година се односио на неадекватно поступање полицијских службеника и
недостатак размијевања. Зато, Омбудсман за дјецу посебно поздравља измјене и допуне
предметног закона које су везане за обавезно поступање полицијских службеника, а
посебно његову обавезу да жртву породичног насиља, већ приликом пријаве насиља у
породици, упозна са свим припадајућим правима, али и установама, органима и
организацијама које пружају помоћ, подршку и заштиту.
Ове измјене Закона о заштити од насиља у породици, успјешно су пратиле и измјене
члана 55. Закона о полицији и унутрашњим пословима из 2019. године38 којим се утврђује
јасна дужност полицијским службеницима да у сарадњи са другим надлежним органима
одмах предузму потребне мјере и радње чијим вршењем се спријечава, односно
зауставља насиље које за посљедицу може имати наношење тешких тјелесних повреда
или лишење живота уколико је пријављено насиље, односно пријетња насиљем у
породици.
Народна скупштина Републике Српске је на својој 12. редовној сједници одржаној
11.09.2020. године разматрала Информацију о имплементацији Стратегије за сузбијање
насиља у породици за период 2014 – 2019. године која садржи рекапитулацију
реализованих мјера и активности, које су дефинисане Оквирним акционим планом и
усвајаним годишњим акционим плановима Стратегије.
У наведеној Информацији у дијелу: „Преглед реализације стратегије за сузбијање насиља
у породици Републике Српске (2014 - 2019. година)”, наведено је сљедеће:
36
37
38

Закон о заштити од насиља у породици, „Службени гласник Републике Српске”, број: 102/12, 108/13, 82/15
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици, „Службени гласник Републике
Српске″, број: 84/19
Закон о изменама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима, „Службени гласник Републике
Српске”, број: 58/19
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„Према подацима Министарства унутрашњих послова Републике Српске у периоду 20142019. година укупан број поднесених пријава насиља у породици је 6.713 (у 2019. години
1.178).
Подаци невладиних организација које се баве спречавањем насиља у породици и
пружањем заштите жртвама породичног насиља у сигурним кућама у Републици Српској и
путем СОС телефона, показују да је у периоду 2014-2019. године, по рјешењима
надлежних центара за социјални рад, у три сигурне куће боравило 536 лица, од тога 197
жена и 339 дјеце (у 2019. години 75 лица, од тога 31 жена и 44 дјеце).
Број позива на СОС линију за помоћ жртвама насиља у породици (тел. 1264) у периоду
2014-2019. година био је 21.310 (у 2019. години 3.701). Највећи број позива (99%)
упућен је од стране лица женског пола. Ако се посматра број поднесених пријава насиља
у породици надлежним службама, број жртава који се јавља на СОС телефон потврђује
постојање тзв. сивог броја случајева насиља у породици, односно да много већи број
особа трпи насиље у породици, али да се још увијек нису одлучиле користити правима
које им правни прописи Републике Српске признају.”
Према подацима по субјектима заштите за период јануар-јун 2020. године, а према
Правилнику о садржају евиденције и извјештаја о насиљу у породици, а које је објавило
Министрарство породице, омладине и спорта Републике Српске39, број дјеце жртава која
су обухваћена неким од облика породичног насиља креће се од 8 до 121 дјетета, зависно
од субјекта заштите.
Укупан број
жртава насиља у
породици по
пријавама за
прво
полугодиште
2020. године

Број дјеце
жртава насиља у
породици по
пријавама за
прво
полугодиште
2020. године

Министарство унутрашњих послова

652

64

Центри/службе за социјални рад

533

121

Здравствене установе

196

13

-

21

260

8

Субјекат заштите

Образовне установе
Надлежни судови

Анализа мјесечних извјештаја за 2020. годину према исказаним подацима разних
установа, институција и удружења показују да је током почетног периода пандемије
коронавируса и увођења мјера заштите попут: затварања школа, онлајн рада и наставе,
ограничавања кретања и уведеног полицијског сата, дошло до пораста насиља над
дјецом.

39

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/oPorodica/Pages/Splash.aspx#collapsible0
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Нпр. Министарство унутрашњих послова Републике Српске је само у марту 2020. године
евидентирало 16 кривичних дјела (КД) против полног интегритета и сексуалног
злостављања и искориштавања дјеце, од којих: 5 КД Искориштавање дјеце за
порнографију, 4 КД Искориштавање компјутерске мреже за извршење КД сексуалног
злостављања и искориштавања дјетета, 3 КД Упознавање дјеце са порнографијом, 1 КД
Обљуба са дјететом млађим од 15 година, 2 КД Задовољавање полних страсти пред
дјететом, 1 КД Полна злоупотреба дјетета старијег од 15 година.40
Кривичним дјелима је било обухваћено 11 дјеце жртава насиља.
У априлу 2020. године Министарство унутрашњих послова је евидентирало четири
кривична дјела против полног интегритета и сексуалног злостављања и искориштавања
дјеце, од чега два КД Искориштавање дјеце за порнографију и два КД Обљуба са дјететом
млађим од 15 година.41
У Министарству унутрашњих послова Републике Српске су у периоду од марта до
новембра 2020. године евидентирали укупно 843 случаја насиља у породици, од чега 80
дјеце жртава, чиме се биљежи, током пандемије КОВИД 19, повећање насиља над дјецом
старосне доби од 14 до 16 година.
Ови подаци недвојбено указују да фактори ризика од насиља над дјецом се повећавају
када дјеци ограничимо социјалне контакте и изолујемо их од свих система могуће
подршке на које се дјеца иначе ослањају, укључујући њихове вршњаке, школу, ширу
породицу и уопште њихове приватне везе у окружењу и да само увођење мјера
превенције и уопште заштите због пандемије КОВИД 19 без системских механизама
праћења и нарочито подршке, могу довести и доводе до угражавања свих права дјетета
из УН Конвенције о правима дјетета.
Говорећи о насиљу у породици, велика одговорност је на центрима/службама за
социјални рад. Поступајући по пријавама грађана у предметној области, Омбудсман за
дјецу мора констатовати да поједини центри/службе и током 2020. године нису адекватно
реаговали у свим појединачним случајевима, иако су имали уредна сазнања са основаним
сумњама да је у конкретном случају дошло до насиља над дјецом у породици. Ови
случајеви се током 2020. године најчешће односе на занемаривање или немарно
поступање према дјетету.

Вршњачко насиље
Омбудсман за дјецу и овим извјештајем констатује да се често у пракси вршњачко насиље
не препознаје на вријеме и у правом облику и да још увијек имамо случајеве изостанка
правовремене и одговарајуће реакције свих субјеката који учествују у васпитању и
заштити дјеце.
Омбудсман за дјецу сматра да су неопходне додатне превентивне активности.

40
41

Одговор МУП РС на упит Омбудсмана за дјецу, број: СМ-1-053 од 07.05.2020. године.
Одговор МУП РС на упит Омбудсмана за дјецу, број: СМ-1-053 од 22.05.2020. године.
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Извјештајем о примјени Протокола у случају насиља, злостављања или занемаривања
дјеце за 2019. годину:42

„Основне школе према својим надлежностима воде и евиденције о случајевима
вршњачког насиља. Вршњачко насиље евидентирано је у 22 основне школе, од 54 колико
их је доставило извјештај. Најчешће евидентиран облик вршњачког насиља у 2019.
години је физичко насиље, а дешавало се најчешће међу вршњацима узраста од 10-14
година.
Када је ријеч о средњим школама, од 94 школе колико их дјелује у Републици Српској
према извјештају Министарства просвјете и културе 32 школе су у 2019. години
евидентирале и предузимале мјере и радње за спречавање понављања насиља над
дјецом. У 24 школе радило се о случајевима вршњачког насиља, док је насиље одраслих
над дјецом евидентирано у 8 школа. Најчешћи облик вршњачког насиља било је физичко,
а најчешћи облик насиља одраслих над дјецом занемаривање и немарно поступање.
Велики број евиденција не садржи податке о полу или старости дјеце, док су у потпуности
изостали подаци о дјеци жртвама насиља у узрасту од 0-4 године.”
У случају вршњачког и сваког другог насиља, школа је обавезна и мора да правилно и
потпуно утврди све чињенице конкретног случаја и да идентификује узроке. Посебно је
важна сарадња родитеља и школе, која, нажалост, у пракси врло често изостаје. Веома
често у пракси долази до пребацивања одговорности једних на друге, која ситуација
сигурно не доприноси рјешавању случајева вршњачког насиља, напротив, додатно га
компликује.
Неопходна је одговарајућа едукација родитеља и дјеце, али и стручног кадра школе.
Наставници и стручни радници школе (психолог, педагог, …), али и родитељи морају бити
укључени у све превентивне и интервентне активности. Родитељи морају бити укључени у
проблем рјешавања вршњачког насиља. Лични примјер родитеља је веома важан као
модел понашања.
Опште је познато да се вршњачко насиље не дешава само у школи. Међутим, према нашој
пракси ипак је школа мјесто гдје је вршњачко насиље најприсутније због великог и
свакодневног протока дјеце. Веома често се поједини облици насиља настављају и ван
школе, а нарочито употребом савремених средстава комуникације. Нпр. када се случај
физичког насиља у школи прошири путем друштвених мрежа и разним непримјереним
или увредљивим коментарима проузрокује и посљедице психичког насиља. Ово су
ситације које су биле карактеристичне за 2020. годину када је због посебних
епидемиолошких мјера заштите дошло до затварања школа и преусмјеравања комплетне
наставе на онлајн комуникацију.
У току 2020. године, Омбудсман за дјецу је поступао и по основу пријава/жалби у области
вршњачког насиља. Жалбе су углавном подносили родитељи, али и дјеца.
Нажалост, Омбудсман за дјецу мора и у овом извјештају констатовати да и током 2020.
године:


42

Један број школа идентификује само посљедице насилног понашања без утврђивања
узрока таквог понашања у сваком конкретном случају.
Извјештај о примјени Протокола у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце за 2019. годину,
стр. 12.
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Насиље употребом савремених
(електронско насиље)

средстава

информационих

технологија

Савремена средства комуникације и интернет као медији имају бројне позитивне, али и
негативне стране. Дјеца и млади уз њих могу учити, проналазити квалитетне
информације за своје школске и ваншколске активности, комуницирати и размјењивати
искуства, мишљења и информације с вршњацима, читати књиге, информисати се о
догађајима, итд. Кориштење интернета омогућава активно, креативно и самостално
учење.
Међутим, не смијемо заборавити и на све могуће негативне стране и скривене опасности.
Неквалитетне и непровјерене информације, информације и догађаји који би могли
потенцијално негативно утицати на дјечији развој (насилни и порнографски садржаји),
крађа интелектуалног власништва, преваре везане уз кредитне картице, дјечија
порнографија, непримјерени и неприхватљиви и све чешће по живот и здравље дјетета
опасни изазови на друштвеним мрежама, говор мржње, угрожавање приватности дјетета
и/или његове породице, електронско насиље само су неке од њих.
Посебна „погодност‟ виртуелне комуникације је могућност анонимног остварења контакта
са другим особама, што је врло прихватљиво и погодно за дјечији и адолесцентски узраст.
Међутим, ова могућност оставља широк простор за разне врсте злоупотреба и
искориштавања дјеце.
Ситуација са вирусом КОВИД 19 и преусмјеравање многих животних активности на онлајн
комуникацију показала је јос већу потребу да је једина сигурна заштита за дјецу њихова
правовремена едукација о предностима и ризицима савремених ИКТ технологија и самог
интернета.
Само дјеца која то знају и која имају довољно правилних и потпуних информација о
томе могу препознати ситуације које их повређују и угрожавају, те правовремено и
адекватно реаговати.
Електронско вршњачко насиље данас је све присутније међу дјецом са сталним трендом
пораста путем друштвених мрежа и разних блогова и интернет платформи. То је облик
насиља који се редовно појављује у стицају са психичким и социјалним насиљем и има
веома дубоке и далекосежне посљедице по дијете.
Најчешћи појавни облици елекотронског насиља односе се на угрожавање права дјетета
на његову приватност изношењем личних података и откривање његових личних и
породичних прилика, затим узнемиравање, вријеђање, слање непримјерених, пријетећих
и увредљивих порука, подстицање на мржњу и насиље, врбовање разним друштвенонеприхватљивим групама које могу бити штетни и опасни за дијете.
Најчешћи појавни облик насиља употребом савремених средстава информационих
технологија које одрасли чине над дјецом се односи на дјечију порнографију.
Заштита дјеце од електронског насиља захтијева мултидисциплинаран приступ и
сарадњу свих надлежних органа, служби и институција. При томе родитељи имају веома
важну улогу и посебну обавезу и одговорност, да од најранијег узраста дјеце раде и на
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развијању њихове свијести да на интернету могу бити изложени и непријатним
ситуацијама и како да их спријече, односно, како да се заштите када се насиље већ
деси.
Школа, као васпитно-образовна установа, такође има незаобилазну одговорност и
обавезу да својим превентивним програмима обухвати заштиту дјеце од свих облика
насиља, злостављања и занемаривања, па тако и електронског насиља.

Право на приватност
До повреде права на приватност дјетета може доћи на било којем мјесту и у било којим
околностима. Међутим, повреда права на приватност дјетета у највећем броју случајева
настаје медијским извјештавањем о дјеци.
Извјештавање о дјеци захтијева посебну пажњу и велики степен сензибилности. Право
дјетета на приватност треба ускладити са правом на слободу штампе и говора и права
јавности на информацију.
Јавна гласила требају омогућити дјеци да јавно износе своја мишљења, али на начин да
се заштити њихова добробит, јер је она важнија од интереса јавности.
У контексту наведеног, потребно је истаћи да је у Републици Српској у протеклом периоду
забиљежен помак у заштити дјеце на приватност нарочито доношењем новог Кривичног
законика. Наиме, Кривични законик уводи ново кривично дјело – „Повреда приватности
дјетета‟, којим се инкриминише изношење нешто из личног или породичног живота
дјетета или супротно прописима објављивање дјететове фотографије или откривање
идентитета дјетета и тиме код дјетета створи стање узнемирености или га изложи порузи
вршњака или других лица или на неки други начин угрози сигурност дјетета. Тежи облик
овог дјела је уколико се изврши путем средстава масовне комуникације, компјутерског
система или мреже, на јавном скупу или на други начин, због чега је оно постало
приступачно већем броју лица или уколико ово дјело изврши службено лице или лице у
обављању професионалне дјелатности.
Пратећи стање у овој области и поступајући по пријавама/жалбама грађана, код
Омбудсмана за дјецу је у извјештајном периоду у једном мањем броју случајева
забиљежено да је сам начин изношења информација стварао основану сумњу у повреду
права дјетета на приватност. Најчешће се радило о случајевима извјештавања о дјеци
која живе у тешким животним условима, болесној дјеци или дјеци са сметњама у развоју.
УН Конвенција о правима дјетета обавезује да 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, те да дијете има
право на заштиту закона од таквог мијешања или напада43.
С обзиром да је извјештајна година била година у којој су се одржавали избори,
Омбудсман за дјецу је забиљежио и један број пријава због наводне употребе
(„злоупотребе”) дјеце у предизборне сврхе.
43

УН Конвенција о правима дјетета, члан 16.
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Већ у предизборном периоду, Омбудсман за дјецу је скренуо пажњу јавности, а нарочито
политичким субјектима и свим медијима који прате изборне активности да Конвенција
јасно обавезује да сви субјекти морају све своје активности које се тичу дјеце и у које су
укључена дјеца спроводити искључиво у најбољем интересу дјеце. Овај принцип се не
смије заборавити и у току предизборне кампање и одржавања избора.
Заштита дјеце у свим областима, захтијева постојање јасних правила и процедура.
Сходно томе и Изборна правила морају препознати потребу и важност заштите дјеце и
њихових интереса у свим предизборним и изборним активностима. У том циљу су
неопходне одговарајуће измјене и допуне важећих Изборних правила. Дјеца не могу
бити дио предизборних скупова, трибина, промотивних спотова или било којег другог
писаног, аудио и/или визуелног садржаја којег дјеца према свом узрасту не разумију и
према којем немају изграђен сопствени став и мишљење.

Право дјетета на заштиту од сексуалног злостављања и искориштавања
Протокол за превенцију, сузбијање и кажњавање трговине људима, нарочито женама и
дјецом, који допуњава Конвенцију Уједињених нација против транснационалног
организованог криминала („Протокол из Палерма”) се примјењује на спријечавање,
истрагу и гоњење извршилаца кривичних дјела утврђених овим протоколом у случајевима
у којима су та кривична дјела по својој природи међународна и укључују неку групу за
организовани криминал, као и на заштиту жртава тих кривичних дјела. Циљ овог
протокола је превенција и борба против трговине људима, уз посебну пажњу према
женама и дјеци, заштита и помоћ жртвама такве трговине уз пуно поштовање њихових
људских права, те унапријеђење сарадње међу државама потписницама.44
Препорука Комитета министара Савјета Европе Р(91)11 о сексуалном искориштавању,
порнографији и проституцији и трговини дјецом и омладином позива да се у програме
основног и средњег образовања укључе информације о опасностима од сексуалног
искориштавања и злостављања, да се у судском и административном поступку обезбиједи
тајност, односно поштовање права дјетета на приватност, да се обезбиједе санкције
против свих оних који су укључени у производњу и дистрибуцију порнографског
материјала који укључује дјецу.45
Према подацима Министарства унутрашњих послова Републике Српске, у току 2019.
године, евидентирана су 74 кривична дјела (КД) против полног интегритета и сексуалног
злостављања и искориштавања дјетета и то: 5 КД Силовање (1 КД у покушају), 15 КД
Полно узнемиравање, 9 КД Искориштавање дјеце за порнографију, 20 КД Обљуба са
дјететом млађим од 15 година, 6 КД Навођење дјетета на проституцију, 2 КД Обљуба над
немоћним лицем, 3 КД Полна злоупотреба дјетета старијег од 15 година, 5 КД Полна
уцјена, 5 КД Упознавање дјеце с порнографијом, 1 КД Задовољење полних страсти пред
дјететом и 2 КД Искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким
средствима за извршење КД сексуалног злостављања или искориштавања дјетета и 1 КД
Блудне радње. Сва ова кривична дјела су расвијетљена.

44
45

Палермо, 13.12.2000. године; Ратификовано у Босни и Херцеговини 05.02.2002. године; „Службени гласник
Босне и Херцеговине″, Међународни уговори, број: 3/02
Комитет министара Савјета Европе, 1991. године.
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Према Информацији Министарства унутрашњих послова о стању безбједности у
Републици Српској за 2019. годину број кривичних дјела против полног интегритета мањи
је за 10,8% у односу на 2018. годину.46
Анализа предмета показује да дјецу најчешће злостављају њима блиска и позната лица и
са којима дјеца имају успостављен одређени однос повјерења (блиски сродници,
познаници, наставници, и сл.), чиме се поново разбијају устаљене предрасуде да су
сексуални „злостављачи” дјеци непозната лица са проблемима у понашању.
Сваки родитељ и/или лице које је у неком професионалном контакту са дјецом
(васпитач, наставник, спортски тренер, и сл.) треба бити едукован како препознати
злостављање код дјетета.
Нажалост, поражавајуће је сазнање да многа стручна лица која су у контакту са
злостављаним дјететом нису у стању да препознају ове показатеље, па се често дешава
да дјеца изгубе повјерење и наду да ће им неко помоћи и о злостављању ћуте, и
годинама након што је злостављање престало.

Омбудсман за дјецу запримио је жалбу/пријаву мајке којом указује на „насиљеблудничење над заједничком дјецом (7 и 5 година) од стране оца, током боравка дјеце
код њега у терминима одржавања личног контакта након развода брака″, а према
рјешењу Центра за социјални рад. У жалби мајка наводи да се овим поводом обраћала
мјесно надлежном Центру за социјални рад47 и Полицијској управи48, али да ове
институције „нису реаговале, нити било шта предузеле у заштити дјеце од насиља″, те је
упутила жалбе на рад обје институције.
Након укључивања Омбудсмана за дјецу и обраћања институцијама за хитно реаговање,
предузете су активности из надлежности ових институција, а мјесно надлежна Полицијска
управа у свом извјештају наводи да су доставили надлежном тужилаштву Службени
извјештај о предузетим мјерама и радњама.
Заштита
дјеце
од
сексуалног
злостављања
и
искориштавања
захтијева
мултидисциплинаран системски приступ. То захтијева да ресор породично правне
заштите, социјалне заштите, здравствене заштите, образовања дјеце, свако у оквиру
својих надлежности и овлаштења, адекватним мјерама и дефинисаним програмима
одговори на потребе дјеце и њихово право на одговарајућу заштиту, прије свега, кроз
системске превентивне, а затим и кроз ефикасне интервентне мјере.
Доношење Протокола о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања
дјеце имало је за циљ, између осталог, и 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.
Систем мора послати јасну поруку како ће заштити дијете и како ће поступити према
починиоцу.
46
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https://mup.vladars.net/index.php?vijest=62&vrsta=statistike&stat=1

Предмет број: 58-18-11-ПЖ/20
48
Предмет број: 59-19-11-ПЖ/20
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Поново подсјећамо да је током 2018. године усвојен Закон о регистру лица правоснажно
осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, којим се
додатно осигурава заштита дјеце од сексуалне злоупотребе, злостављања и
искориштавања, те спријечавање лица правоснажно осуђених за та кривична дјела да
поново изврше исто или слично кривично дјело. Регистар педофила је само једна од мјера
која треба да допринесе бољој заштити дјеце и њихове безбједности од лица која су већ
починила кривична дјела сексуалног злостављања и искориштавања дјеце. Али, то никако
не значи да је успостављањем регистра дефинитивно осигурана заштита дјеце од
сексуалног злостављања, али је један значајан чинилац који омогућава да систем
препозна особе правоснажно осуђене за наведена кривична дјела.

Забрана физичког кажњавања дјеце
Васпитање је процес формирања личности са свим физичким, интелектуалним, моралним,
естетским и радним квалитетима. Бројне су теорије о савременим методама васпитања
дјеце и јачању позитивног родитељства. Међутим, још увијек је присутна предрасуда
нашег друштва да је физичко кажњавање „најбоља васпитна метода”, а притом
заборављамо да је законом изричито забрањено ударити одраслу особу. Ако ударимо
одраслу особу то је „насиље‟, а ако ударимо дијете то је „васпитање”. Јасно се закључује
да дјеца и одрасли у овом сегменту нису изједначени пред законом.
Физичко кажњавање дјеце грубо крши низ њихових права, а прије свега право дјеце на
тјелесни интегритет и људско достојанство, право на правилан психофизички развој, на
сигурну околину, па чак и право на живот. Дјеци шаљемо поруку да је насиље
прихватљив метод рјешавања сукоба или за присиљавање некога да уради оно што други
жели.
УН Комитет за права дјетета је својим закључним разматрањима позвао БиХ да предузме
све одговарајуће мјере како би се изричито забранило физичко кажњавање дјеце у свим
срединама, укључујући и породично окружење, на цијелој територији. Надаље, Комитет
предлаже да БиХ ојача и прошири подизање свијести и образовне програме, укључујући
кампање, у циљу промовисања позитивних и алтернативних облика дисциплине и
поштовања дјечијих права, уз учешће дјеце, уједно подижући свијест о штетним
посљедицама које узрокује физичко кажњавање.
Омбудсман је поднио иницијативу за измјене и допуне Породичног закона које, између
осталог, треба да укључе и изричиту забрану физичког кажњавање дјеце.
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D) ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Здравствена заштита
УН Конвенција о правима дјетета49 признаје дјетету право на здравствену заштиту - право
на уживање највишег могућег стандарда здравља и на олакшање лијечења и здравствене
рехабилитације, а државе обавезује да осигурају да ниједном дјетету не буде ускраћено
право приступа службама здравствене заштите (став 1). Уз то, обавезује их и да се
залажу за пуно остварење права на здравље и да предузимају одговарајуће мјере, од
којих су неке издвојене и посебно наглашене (став 2).
Свакако да је 2020. годину обиљежила пандемија изазвана КОВИД 19. Заразне болести
као што је вирус КОВИД 19 утицале су на начин да су пореметиле окружење у којем дјеца
расту и развијају се. Промјене изазване пандемијом у породицама, пријатељствима,
школским и другим свакодневним активностима и широј заједници могу имати негативне
посљедице на добробит, развој и заштиту дјеце. Поред тога, мјере које се примјењују
како би се спријечило и сузбило ширење вируса КОВИД 19 могу дјецу изложити ризицима
у погледу њихове заштите. Карантин и мјере изолације у кућама, објектима и одређеним
зонама могу имати негативан утицај на дјецу и њихове породице. Приступ кључним
услугама, укључујући и основне и оне које подразумијевају спасавање живота и бригу као
што је вакцинација, су отежани. Показало се да је потребно хитно заједничко дјеловање
како би се спријечило да ова криза прерасте у кризу права дјетета.
Обавеза је свих институција, органа, заједнице, одраслих - наставити с поштовањем
права дјеце у тренутном контексту рестрикција усљед пандемије КОВИД 19. Ова ситуација
које се брзо развија и мијења и даље ће увелико утицати на дјецу уопштено и
погоршавати услове живота већине рањивих група.
Квалитетно организована здравствена заштита дјеце представља основ за осигурање
услова за цјелокупан развој дјетета, безбједно и сретно дјетињство, да ублажи, отклони и
искључи негативне здравствене утицаје. Услови за успостављање квалитетне здравствене
заштите су, између осталог, квалитетни програми промоције здравља како у здравственим
установама, тако и у вртићима, школама и локалној заједници, али и путем медија, те
редовни и сигурни извори финансирања, примјерен однос броја дјеце и здравственог
особља, добро обучено здравствено особље као и укљученост родитеља. Један од
основних захтјева Конвенције је обавеза државе да обезбиједи да ниједно дијете не буде
лишено права приступа услугама здравствене заштите. Међутим, анализа важећих
прописа50 указује да су обавезно осигурана дјеца до 15 година живота и дјеца која се
налазе на редовном школовању до 26 године, без обзира на статус осигурања њихових
49
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родитеља, под условом да су дјеца пријављена у систему, чиме се и даље доводи у
питање остваривање овог права за дјецу у узрасту од 15 до 18 година.
Без обзира што Омбудсман за дјецу није запримио ни једну жалбу по том основу, као и у
претходним извјештајним годинама и даље инсистирамо на измјенама Закона којим би се
осигурала здравствена заштита, под истим условима, за сву дјецу до 18. година живота.

Пандемија и ментално здравље код дјеце
Свјетска здравствена организација дефинише здравље као „стање потпуног физичког,
психичког и социјалног благостања, а не само одсуство болести или изнемоглости”51.
Епидемиолошке мјере које су на снази ради пандемије, већ годину дана, обавезују нас на
један другачији начин живота и свакодневнице, а то код многих, а нарочито код дјеце
доводи до продубљеног стреса. Недостатак дружења са вршњацима, недостатак игре,
слободнога кретања, појачано конзумирање друштвених платформи, он-лине настава све
то може да остави посљедице.
Свјетска здравствена организација већ низ година упозорава на епидемиолошке податке
менталних поремећаја код дјеце и младих, и ту се говори о проблему 20/20. Наиме, свако
пето дијете, односно 20% дјеце према подацима Свјетске здравствене организације, има
неки ментални поремећај52. А онда свега 20%, тек свако пето дијете од оних који имају
неки проблем менталног здравља, добија неку адекватну стручну помоћ, што указује да
се проблеми менталног здравља касно откривају.
Влада Републике Српске је усвојила Стратегију развоја менталног здравља у Републици
Српској53 за период 2020 - 2030 година. Циљ ове стратегије је да се унаприједе постојећи
и развију нови начини заштите менталног здравља појединаца, али и друштва у цјелини,
да се смањи појава менталних проблема и поремећаја у друштву, повећа доступност
квалитетног и правовременог пружања здравствених услуга, те омогући рехабилитација и
социјална инклузија лица са сметњама менталног здравља. Општи циљеви Стратегије су:
промоција менталног здравља за све, заштита менталног здравља становништва путем
идентификовања и оснаживања протективних фактора и смањења фактора ризика,
превенција специфичних менталних поремећаја са фокусом на кључне ризичне и
протективне факторе, унапређење третмана (ране детекције, раних интервенција,
лијечења и рехабилитације) лица са сметњама менталног здравља, унапређење
квалитета живота, социјалне инклузије, здравља, једнакости и опоравка код лица са
сметњама менталног здравља, смањење стигме и дискриминације.
Данас се на ментално здравље гледа као на богатство народа. Оно на шта Свјетска
здравствена организација подсјећа је, да ће веће улагање омогућити већу доступност
помоћи, а улагање у ментално здравље је инвестиција која се исплати. За заштиту
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менталног здравља дјеце и адолесцената потребно је рано препознавање и ране
интервенције.
Мјере изазване пандемијом утицале су и на остваривање здравствене заштите, у смислу
да су довеле до тешкоћа у приступу редовним контролама у здравственом систему јер су
исте смањење, или услијед болести стручних лица или ограничавања просторних
капацитета пролонгиране на неки дужи период.

Право дјетета на пратњу родитеља/старатеља приликом болничког лијечења
Омбудсман за дјецу је у 2020. години запримио више пријава/жалби којима је указана
повреда права дјетета због немогућности, да за вријеме хоспитализације у
Универзитетском клиничком центру Бања Лука, током трајања КОВИД 19, дијете има
пратњу родитеља/старатеља.
Чланом 46. Правилника о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену
заштиту54, прописано је да смјештај уз дијете које се налази на болничком лијечењу
здравствено осигурање обезбјеђује:
- за мајку када је дојење једини начин прехране дјетета, или је тај начин прехране
препоручен;
- за једног од родитеља или старатеља дјетета које има тешкоће у развоју и када се о
томе посједује одговарајуће рјешење надлежног органа;
- када за дијете млађе од 6 година постоје медицинске индикације које указују да је
неопходна
пратња
уз
дијете
(једног
од
родитеља
или
старатеља).
С тим у вези Омбудсман за дјецу се обратио УКЦ Бања Лука, те болницама у Градишци,
Приједору, Добоју, Требињу, Бијељини и Фочи са захтјевом да у року од 7 (седам) дана
доставе информације о сљедећем:
- писмену информацију да ли су за вријеме трајања КОВИД 19 имали захтјеве
родитеља/старатеља да буду пратња њиховој дјеци док су на болничком лијечењу,
- да ли је родитељима/старатељима омогућено да буду уз дијете на болничком
лијечењу, ако није омогућено,
- изјашњење да ли постоје нове одлуке којима је питање смјештаја дјетета које се
налази на болничком лијечењу регулисано да буде без пратње родитеља или
старатеља, те
- копије евентуалних одлука.
Из достављених одговора произашло је :
1. ЈЗУ Болница Градишка55: „За вријеме трајања КОВИД 19 имали смо захтјеве
родитеља/старатеља да буду пратња дјеци док су на болничком лијечењу; Поступали
смо у складу са Правилником о садржају, обиму и начину остваривања права на
здравствену заштиту; болница није доносила нове одлуке.‟
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2. ЈЗУ Болница „др Младен Стојановић‟ Приједор:56„За вријеме трајања КОВИД 19 и
даље примамо једног од родитеља/старатеља, као пратњу њиховој дјеци док су на
болничком лијечењу, уз претходни негативни брзи тест, којим иначе тестирамо
пацијенте прије пријема на одјељење. До данас нисмо имали никаквих притужби од
стране родитеља, односно родитељима/старатељима је омогућено да буду уз дијете
на болничком лијечењу у случајевима прописаним чланом 46. Правилника о садржају,
обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту.‟
3. ЈЗУ Болница „Свети Врачеви“ Бијељина57: „На одјељењу педијатрије је за вријеме
трајања КОВИД 19 пандемије, омогућено родитељима/старатељима да буду уз дијете
за вријеме болничког лијечења. На пријему у болницу обавезно им се ради брзи тест,
уз поштовање осталих прописаних епидемиолошких мјера; Не постоје нове одлуке
којима је питање смјештаја дјетета које се налази на болничком лијечењу регулисано
да буде без пратње родитеља или старатеља.
На нашем одјељењу приликом пријема поштујемо све случајеве гдје је прописано да
за боравак родитеља уз дијете на болничком лијечењу буде обезбијеђено
здравствено осигурање (мајка дојиља код било ког узраста дјетета, код дјеце с
потешкоћама у развоју, у ситуацијама тешких хроничних и малигних обољења, и
према свим индикацијама, без обзира на узраст дјетета). За вријеме ванредног стања,
само пар дана нисмо примали родитеље уз дјецу, након чега је омогућен боравак
пратиоца, те нисмо имали захтјеве родитеља да буду пратња дјеци у болници.‟
4. Универзитетска Болница Фоча58: „Као и прије епидемије КОВИД 19 тако и током
епидемије стално имамо захтјеве родитеља /мајки/ да бораве са својом дјецом током
хоспитализације у нашој установи; Родитељима је омогућено да бораве уз дијете;
Нове одлуке поводом пратње родитеља нису донесене.‟
5. ЈЗУ Болница „Св. А. Лука“Добој:59 „Број пријема дјеце и мајки пратиља је значајно
смањен; Од 14.4.2020.године примљено је обавјештење од управе болнице да се не
примају мајке пратиље до даљњег, број одлуке 2392/20. Наредна одлука је од
13.07.2020.године број 4101/20 гдје се у даљем току дозвољава пријем мајки пратиља
уз обавезан тест на КОВИД 19 при уласку у болницу. Тог упутства се придржавамо и
до данас. За вријеме забране примане су мајке дојиље и мајке уз дјецу са посебним
потребама, а надаље примамо гдје постоје медицинске индикације, а то се може
односити на скоро свако дијете које борави у болници. Одувијек смо били либерални
при пријему мајки пратиља узмајући у обзир значај боравка мајке у болници уз
болесно дијете.‟
6. ЈЗУ Болница Требиње није одговорила на захтјев Омбудсмана за дјецу.
Из достављених одговора болница јасно произилази:
- Болнице у Градишци, Добоју, Приједору, Фочи и Бијељини су у остављеном року, на
захтјев Омбудсмана за дјецу доставиле потребне информације,
- да су болнице и за вријеме трајања КОВИД 19 примјењивале Правилник о садржају,
обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту,
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-

да с тим у вези нису доносиле посебне одлуке /изузев болнице Добој за период 14.4.13.7.2020.године, али и у том периоду мајке дојиље и мајке дјеце са посебним
потребама су биле у пратњи своје дјеце на болничком лијечењу,
- да је као и прије епидемије, тако и током епидемије, родитељима омогућено да
бораве уз дијете у болници/болница Бијељина само пар дана за вријеме ванредног
стања није примала родитеље уз дјецу на болничком лијечењу,
- на пријему у болницу родитељу се обавезно ради брзи тест /болница у Бијељини,
Добоју, Приједору, Градишци и Фочи,
- да је боравак родитеља уз дијете у болници осигуран уз све прописане
епидемиолошке мјере.
Болнице у Приједору, Фочи, Добоју, Бијељини и Градишци су добар примјер како се,
поштујући све епидемиолошке препоруке везано за КОВИД 19 поштује и штите и најбољи
интерес дјетета приликом болничког лијечења. Потребе дјеце, посебно у њиховом
најранијем узрасту, између осталог су и да се не одвајају од родитеља, ни онда када због
здравствених проблема који имају требају бити на болничком лијечењу.
Имајући у виду епидемиолошку ситуацију, боравак родитеља/старатеља уз дијете
приликом хоспитализације треба организовати тако да се, поштујући прописане мјере
током епидемије, као што је то и у другим болницама, задовоље и потребе болесне дјеце
на пратњу родитеља/старатеља.
С тим у вези, те поштујући једно од основних права дјетета-право на здравствену заштиту
и најбољи интерес дјетета, који захтијева да се у свим активностима у вези са дјецом,
првенствено мора водити рачуна о њиховом најбољем интересу, Министарству здравља и
социјалне заштите Републике Српске предложено је предузимање потребних мјера60 за
спријечавање поступања која угрожавају права и интересе дјеце на здравствену заштиту,
на начин да поштујући прописане епидемиолошке мјере обезбједи да:
-

све здравствене установе-болнице имају једнак приступ и обавезу да обезбиједе
примјену члана 46. Правилника о садржају, обиму и начину остваривања права на
здравствену заштиту, и у складу са истим,
осигурају остваривање права дјеце на пратњу родитеља/старатеља приликом
хоспитализације.

Министарство је одговорило дописом број 11/04-500.2-212-19/20 од 14.12.2020.године, из
ког произилази, између осталог, да су упутили инструкцију ЈЗУ Универзитетском
клиничком центру Републике Српске да се прије свега поштују важећи позитивни
прописи, наводећи да су провјером на дан 14.12.2020.године у Клиници за дјечије
болести УКЦ РС хоспитализована 52 пацијента, а од тога броја само 4 дјеце узраста 12 и
13 година нису смјештена у присуству мајке/старатеља.
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Препорука број: 711-39-8-ПЖ-7/20 од 15.10.2020.
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Здравствена заштита дјеце са сметњама у развоју
Дјеца са сметњама у развоју, као најрањивија категорија дјеце, врло лако могу бити
изложена дискриминацији и непоштивању њихових права приликом приступа и
кориштења услуга здравствене заштите. Конвенција о правима дјетета (члан 24. став 1.) и
Конвенција о правима особа с инвалидитетом (члан 25, тачке ц и д), обавезују да се дјеци
с сметњама у развоју обезбиједи највећи степен заштите менталног и физичког здравља.
У извјештајном периоду Омбудсман за дјецу је запримио пријаву-жалбу61 којом се указује
на повреду права дјеце са сметњама у развоју због немогућности набављања неопходних
лијекова. Пријавом се наводи да су и до сада имали проблем са набавком одређених
лијекова али да је пандемија тај проблем додатно искомпликовала. Свјесни проблема са
којима се суочавају родитељи дјеце који су у немогућности да набаве лијек, лијекове које
према препоруци стручњака утичу на побољшање квалитета живота обољелих, обратили
смо се Фонду здравственог осигурања и надлежном министарству. Достављени одговори
указују на проблем постојећих законских рјешења у смислу да Агенција за лијекове и
медицинска средства Босне и Херцеговине даје дозволе за промет лијекова62, чиме је
набавка препоручених лијекова, за које није обезбијеђена потребна дозвола за промет,
препуштена родитељима.
Под покровитељством предсједнице Републике Српске одржано је донаторско вече „С
љубављу храбрим срцима”, а прикупљена средства су намијењена покретању прве Банке
хуманог млијека у Српској, која је планирана да буде основана у оквиру Клинике за
дјечије болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске, с намјером да се
пријевремено рођеној и тешко болесној дјеци, којима није доступно мајчино млијеко,
осигура донирано хумано, мајчино млијеко.

Право дјетета на образовање о превентивној здравственој заштити
Право је дјетета на одговарајуће информације и образовање о превентивној здравственој
заштити према члану 24. Конвенције о правима дјетета.
УН Комитет за права дјетета63 констатује да стране уговорнице нису поклониле довољно
пажње посебним потребама адолесцената, као имаоцима права и унапријеђивању
њиховог здравља и развоја, истичући да „здравље и развој” на који обавезују наведени
чланови Конвенције, захтијева много више и није ограничено на одредбе чланова 6. и 24.,
а имајући у виду да адолесценција, усљед њихове рањивости и притисака из окружења
поставља нове изазове у одрастању дјеце у смислу прихватања ризичног понашања. Рано
дјетињство као и доба адолесценције представљају важан тренутак за превенцију
менталних поремећаја, за промоцију здравог начина живота, због чињенице да велики
61
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Предмет број: 478-21-4-ПЖ/20
Закон о лијековима и медицинским средствима БиХ, „Службени гласник БиХ″, број: 58/08, члан 29.
УН Комитет за права дјетета, Општи комента бр.4, Здравље адолесцената
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број ових поремећаја, укључујући и поремећаје понашања и злоупотребу опојних
супстанци које изазивају зависност почиње управо у том периоду.
И ранији извјештаји систематских прегледа су указивали да се дјеца све мање баве
физичком активношћу и да вријеме најчешће проводе пред рачунарима и мобилним
телефонима. Извјештајни период, који је обиљежила пандемија, изолација, он-лине и
скраћена настава тај проблем су додатно усложили. Резултати систематских прегледа су
посљедица пропуштеног у одрастању дјетета и позив су на предузимање одговарајућих
мјера ради заштите здравља дјеце дугорочно. Иако резултати систематских прегледа
годинама указују на присутан проблем, изостају реакције надлежних служби у
дефинисању системских мјера, прије свих, превентивних програма у заштити здравља
дјеце. Мултидисциплинарним приступом, уз активно учешће стручњака из ове области,
одговорност морају преузети ресори и просвјете и културе, и здравља и социјалне
заштите, и породице, омладине и спорта, али и локалне заједнице.
Брига за здравље дјеце, 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, али и неопходне информације о репродуктивном здрављу64, а
ове године услијед пандемије требале су се обезбиједити информације о пандемији и
менталном здрављу дјеце.
Омбудсман за дјецу поново и овим извјештајем указује на недостатак системских мјера и
превентивних програма који се, између осталог, односе на: заштиту здравља дјеце,
посебно менталног и репродуктивног здравља, заштиту дјеце од употребе алкохола,
дувана, дрога, игара на срећу, на подршку дјеци са проблемима у понашању, правилну
исхрану дјеце, важност физичке активности и сл, те указује на важност и потребу
њиховог дефинисања.
Мјере изазване пандемијом утицале су и на остваривање здравствене заштите, у смислу
да су довеле до тешкоћа у приступу редовним контролама у здравственом систему јер су
исте смањење, или усљед болести стручних лица или ограничавања просторних
капацитета пролонгиране на неки дужи период. Право на здравље и развој, усмјерава нас
да морамо обезбиједити дјеци да добију што више помоћи током овог периода, уз
омогућавање давања савјета и подршке и телефоном, као и преко других платформи.

Заштита дјеце од болести овисности
Заштита дјеце од болести овисности је сегмент бриге о дјетету који захтијева ангажовање
бројних субјеката заштите на свим нивоима и координисан мултисекторални приступ који
се заснива на заједничком планирању и провођењу активности у области заштите.
64

Закон о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник РС″, број: 41/18, члан 52: Право на бригу о
физичком и менталном здрављу и безбједности ученика у школи има првенство над другим правима.
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У својим Закључним разматрањима комбинованог 5. и 6. Извјештаја Босне и
Херцеговине65, Комитет УН-а за права дјетета препоручује: 35 (а) „држави Босни и
Херцеговини да ефективно проводи законе и политике о спречавању конзумирања
алкохола, дувана и нелегалних дрога адолецентима, укључујући примјену Закона о
забрани конзумирања и продаје дуванских производа лицима млађим од 18 година у
Републици Српској…и да прати њихову имплементацију”. У тачки б) истог документа се
препоручује „усвајање законских мјера које ће спријечити продају дувана и илегалних
дрога на државном нивоу, те да се прошире програми који се тичу превенција
конзумирања алкохола и дрога, као и програми интервенције и рехабилитације”.
Ове препроуке УН Комитета су у великој мјери сагласне са препорукама Омбудсмана за
дјецу66, те потврђују да су превенција и провођење постојећих законских мјера од кључне
важности у заштити дјеце од штетних посљедица конзумирања алкохола, дуванских
производа и опојних дрога.
Извјештајни период је због панедемије КОВИД 19 био посебно карактеристичан у смислу
организације активности у овој области. Због препоручених епидемиолошких мјера у
школама, изостале су посјете школама и активности које проводи Министарство
унутрашњих послова и здравствени радници. Такође, и скраћено вријеме извођења
наставе утицало је на едукацију о болестима овисности који изводе наставници у оквиру
редовних часова. Током 2020. године изостали су и значајнији пројекти на ову тему које
реализују невладине и организације цивилног друштва.

Вакцинација дјеце
Без обзира на проглашену пандемију КОВИД 19, Свјетска здравствена организација
издала је крајем марта 2020. године препоруку да земље наставе са редовном
имунизацијом становништва према предвиђеним календарима вакцинације. Имунизација
дјеце и омладине у Републици Српској се спроводи у скаду са календаром имунизације
који је дефинисан у оквиру Инструкције за имунизацију Програма мјера за спречавање и
сузбијање, елиминацију и ерадикцију заразних болести. Програм мјера са Инструкцијом за
имунизацију објављује се у Службеном гласнику Републике Српске за сваку календарску
годину.67
Стручњаци из ове области здравства, а нарочито педијатри у Републици Српској су од
почетка пандемије наглашавали важност да се одржи редовна имунизација становништва
јер би прекид вакцинација имао несагледиве посљедице. Уколико би борба против једне
болести утицала на заустављање имунизације против других болести могло би доћи до
ситуације у којој се шири епидемија више заразних болести.
Упркос ситуацији изаваној КОВИД 19, у извјештајном периоду је обиљежена и свјетска
седмица имунизације која се традиционално обиљежава током задње седмице априла.
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Закључна разматрања 5. и 6. комбинованог извјештаја Босне и Херцеговине о примјени УН Конвенције о
правима дјетета, тачка 35. Здравље адолесцената, по а) и б)
Посебан извјештај о превенцији употребе алкохола и дувана међу дјецом и младима
https://www.phi.rs.ba/pdf/sadrzaj/Kalendar%20vakcinacije,%202020.pdf

59

УН Комитет за права дјетета Закључним разматрањима68 препоручује да се „подигне
свијест о важности вакцинације и обезбиједи адекватна обука здравственим радницима
да раде са дјецом, те успоставе ефективну комуникацију са њиховим родитељима и
породицом.” Приступ надлежних органа и установа којим се настоји да се јавност упозна
са научно-утемељеним информацијама о штетности невакцинисања дјеце и током услова
отежаних услова због пандемије има и имаће позитивне ефекте у циљу подизања свијести
родитеља о неопходности вакцинисања дјеце. Само овакав приступ може да поништи
утицаје кампања такозваних „анти-ваксера″ који користе друштвене мреже и платформе
за пласирање информација о наводној штетности вакцина које немају никакву научну
утемељеност. На тај начин те групације утичу на одређени број родитеља који одлуку о
невакцинацији дјеце доносе располажући непотпуним информацијама. Тиме не само да
угрожавају здравље своје дјеце него и цјелокупног становништва.
Поред континуираног рада на едукацији и информисању јавности, неопходно је као и у
примјени других законских прописа осигурати стални надзор и правовременом реакцијом
ублажити евентуалне посљедице невакцинисања, а све у циљу задравствене заштите у
најбољем интересу и дјетета и становништва.

68

Закључна разматрања и препоруке на 5. и 6. комбиновани извјештај Босне и Херцеговине
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E) ДЈЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
УН Конвенција о правима дјетета и Конвенција о правима особа са инвалидитетом69 које
се међусобно употпуњују, чине потребан правни оквир којим се осигурава остваривање
свих права за дјецу са инвалидитетом и посебно једнак приступ у остваривању тих права.
Ове двије Конвенције заснивају се на истим принципима и пред државе постављају исте
захтјеве: осигурати њихов најбољи интерес и равноправно учешће у заједници.
Препрека у остваривању права дјеце са сметњама у развоју је врло често и чињеница да
родитељи због неблаговременог уочавања проблема са којим се дијете сусреће или
неприхватањем истог, најчешће доводе до ситуације да се постојећа сметња код дјетета
врло касно дијагностикује. Стручњаци упозоравају да је управо рана дијагностика и
адекватне мјере у најранијем узрасту дјетета од посебне важности у превазилажењу или
умањењу сметње код дјетета. Ово је врло важна чињеница, ако имамо у виду да се
поступак процјене, према Правилнику о процјени потреба и усмјеравању дјеце и
омладине са сметњама у развоју70, врши и према захтјеву лица, родитеља, односно,
стараоца, што због неодлучности родитеља да покрену овај поступак одлаже рану
дијагностику и пружање адекватних мјера за умањење сметњи код дјетета. Процјена
способности или неспособности за самосталан живот стручне комисије врше искључиво у
циљу одлучивања о праву на подршку у изједначавању могућности дјеце са сметњама у
развоју.
Налаз и мишљење стручне комисије, које се формирају као првостепене и другостепене,
служи као основ и доказ за остваривање права и услуга из различитих области у складу
са утврђеним потребама лица са сметњама у развоју. Укључивање дјеце са сметњама у
развоју у предшколске установе, остварује се на основу процјене, налаза и мишљење
надлежне комисије. За дјецу код којих се након уписа у предшколску установу уоче
сметње, а немају налаз и мишљење комисије, обезбјеђује се опсервација, на основу које
се директору предшколске установе даје препорука опсервационог тима за наставак
боравка дјетета у установи. Одређени број дјеце, са уоченим развојним сметњама тек у
предшколским установама пролазе поступак процјене у складу са Правилником.
Законом о предшколском васпитању и образовању је прописано да се васпитно-образовни
рад остварује према индивидуалном програму, зависно од потреба и могућности дјеце.
Васпитна група коју похађа дијете са сметњама у развоју може да има и сарадника за
васпитача, који пружа техничку помоћ васпитачу и дјетету, а на специфичности сваког
дјетета указује родитељ или старатељ.
Осим наведеним Законом, боравак дјетета у предшколској установи уређен је и
Правилником о начину и условима остваривања програма у предшколским установама за
дјецу са сметњама у развоју71, који прописује начин и услове остваривања програма у
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УН Конвенцију о правима особа са инвалидидтетом БиХ и Опциони протокол БиХ је ратификовала 2010.
године
Правилник о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, „Службени гласник
Републике Српске″, број: 117/12
Правилник о начину и условима остваривања програма у предшколским установама за дјецу са сметњама у
развоју „Службени гласник Републике Српске″, број:5/19
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предшколским установама за дјецу са сметњама у развоју, које остварују програме
предшколског васпитања и образовања.
Правилником се, поред осталог, обавезуја предшколска установа да континуирано ради
на промовисању инклузивне праксе и стварању оптималних услова за укључивање дјеце
са сметњама у развоју.
Током извјештајне године обраћањем Омбудсману за дјецу, родитељи дјеце са сметњама
у развоју указивали су на: недовољну припремљеност и оспособљеност васпитнообразовног особља за рад са дјецом са сметњама у развоју, или да предшколска установа
нема запослена лица која су посебно обучена и оспособљена за рад са таквом дјецом, па
до тога да више нема мјеста за пријем дјетета у предшколску установу.
Поред тога, родитељи су указивали и на проблем одбијања пријема у предшколску
установу њиховог дјетета, коме је због вишеструких сметњи у развоју током боравка у
предшколској установи неопходно присуство асистента. На овај проблем су указивале и
предшколске установе, имајући у виду чињеницу да је могуће ангажовање асистената,
али је проблем у финансирању. Наиме, прописима који регулишу ову област није
предвиђено да асистента за дијете у предшколској установи финансира
ресорно
министарство или предшколска установа, него је то додатна обавеза родитеља. У циљу
квалитетнијег инклузивног предшколског васпитања и образовања потребна су
системска рјешења за проблем ангажовања и финансирања асистената неопходних за
дјецу са вишеструким сметњама. Системско рјешење допринијело би квалитетнијој
инклузији у раној узрасној доби за дјецу са сметњама, као и њиховим вршњацима у
вртићкој групи.
Дјеца са сметњама у развоју након завршетка предшколског образовања имају право на
основно образовање које је уређено Законом о основном васпитању и образовању72.
Овим законом је прописано да дјеца с посебним потребама стичу основно васпитање и
образовање у редовним школама укључивањем у редовни наставни процес (инклузија),
комбинованим или посебним одјељењима, а васпитно-образовни рад се реализује на
основу прилагођеног наставног плана и програма, или у основним школама за дјецу са
сметњама у развоју.
Дјеца са већим и комбинованим потешкоћама у развоју образују се у специјализованим
установама опремљеним за образовање дјеце с озбиљним и комбинованим потешкоћама у
развоју, или у посебним одјељењима за дјецу с посебним образовним потребама у
редовним школама.
Правилником о васпитању и образовању дјеце с посебним образовним потребама у
основним и средњим школама73 уређена је инклузија ученика с посебним образовним
потребама њиховим укључивањем у одјељења редовне основне и средње школе на
основу препорука стручног тима. Стручни тим у школи има задатак да изради
индивидуално прилагођени план и програм за свако дијете с посебним образовним
потребама појединачно, примјерен основним карактеристикама потешкоћа код дјетета,
који у правилу представља смањивање интензитета и екстензитета при избору наставних
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Закон о основном васпитању и образовању „Службени гласник Републике Српске″, број: 44/17, 31/18 и
84/19
Правилник о васпитању и образовању дјеце с посебним образовним потребама у основним и средњим
школама, „Службени гласник Републике Српске″, број: 85/04
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садржаја, обогаћен специфичним методама, средствима и помагалима, и да редовно врши
његову евалуацију.
Међутим, честа је појава у пракси да сам поступак процјене за ученика са сметњама у
развоју према Правилнику траје неоправдано јако дуго, и по неколико мјесеци, па чак и
цијелу школску годину. Оваква ситуација није у најбољем интересу дјеце са сметњама у
развоју, имајући у виду да се налазом стручне комисије, како је већ наведено, предлаже
школовање по индивидуално прилагођеном плану и програму или да је неопходна
подршку асистента. Протеком времена од покренутог поступка до извршене процјене од
стране надлежне комисије, ученик са сметњама у развоју нема дефинисан прилагођен
програм рада, нема асистента (ако је потребан), а школска година пролази без
образовног, прилагођеног програма за конкретно дијете, без оцјењивања.
Законом о основном васпитању и образовању прописано је да у случају да је налазом и
мишљењем стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са
сметњама у развоју предложено ангажовање лица за подршку ученику са сметњама у
развоју (асистент), школа ће затражити сагласност Министарства за ангажовање
асистента, који пружа техничку помоћ.
С обзиром да је давање сагласности на ангажовање асистента Законом условљено
обезбијеђеним финансијским средствима, тиме се доводи у питање остваривање права
дјеце са сметњама у развоју на образовање под једнаким условима. У пракси се асистенти
приоритетно одобравају за ученике са аутизмом, комбинованим сметњама, с елементима
аутизма и ученике са тјелесним оштећењем (тешко покретне и непокретне ученике) који
похађају наставу. Ученицима са другим сметњама, у зависности од средстава у буџету
одобравају се асистенти.
Кроз сарадњу са удружењима грађана за помоћ и подршку дјеци са сметњама у развоју,
као и на основу разговора са родитељима дјеце, уочени су проблеми и у поступку
проналаска асистената у настави. Наиме, нема довољно младих који су заинтересовани да
буду асистенти у настави ученицима са сметњама у развоју, а нажалост, те дјеце је све
више. Асистенте углавном проналазе надлежни из школа заједно с родитељима или пак
родитељи сами нађу асистента за своју дјецу. Родитељи истичу да лакше налазе
асистенте за ниже разреде основне школе због мањег броја часова и лакшег посла.
Међутим, није ријетка ситуација када млади људи прихвате да буду асистенти у школи,
али када пронађу боље плаћен посао откажу посао асистента, што негативно утиче на
дијете којем је у инклузивној настави до тада био/била асистент.
Закључивање одговарајућег уговора о раду са ангажованим асистентима у пракси
представља озбиљан проблем, с обзиром на став Министарства и одредбу да асистент
пружа техничку помоћ у кретању и обављању хигијенских потреба, комуникацији и
социјалној укључености и другој врсти помоћи, зависно од потреба ученика, те да је
асистент техничка помоћ ученику и са њим је док траје настава и не може се мијешати у
рад наставника и реметити рад наставника. Асистент може бити лице које има најмање
средњу стручну спрему.
Дјеца са сметњама у развоју имају право и на средње образовање, које је уређено
Законом о средњем образовању и васпитању. Законом је прописано да је средње
образовање доступно свима под једнаким условима и способностима појединца, али и да
средње образовање није обавезно. Ученици са сметњама у развоју у средњу школу
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уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју које доноси надлежна установа у
складу са Правилником о васпитању и образовању дјеце с посебним образовним
потребама у основним и средњим школама.

Омбудсман за дјецу је запримио жалбу у којој се наводи да старатељи оспоравају упис
дјевојчице са сметњама у развоју у специјализовану установу „Заштити ме″ у Бањој Луци
(налазом и мишљењем Комисије препоручена установа за даље школовање), како због
смјештаја у установу не би „изгубили новчане принадлежности које имају њеним
присуством у породици” (увећани дјечији додатак, право на превоз, туђу његу..). У циљу
заштите најбољег интереса ученика са сметњама у развоју препоручено је дјеловање
органа старатељства у раду са породицом. 74
Ученици са сметњама у развоју могу да се школују у редовним школама у којима је
одобрено школовање за занимања за која постоје прилагођени наставни планови и
програми или у средњим школама за дјецу са сметњама у развоју. Прописано је да у
одјељење у редовној школи могу да буду уписана највише два ученика са сметњама у
развоју који се школују по посебном наставном плану и програму. За једног ученика са
сметњама у развоју, број ученика у односу на максималан број ученика у одјељењу, се
смањује за три ученика. У пракси се дешава да прво двоје дјеце са сметњама у развоју
која се пријаве за упис буду и уписана у школу, а остали су присиљени да траже или
другу школу у којој можда има слободно мјесто или да чекају сљедећу школску годину,
имајући у виду чињеницу да дјеца са сметњама имају добну границу за упис у први
разред средње школе до навршене 21. године. Управо наведене ситуације су биле разлог
обраћања Омбудсману за дјецу за подршку, у име дјеце од стране дефектолога, педагога
из основне школе коју су завршила дјеца са сметњама у развоју, са циљем да та дјеца не
би паузирала у даљем школовању. Да би се то омогућило, потребно је да ресорно
министарство омогући заинтересованој дјеци са сметњама да буду уписана у средњу
школу без „паузирања” у трајању од једне или више година, а да локалне самоуправе
повећају број занимања у средњим
школама која су прилагођена преосталим
капацитетима дјеце са сметњама у развоју.
Омбудсман за дјецу је у извјештајном периоду указао на потребу отклањања
архитектонских баријера које отежавају или онемогућавају дјеци са сметњама у развоју
физички приступ објектима васпитно-образовних установа, као и једном дијелу објеката
установа културе на подручју Града и регије Бијељина. Имајући у виду да квалитетно
образовање доприноси укупном напретку друштва и да је у најбољем интересу дјеце,
Омбудсман за дјецу је упутио Препоруку Министарству просвјете и културе Републике
Српске75да предузме све потребне мјере и конкретне активности да се што хитније у
васпитно-образовним установама, као и у једном дијелу установа културе, отклоне
архитектонске баријере.
Омбудсман за дјецу у извјештајном периоду запримио је одређен број пријава/жалби
којима се указује на повреду права дјеце са сметњама у развоју чије здравствено стање
захтијева 24-часовну његу, из разлога што самохрани родитељ који је запослен, према
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важећем Закону о дјечијој заштити76, не може да оствари „право на накнаду родитељуњеговатељу или његоватељу”. Имајући то у виду, Омбудсман за дјецу је, у циљу додатне
заштите и повећања степена социјалне сигурности породици дјеце са сметњама у развоју
и додатне подршке самохраним родитељима и дјеци са сметњама у развоју, Министарству
здравља и социјални заштите упутио Иницијативу за доношење Закона о измјенама и
допунама Закона о дјечијој заштити,77 на начин да се „право на накнаду родитељу–
његоватељу или његоватељу” изузетно може признати једном од незапослених чланова
домаћинства са којим живи дијете са сметњама у развоју, у ситуацији када је самохрани
родитељ запослен.
Иако је напредак у положају дјеце са сметњама у развоју у Републици Српској у задњих
неколико година видљив, пријаве по којима је Омбудсман за дјецу поступао, указују да је
неопходна даља континуирана и ефикаснија подршка дјеци са сметњама у развоју и то у
сљедећим правцима и активностима:
-

-

76
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Покренути активности ради израде обавезног Протокола о сарадњи који утврђује
обавезу и начин сталне координације и сарадње, укључујући и размјену података
између свих институција које су надлежне за пружање подршке дјеци са сметњама у
развоју (и на локалном и на ентитетском нивоу), а нарочито између првостепене
стручне комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у
развоју и стручних опсервационих тимова у школама;
Организовати и подстицати обавезне и континуиране едукације наставног особља и
то како о изради, тако и о практичној реализацији наставних планова и програма, и
то кроз редовне и обавезне програме, али и кроз тематске семинаре и тренинге;
Радити на изради и штампи прилагођених уџбеника за дјецу са сметњама у развоју;
Ради дестигматизације дјеце са потешкоћама у развоју потребно је стално радити и
на едукацији ученика у основним и средњим школама;
Предузети конкретне активности да се у свим васпитним-образовним установама што
хитније отклоне архитектонске баријере;
Радити на прилагођавању онлајн наставе за ученике са сметњама у развоју у
зависности од врсте и степена њиховог оштећења.

„Службени гласник Републике Српске″, број: 114/17, 122/18 и 107/19
Иницијатива за Измјене и допуне Закона о дјечијој заштити број: 1028-1-УП/20 од 28.10.2020.године
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F) ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ
Пандемија вируса КОВИД 19 утицала је на све животне области, а свакако посебан изазов
представљало је образовање, односно одржавање наставе, будући да је пандемија у
једном тренутку довела до прекида образовања за дјецу и младе широм свијета.
Образовне власти укључиле су већину дјеце у онлајн наставу, али упркос томе, и даље
постоји одређени број дјеце која нису била укључена у наставни процес, као и дјеца без
адекватног приступа информационо-комуникационим технологијама и интернету.

Предшколско образовање и васпитање
Поред чињенице да је и прије пандемије релативно мали број дјеце био обухваћен
системом предшколског васпитања и образовања, појава пандемије вируса корона
додатно је утицала на овај проблем, будући да је у периоду од половине марта до
половине маја 2020. године дошло до обуставе рада предшколских установа, због чега је
велики број дјеце прекинуо похађање предшколског васпитања и образовања.
Такође у наведеном периоду није одржан ни припремни програм за дјецу пред полазак у
школу у трајању од три мјесеца, а поставља се и питање и који број дјеце који је био
обухваћен системом предшколског васпитања и образовања прије појаве пандемије је
уопште наставио похађати предшколске установе.
Према истраживању које је спровео УНИЦЕФ БиХ78, у августу 2020. године већина
образовних власти затворила је све предшколске установе током периода блокаде и
ограниченог кретања због корона вируса. У Републици Српској, од укупно 174
предшколске установе, остало је отворено 11 јавних и 13 приватних установа за 313
дјеце. Иако већина образовних власти није организовала предшколско онлајн учење, у
неким административним јединицама дјеца од 3 до 6 година могла су похађати
активности путем интернета.
Дакле, иако ресорна министарства нису организовала предшколско онлајн учење, било је
примјера предшколских установа чије је руководство то самоиницијативно покренуло.
Посебан изазов представљало је и организовање рада предшколских установа у складу са
датим препорукама надлежних органа, а у циљу заштите здравља дјеце и спријечавања
ширења заразе. Како би се обезбиједио сигуран повратак дјеце у предшколске установе, а
самим тим осигурала примјена датих хигијенско-епидемиолошких мјера, неопходно је
било редуковати број дјеце у васпитним групама, организовати рад у смјенама и слично,
што је довело до тога да готово већина предшколских установа редукује или потпуно
обустави упис, односно пријем дјеце у предшколске установе.
Током извјештајног периода Омбудсман за дјецу запримио је пријаву/жалбу79 којом се
указује на могуће неправилности везано за пријем, односно упис дјеце у предшколску
78
79

Смањење утицаја пандемије КОВИД 19 на учење дјеце и младих у Босни и Херцеговини брза процјена
стања и потреба – образовање у Босни и Херцеговини фаза II, август 2020.
Предмет број: 914-55-3-ПЖ/20
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установу. Наиме, у пријави/жалби се, између осталог, наводи да предшколска установа
није расписала конкурс, односно јавни позив за упис дјеце у вртић, те да је без
сагласности Управног одбора и Скупштине Града од стране директора установе
формирана комисија за упис, супротно постојећем правилнику о пријему дјеце, као и да
се упис дјеце наводно врши на основу страначких критеријума.
Републички просвјетни инспектор извршио је инспекцијски надзор у
предшколској установи и том приликом констатовао да у току 2020. године
расписивања конкурса због тренутне епидемиолошке ситуације и препоруке ЈУ
за јавно здравство Републике Српске80 којима је предвиђен број дјеце у
групама.

наведеној
није било
Института
вртићким

Основно и средње образовање и васпитање
1. Избор ученика генерације
У извјештајном периоду Омбудсман за дјецу запримио је и пријаве/жалбе којима се
указује на повреде права дјеце у поступку избора ученика генерације.
Као и до сада, пријавама/жалбама се углавном указује на одређене неправилности у
поступку избора ученика генерације, а тичу се критеријума за избор, систем бодовања,
примјену Правилника о избору ученика генерације и сл.
У претхоним извјештајним периодима нешто израженији је био проблем избора ученика
генерације у средњим школама када је, због измјена 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. Међутим, након
доношења новог Правилника о избору ученика генерације у средњој школи, у фебруару
2019. године, дефинисан је поступак и начин избора ученика генерације у завршним
разредима средњих школа у Републици Српској, те није било пријава/жалби у
извјештајном периоду везано за избор ученика генерације у средњим школама.
2. Изрицање дисциплинских мјера
С обзиром на промјене у начину извођења наставе, до којих је дошло због појаве
пандемије вируса КОВИД 19, питање дисциплинске одговорности ученика није било
заступљено у истој мјери као што је то био случај у претходним извјештајним периодима,
али свакако и даље је присутан проблем, будући да питање дисциплинске одговорности
ученика у образовном систему још увијек није уређено јединственим правилником.
У пријави/жалби пренесеној из претходног извјештајног периода којим се указује на
вршњачко насиље у једној основној школи, на захтјев Омбудсмана за дјецу школа је
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У установи треба бити најмањи могући број запослених у исто вријеме, али опет довољан број да је могуће
организовати бригу за дјецу у малим групама (до 25 дјеце по групи, при томе ако је икако могуће што мањи
број дјеце); Препоруке за рад предшколских установа у вријеме пандемије, 10. новембар
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доставила одређену документацију о изрицању дисциплинске мјере ученику, из које
између осталог произилази:
-

да су педагог и учитељица обавиле разговор са учеником
понашањем према другом ученику,

у вези са недоличним

-

да је ученику изречена васпитно дисциплинска мјера - Укор одјељенског старјешине
за лакшу повреду обавезе утврђену законом.

Одлуком, која се позива на Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности
ученика, али не и на његов члан, није наведено коју је повреду обавеза ученик урадио и
када, те какав је став ученика о томе.
Према Закону, ученик може одговарати само за повреду обавезе која је доказана и која је
у вријеме изршења била утврђена законом или општим актом школе.
Одлуком којом се ученику изриче васпитно дисциплинска мјера мора се недвосмислено
утврдити када је ученик и на који начин извршио повреду обавеза81.
Да би се изрицањем одговарајуће васпитно-дисциплинске мјере обезбиједио циљ због
којег је мјера изречена, врло је важно да проведени поступак и изречена мјера у свему
буду у складу са законом и општим актом школе.
Омбудсман за дјецу је наведеној школи упутио препоруку којом се школи налаже
предузимање потребних мјера ради отклањања ситуације која доводи до повреде права
ученика на начин да:
- Директор школе поништи одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мјере - Укор
одјељенског старјешине, јер иста није донесена у складу са Законом; из исте се не види
шта је и када ученик урадио, која повреда дужности је учињена, те
- Да се у свим будућим случајевима изрицања васпитно-дисциплинске мјере због повреде
обавеза ученика осигура да изречена мјера буде у свему у складу са законом и
правилником, да буде образложена са потпуно и правилно утврђеним свим чињеницама и
околностима које су од важности за доношење законите одлуке.82 (Школа је поништила
изречену мјеру и прије пријема препоруке.)
3. Онлајн настава
Када је у питању извођење наставе за вријеме пандемије у школама у Републици Српској,
у примјени су били различити модалитети извођења наставе на даљину и путем
интернета.
Према наведеном истраживању UNICEF-а БиХ у највећем броју случајева за онлајн учење
школе су користиле једноставне комуникацијске алате (Вибер и сл.), а само су поједине
образовне власти својим просвјетним радницима пружале могућност за обуку у тој
области.

81

Закон о општем управном поступку, члан 197, став 2. - Образложење мора да садржи, између осталог,
утврђено чињенично стање и разлоге који, с обзиром на утврђено чињенично стање упућују на одлуку која је
дата у диспозитиву.
82
Препорука број:1599-137-8-ПЖ/19-1/20 од 05.02.2020. године
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Образовне власти Републике Српске су ученицима којима је то било неопходно уступиле
на употребу ИКТ опрему набављену у оквиру пројекта „Доситеј″83. Образовне власти и
школе су се приликом примјене онлајн учења одлучиле за различите софтверске
/комуникационе алате.
За одвијање онлајн наставе неке школе су користиле wеб платформу е-Настава у
Републици Српској.
Током извјештајног периода, Омбудсману за дјецу се обратило неколико родитеља везано
за извођење онлајн наставе. У предмету број: 1021-57-3-ПЖ/20 наводи се да су „због
обуставе наставе у основним школама многа дјеца остала без права на образовање, а
посебно они који нису у могућности да себи приуште рачунар, интернет и телефон…”
У пријави/жалби број: 1030-59-3-ПЖ/20 такође се наводи да „прекид наставе у наведеном
периоду представља кажњавање дјеце...”
Наиме, у периоду од 26.10. до 01.11.2020. године на приједлог Републичког штаба за
ванредне ситуације дошло је до привремене обуставе наставе у школама у Републици
Српској.
Поступајући по наведеним пријавама/жалбама утврђено је да су надлежни органи у
периоду привремене обуставе наставе предузимали одређене активности и мјере у циљу
реализације наставног процеса, на начин да су све школе биле дужне да ученицима који
нису били у могућности да прате онлајн наставу омогуће праћење исте обезбјеђивањем
техничке подршке у виду додјељивања лаптопова, Нотебоок-а и сл.
Такође, за потребе реализације наставе Министарство је, породицама тешког
материјалног стања које немају приступ интернету, обезбиједило бесплатан интернет.
У складу са препорукама ЈУ Института за јавно здравство РС у вези са почетком школске
године и организацијом наставе у РС, у основним школама је дошло до реорганизације
рада,84 организован је рад у смјенама, број ученика у одјељењу организован је по
групама, а школски часови су смањени са 45 на 20 минута.
Дакле, основни проблеми и изазови са којима се суочавало образовање у 2020. години, а
који ће највјероватније бити присутни и у наредном периоду, јесте непостојање
јединственог система праћења онлајн наставе, једнака доступност, односно једнак
приступ образовању за све категорије дјеце, а посебно дјецу са сметњама у развоју, дјецу
припадницима етничких мањина, дјеци нижег социјално-економског статуса итд.
Како би се омогућио и обезбиједио једнак приступ и право на образовање свој дјеци под
једнаким условима, неопходно је у наредном периоду предузети додатне активности и
мјере у циљу унапријеђења наставе на даљину.
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Иницијатива- Једно дијете – један компјутер
Наставни процес је неопходно организовати на начин да се омогући примјена физичке дистанце. Ученици
треба да сједе појединачно у клупама, с тим да се свако одјељење које има више од 15 ученика дијели на
2 групе. Неопходно је подстицати физички размак као и појачану личну хигијену и хигијену простора.
Предмети и површине који се често додирују (кваке, прекидачи...) морају се посебно често пребрисавати и
дезинфиковати, од 17.8.2020. године
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4. Надзор у примјени закона и препоручених мјера
Омбудсман за дјецу је запримио један број пријава којима се указује на повреду права
дјетета у вези са:
- посјетом појединих функционера јединица локалне самоуправе једном броју
васпитно- образовних установа поводом почетка нове школске године, противно
забрани таквих посјета,
- фотографисања са дјецом и објављивањем фотографија на друшвеним мрежама, а
- наведене активности
се доводе у везу са одржаним локалним изборима и
укључивање дјеце у активности усмјерене на постизање политичких циљева
одраслих.
У вези са запримљеним пријавама Омбудсман за дјецу се обратио Министарству просвјете
и културе и затражио писмено изјашњење о активностима које је Министарство предузело
ради осигурања једнаког поступања у васпитно-образовним установама у вези са
препоруком Омбудсмана за дјецу, додатно у вези са тренутним епидемиолошким мјерама
и предизборном кампањом.
На захтјев Омбудсмана за дјецу, Министарство је актом број: 07.04/052-8493/20 од
30.10.2020. године доставило обавјештење Омбудсману за дјецу, а у прилогу истог и
Обавјештење број: 07.041/052-2680/19 од 28.03.2019. године којим обавјештава
Омбудсмана за дјецу да је у вези са Препоруком Омбудсмана за дјецу број: 121-1-8-ПЖС2/19 од 08.03.2019. године предузело потребне мјере и активности, те да је свим
предшколским установама, основним и средњим школама у Републици Српској дана
28.03.2019. године достављен акт број: 07.041/052-2680/19, којим се између осталог
утврђује:

„Законима у области предшколског васпитања, основног васпитања и образовања, те
средњег образовања прописано је да су васпитно-образовне установе дужне да спроводе
мјере и пропишу начин, поступак и смјернице заштите безбједности дјеце током боравка у
предшколској установи и школи.
Поред наведених закона, васпитно-образовне установе су дужне да се придржавају и
других прописа који се односе на заштиту дјеце и њихових права, како оних који се
односе на заштиту приватности, тако и свих других права.
С обзиром на то да су предшколске установе, основне и средње школе васпитнообразовне установе у које су укључена малољетна дјеца, потребно је да посебну пажњу
обратите на њихову безбједност, заштиту и поштовање права. С тим у вези потребно је да
предузмете потребне мјере за спречавање поступања која угрожавају права и интересе
дјеце на поштовање приватности, при чему требате имати у виду сљедеће....″
Управо, имајући у виду да је Министарство, поступајући по препоруци Омбудсмана за
дјецу број: 121-1-8-ПЖС-2/2019. године од свих васпитно-образовних установа затражило
поступање како је то наведено актом од 28.03.2019. године, од Министарства је
затражено изјашњење да ли је у васпитно-образовним установама осигурано једнако
поступање у вези са наведеном препоруком, додатно у вези са тренутним
епидемиолошким мјерама и предизборном кампањом.
Одговор у том дијелу Омбудсману за дјецу није достављен.
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У циљу заштите здравља ученика и запослених у васпитно-образовним установама, и
организацији наставног процеса у условима изазваним корона вирусом, ЈЗУ Институт за
јавно здравство Републике Српске, у вези са почетком нове школске године и
организовањем наставе у Републици Српској, дана 17.08.2020. године донио је Препоруке
којима се, између осталог, прописује:

„тачка 1.6. у школи ограничити-контролисати улазак свих особа које нису запослене у
школи,
тачка 1.8. забранити све посјете школама и посјете школа другим институцијама,
тачка 1.11. у учионици могу боравити искључиво ученици и њихови учитељинаставници″
Наведеним препорукама јасно се прописују мјере које треба да умање ризик од ширења
вируса у васпитно-образовним установама, које треба да заштите здравље и ученика и
запослених у васпитно-образовним установама и истима се, не само забрањују посјете
школама већ се утврђује да у учионици могу боравити само ученици и њихови учитељинаставници (а не и други наставници, директор школе или трећа лица).
Препоруке не остављају могућност школи да процјењује да ли у учионици нпр. под
одређеним условима (уз примјену епидемиолошких мјера или слично) поред наведених,
могу боравити и друга лица.
Посјете васпитно-образовним установама и другим установама у којима бораве дјеца,
противне су забранама утврђеним епидемиолошким мјерама, и доводе до повреде права
дјетета, а Министарство није обезбиједило потребан надзор у примјени наведених мјера у
васпитно-образовним установама.
Према Закону, Министарство просвјете и културе је надлежно да проводи поступак
контроле- управни надзор над законитошћу рада васпитно-образовних установа85.
Провођењем управног надзора Министарство надзире законитост рада васпитнообразовне установе. На основу резултата извршеног надзора, Министарство предузима
потребне мјере са циљем да се осигура остваривање владавине права и правне сигурност
- да васпитно-образовне установе, увијек и у свим ситуацијама своје дјеловање заснивају
на закону и прописима који се односе на заштиту дјеце и њихових права.
Имајући у виду напријед наведено, посебно, досљедну примјену свих епидемиолошких
мјера, те да је Министарство пропустило да проведе поступак контроле-управни надзор,
Омбудсман за дјецу, у складу са чланом 9. Закона о омбудсману за дјецу упутио је
препоруку86 Министарству просвјете и културе у циљу предузимања потребних мјера и
активности за спречавање поступања која угрожавају права и интересе дјеце на начин:
-
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да покрене поступак контроле у примјени Закона о основном васпитању и образовању
- члан 10. став 7. према којем је школа дужна да спроводи мјере и пропише начин,
поступак и смјернице заштите и безбједности дјеце током боравка у школи, а што
укључује и примјену епидемиолошких мјера као и мјера за заштиту приватности
ученика.

Закон о основном васпитању и образовању, „Службени гласник РС″, број: 44/17, 31/18, 84/19 и 63/20, члан
170. тачка(1)
Препорука број: 850-50-7-ПЖ-9/20 од 23.12.2020. године
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G) ПРАВО НА ИГРУ И СЛОБОДНО ВРИЈЕМЕ
Чланом 31. Конвенције о правима дјетета је дефинисано право дјетета на одмор и
слободно вријеме, учешће у игри и рекреативним активностима које одговарају његовој
доби, могућностима и способностима, а државе потписнице се обавезују да осигурају
сваком дјетету остваривање овог права без дискриминације по било којем основу. Игра и
рекреација су неопходне за здравље дјеце и унапријеђују развој креативности,
имагинације, самопоуздања, личне ефикасности, као и физичке, друштвене, когнитивне и
емотивне снаге и вјештина87.
Игра је препозната као најбоље средство учења различитих вјештина, укључујући и
друштвене вјештине. Досљедна примјена овог члана Конвенције подразумијева и
укључивање дјеце са потешкоћама у развоју, а то се постиже да се дјеци пруже
могућности, мјесто и вријеме да се играју једни са другима – дјеца са потешкоћама у
развоју са дјецом без потешкоћа.
Нажалост, родитељи због бројних обавеза на послу и код куће игру са дјецом и
квалитетно проведено слободно вријеме све више замјењују гледањем телевизије,
кориштењем друштвених мрежа на интернету, употребу мобилних телефона, те дјецу од
најранијег узраста „едукују″ на упражњавање разних игрица.
Вријеме које родитељи проводе у игри с дјецом има непроцјењиву вриједност за развој
дјечијег самопоуздања, повјерења и осјећај сигурности, а позитивно утиче на развоје
дјечије маште, истраживачког духа, креативности и учења. Осим тога, квалитетно
проведено слободно вријеме у породици од најранијег узраста дјетета посебно је важно
за стварање повјерења и разумијевања између родитеља и дјеце, а то повјерење је у
одрастању дјетета посебно значајно.
Да би слободно вријеме одговорило на потребе дјеце, неопходно је да исто буде
квалитетно организовано и у складу са узрастом дјетета и његовим потребама и
могућностима. Уз бројне предности које доприносе развоју и одрастању дјетета,
остваривање права дјетета на игру и слободно вријеме истовремено има и превентивно
дјеловање у смањењу ризика којима су дјеца изложена у времену када не знају шта да
раде, јер, у противном, управо овај простор неорганизованог слободног времена код
дјеце, је простор који отвара пут за различите облике неприхватљивог понашања код
дјеце и разне злоупотребе дјетета.
Омбудсман за дјецу годинама указује да је у вријеме празника значајно повећана
употреба пиротехничких средстава, посебно петарди, а тиме је повећан ризик за
повријеђивање дјеце.
Пиротехничка средства нису безазлена разонода, нити средства за забаву, већ опасна
средства која могу изазвати тешке тјелесне повреде онога који их користи, или некога из
околине, посебно у ситуацијама када их користе дјеца, без надзора и знања одраслих.
Пропуштањем дужне пажње у свим ситуацијама, па и у дјечијој игри и употребом
петарди, посљедице за дијете и његово здравље и психофизички развој могу бити веома
тешке и дуготрајне са несагледиво штетним ефектима.
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УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 17: О праву дјетета на одмор, слободно вријеме, игру,
рекреативне активности, културни живот, члан 9.
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Због избијања здравствене кризе, изазване КОВИД 19, и примјеном неопходних
заштитних мјера за њено сузбијање, те проглашавањем вандредне ситуације на
глобалном нивоу, животи дјеце су се у извјештајној години потпуно промјенили у свим
подручјима, па и у дијелу остваривања њиховог права на игру и слободно вријеме.
Многе активности које се тичу дјеце су отказане, школе и вртићи су затворени и све је то
додатно утицало да су дјеца највише времена проводила у кући и на интернету. Овакав
начин кориштења слободног времена смањује ниво физичке активности међу дјецом у
развоју, ствара лоше животне навике код дјеце и није у њиховом најбољем интересу.

Пред Омбудсманом за дјецу забиљежен је случај повреде права дјетета на најбољи
интерес88 осујећивањем остваривања права на слободно вријеме, игру и рекреацију, а по
пријави/жалби родитеља дванаестогодишње атлетичарке, којом се указује да је од стране
једног атлетског клуба давање исписнице за њен прелазак у други клуб, условљаван
уплатом „обештећења од стране новог клуба″, а позивајући се на Правилник о
регистрацији и преласку атлетичара и Одлуци о обештећењу. Прелазни рок је био при
крају и таквом одлуком клуб би талентовану дјевојчицу осујетио у наставку бављења
спортом у клубу у коме жели, што свакако урушава њено право на најбољи интерес.
Након укључивања Омбудсмана за дјецу, млд.спортистикиња је добила исписницу и
регистрована као члан у жељеном клубу. Омбудсмана за дјецу је обраћањем клубу који је
неосновано условљавао прелазак дјевојчице у други клуб, указао на неопходност
усаглашавања прописа, на које су се позивали у поступку, са важећим Законом о спорту
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске″, број:79/20).
За правилан психофизички развој дјеце и њихово здравље, бављење спортом има
посебно важну улогу, јер спорт осим очувања здравља има и значајну друштвену улогу.
Нажалост, у извјештајном периоду, због епидемиолошких мјера, бављење спортом
значајно је редуковано, а бројне спортске активности су одложене.

88

Предмет број:164-64-11-ПЖ/20
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H) СОЦИЈАЛНО – ЕКОНОМСКА ПРАВА ДЈЕЦЕ
Омбудсман за дјецу је у извјештајном периоду запримио 49 пријава које указују на
повреде социјално – економских права дјеце.
Пријавама запримљеним у Омбудсману за дјецу указује се на повреде права дјеце због
неплаћања алиментације, разних видова материјалне помоћи, питања смјештаја дјеце,
накнада за родитеље, материнског додатка, питања примјереног животног стандарда
родитеља и дјеце, услова у којима дјеца одрастају.
Конвенција о правима дјетета прописује да 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 с националним законима.
Ове повластице треба да буду признате, ако то одговара, узимајући у обзир средства и
услове дјетета и лица која су одговорна за издржавање дјетета, као и све остале услове
значајне за захтјеве за повластице које поднесе дијете или који се поднесу у његово
име89.
Државе чланице признају право сваког дјетета на животни стандард примерен физичком,
менталном, духовном, моралном и друштвеном развоју дјетета. Родитељ(и) или друга
лица одговорна за дијете имају првенствено одговорност да, у оквиру својих способности
и финансијских могућности, обезбиједе животне услове потребне за развој дјетета.
Државе чланице, у складу с националним условима и својим могућностима, предузимају
одговарајуће мјере за помоћ родитељима и другим лицима одговорним за дијете, ради
остваривања овог права и, у случају потребе, обезбјеђују материјалну помоћ и програме
потпоре, посебно у погледу исхране, одјеће и становања.
Конвенција о правима дјетета обавезује државе чланице да предузимају све одговарајуће
мјере како би обезбједиле да дијете добија издржавање од родитеља или других лица
која су финансијски одговорна за дијете, како у оквиру државе чланице тако и из
иностранства. Посебно, ако лице које је финансијски одговорно за дијете не живи у истој
држави у којој и дијете живи, државе чланице подстичу приступање међународним
споразумима, односно закључење таквих споразума, као и других одговарајућих
аранжмана.90
Законом о социјалној заштити уређен је систем социјалне заштите, права у систему
социјалне заштите и корисника тих права, поступак и услови за остваривање права,
дјелатност установа социјалне заштите, самостално обављање послова у области
социјалне заштите, финансирање, надзор и друга питања значајна за функционисање и
остваривање социјалне заштите грађана. Законом су уређене категорије лица која се
налазе у стању социјалне потребе, а када је ријеч о малољетним лицима то су дјеца без
родитељског старања, дјеца са сметњама у развоју, дјеца чији је развој ометен
породичним приликама, дјеца жртве насиља и трговине, дјеца са друштвено
неприхватљивим понашањем, дјеца изложена социјално ризичним понашањем и дјеца
којима је због посебних околности потребна посебна заштита91 .
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УН Конвенција о правима дјетета, члан 26.
УН Конвенција о правима дјетета, члан 27.
Закон о социјалној заштити, члан 17.
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Право дјеце на заштиту од економске експлоатације
Узроци појаве просјачења дјеце могу бити различити. Родитељи дјеце затечене у
просјачењу искључиво се правдају својим сиромаштвом. Иако економска ситуација
породице спада у ризичне факторе, она никако не оправдава однос родитеља према
проблему просјачења. Без обзира на узрок, сваком дјетету које је затечено у просјачењу,
потребно је посветити посебну пажњу и реаговати одговарајућом мјером у најбољем
интересу сваког дјетета појединачно. Подношење прекршајних пријава против родитеља
не даје резултате, а и ријетки прекршајни поступци указују да надлежне службе
избјегавају подношење прекршајних пријава управо због лошег материјалног стања
породице. Потпуно је оправдано питање да ли је уопште и могуће наплатити изречену
новчану казну и да ли би евентуална новчана казна угрозила ионако лош породични
буџет?
Просјачење је један од најтежих облика економске експлоатације дјеце, јер су дјеца
затечена у просјачењу непосредно изложена ситуацијама које угрожавају и њихов живот
и њихово здравље. Дјеца која живе и раде на улици су жртве насиља у најтежем облику.
Највећа одговорност у сузбијању појаве економске експлоатације дјеце је на
центрима/службама за социјални рад које морају одмах по сазнању реаговати у складу са
законом, изрицањем одговарајућих мјера – надзор, појачани надзор, па чак и изузимање
из породице, ако је то у конктреном случају у најбољем интересу дјетета.

Током извјештајне године Омбудсману за дјецу од стране Удружења грађана је упућена
пријава92 којом се указује да мајка (која је иначе позната Центру за социјални рад)
„континуирано занемарује и искориштава своју млд. кћерку у смислу да је наводи на
просјачење и да постоји озбиљна сумња навођења на проституцију, те да се „млд. кћерка
породила са непуних четрнаест година и не зна се ко је отац новорођенчета″. Омбудсман
за дјецу се у складу са својим овлаштењима обратила мјесно надлежном Центру за
социјални рад, тражећи изјашњење о предузетим мјерама, истовремено указујући на
неопходност хитног реаговања и заштите у овом случају двоје млд.дјеце (мајке и
новорођенчета). У траженом извјештају Центра за социјални рад се наводи да „су по
захтјеву Омбудсмана за дјецу предузете радње из надлежности Центра, извршене посјете
на терену у неколико наврата, да је новорођенче смјештено у хранитељску породицу,
млд. мајка смјештена у „Сигурну кућу″, да одржава редовне контакте са својим дјететом,
а мајка која је наводила на просјачење и подвођење процесуирана″.
Омбудсман за дјецу поново истиче и у овом годишњем извјештају да је за рјешење овог
проблема неопходан системски приступ увођењем конкретних превентивних програма и
активности, и јачање сарадње свих субјеката заштите са родитељима.
Зато је нарочито потребно:
-
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обезбиједити ефикаснију сарадњу и координацију надлежних органа, установа и/или
служби, нарочито у превенцији;
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-

институционално прикупљање података успостављањем одговарајућих евиденција у
циљу планирања и спровођења превентивних програма и идентификацију потребних
активности за унапријеђење положаја ове категорије дјеце;

-

обавезно у основно образовање укључити сву дјецу и пратити њихово школовање, а
нарочито обратити пажњу на дјецу из ризичних група и идентификацију узрока због
којих одустају од даљег школовања;

-

јачање сарадње свих субјеката заштите са невладиним сектором, посебно удружења
која се баве положајем ризичних група у друштву и њихово укључивање у изради
превентивних програма и планова;

-

подизање свијести о потреби и обавези пријављивања свих случајева искориштавања
дјеце, занемаривања и злостављања.
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V САРАДЊА СА ДЈЕЦОМ
Омбудсман за дјецу континуирано и кроз различите видове сарађује са дјецом, упознаје
их са њиховим правима и подстиче их на изношење мишљења и ставова у вези са
питањима или проблемима са којима се сусрећу.
Нажалост, ванредне околности узроковане пандемијом, захтијевале су и посебне мјере и
ограничења, што се посебно одразило на сарадњу са дјецом. Ипак, прилагођавајући се
новонасталим условима и околностима, неке од активности су и реализоване.
Међународни дан безбједног интернета
Омбудсман за дјецу већ десету годину заредом организује активности с циљем
подстицања и промовисања безбједније и одговорније употребе савремене технологије и
мобилних уређаја међу младима и дјецом, али и међу родитељима.Сваке године на други
дан друге седмице другог мјесеца обиљежава се Дан безбједног интернета. У
извјештајном периоду то је био 11.02.2020. године, а тема Дана безбједног интернета је
„Заједно за бољи интернет″.
Дан безбједног интернета се обиљежава у око 150 земаља широм свијета, што говори о
значају и важности безбједне употребе ове глобалне рачунарске мреже. Представници
Омбудсман за дјецу су у ОШ „Станко Ракита″ Бања Лука заједно са деветим разредима
организовали радионицу - Заједно за бољи интернет и том приликом су ученици
учествовали у мини квизу познавања безбједног кориштења интернета.
Међународни дан безбједног интернета је прилика да заједно укажемо на присутност
модерних технологија у одрастању дјеце, али и да дјеци помогнемо да се у овом свијету
правилно орјентишу, да избјегну ризике и опасности којима могу бити изложени, да
заштите своја права и интересе.
Као што већ годинама указује Омбудсман за дјецу, једина сигурна заштита за дјецу је
благовремено учење дјеце о предностима и ризицима које интернет нуди. Само дјеца која
то знају и која имају довољно информација о томе могу да уоче ситуације које их
повријеђују и угрожавају, те могу правовремено и адекватно да реагују и да затраже
помоћ и заштуту.
Асоцијација средњошколаца БиХ у посјети Омбудсману за дјецу
Омбудсман за дјецу је у ситуацији изазваној пандемијом наставио сарадњу са дјецом, па
је у оквиру те сарадње био домаћин представницима Асоцијације средњошколаца БиХЛокални тим Бијељина, у склопу реализације пројекта „Yuо", чији циљ је да
средњошколци посјете одређене установе, институције и појединце ,који могу
допринијети напредовању младих и ширењу знања о значају и улози одређених
друштвених субјеката у животу дјеце и младих. С тим у вези, исказали су жељу да се
упознају и са улогом и значајем Омбудсмана за дјецу.
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Поштујући све препоручене мјере заштите, због тренутне епидемиолошке ситуације,
Омбудсмана за дјецу је посјетило шесторо средњошколаца из пет средњих школа
(Гимназија, Техничка, Пољопривредна и Економска школа из Бијељине и Средња стручна
школа Јања). Они су упознати са улогом, значајем и надлежностима Омбудсмана за дјецу,
а показали су посебно интересовање за Конвенцију о правима дјетета и њену примјену,
као и за примјере повреде права дјетета у локалној заједници и модалитете у њиховој
заштити. Исказали су заинтересованост и спремност да сарађују са Омбудсманом за дјецу
и жељу да буду сарадници Омбудсмана за дјецу у промоцији права и интереса дјетета.
Златни септембар-мјесец подршке дјеци обољелој од рака
У Добоју је организовано обиљежавање „Златног септембра - мјесеца подршке дјеци
обољелој од рака". Догађај је организовао ЈУ Дом здравља Добој у сарадњи са
Удружењем родитеља дјеце обољелих од малигних болести „Искра" Бања Лука. Подршку
овом догађају својим присуством изразили су и представници Омбудсмана за дјецу,
представници града, јавних установа и удружења грађана.Циљ ове активности је
подизање свијести о раку код дјеце и адолесцената и проблемима с којима се сусрећу, о
значају пружања подршке малишанима који су обољели и њиховим породицама, како
током периода лијечења, тако и у периоду опоравка. Борба коју пролазе малишани и
породице
је
мукотрпна,
тешка,
дуга
и
препуна
неизвјесности.
Право на здравствену заштиту је једно од основних права УН Конвенције о правима
дјетета, а брига о најрањивијим категоријама и њиховим породицама које се боре са
тешким болестима је задатак и обавеза не само здравственог система, него и цијелог
друштва у коме живимо.
Дјечија недјеља, 5.-11. октобар 2020.
Сваке године у првој седмици мјесеца октобра обиљежава се „Дјечија недјеља″, недјеља
у којој се промовишу права дјетета уз различите културно-образовне и спортске
активности намијењене дјеци.
Манифестација Дјечија недјеља у извјештајном периоду обиљежена је у времену од 05.
до 11. октобра под заједничким слоганом: „Здраво тијело, ведар дух", а Министарство
здравља и социјалне заштите у складу са Законом о дјечијој заштити донијело је Програм
активности за вријеме трајања Дјечије недјеље у Републици Српској, у који су укључене
активности Министарства здравља и социјалне заштите, Министарства породице,
омладине и спорта, Министарства просвјете и културе, Омбудсмана за дјецу и активности
градова и општина. Због ситуације узроковане вирусом корона, све активности и
програми су одржани у складу са епидемиолошким мјерама, уз поштовање Препорука ЈЗУ
Института за јавно здравство Републике Српске.
И Омбудсман за дјецу је своје активности прилагодио епидемиолошкој ситуацији и
препорученим мјерама, па су неке од активности организоване „на даљину“ путем
различитих платформи.
Поводом почетка „Дјечије недјеље″ у просторијама Музеја Републике Српске је одржана
пригодна манифестација, коју традиционално организује Музеј у сарадњи са
Омбудсманом за дјецу.
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Догађају су присуствовала дјеца и представници из Центра за образовање, васпитање и
рехабилитацију слушања и говора, Центра „Заштити ме″, Удружења родитеља дјеце
обољелих од малигних болести „Искра″, Дјечијег дома „Рада Врањешевић″, као и дјеца из
Сервис центра „Дајте нам шансу-Звјездице″.
У Бијељини је, у организацији Удружење грађана за промоцију образовања Рома
„Отахарин", манифестацијом на Градском тргу обиљежена „Дјечија недјеља″.
Малишани Удружења и Дјечијег вртића „Чика Јова Змај″, приказали су своју креативност
и вјештине кроз цртање и спортске игре. То је била и прилика да се укаже на важност
инклузивног и предшколског образовања, с посебним акцентом на дјецу из
маргинализованих група, као што су дјеца из ромске популације и дјеца са сметњама у
развоју. За малишане из Вртића „Чика Јова Змај″ у Градској управи је организован
свечани пријем, а дјеци је симболично дат кључ Града за наредну седмицу.
У склопу обиљежавања „Дјечије недјеље″, а у оквиру пројекта „Вртић је и моје право″,
који реализује Одјељење за локални економски развој и европске интеграције града
Бијељина, у сарадњи са вртићем „Чика Јова Змај″ и Удружењем грађана за промоцију
образовања Рома
„Отахарин″, у Центру за културу „Семберија″ у Бијељини је
организован округли сто на тему „Значај раног учења и друштвена инклузија″.
Обиљежавање „Дјечије недјеље″ у Бијељини настављено је у организацији „Дневног
центра за дјецу у ризику″ при Центру за социјални рад и дјечијег вртића „Бајка″. Ово
весело дружење је због препоручених епидемиолошких мјера реализовано у Градском
парку. За малишане је организовано такмичење у разним спортским активностима.
Побједници су награђени аплаузом присутних.
Радионице „Здраве навике”,
Поводом обиљежавања „Дјечије недјеље″, у сарадњи са Музејом Републике Српске,
представница Омбудсмана за дјецу је одржала радионицу „Здраве навике″ за дјецу из
Дјечијег дома „Рада Врањешевић″, за ученике од I до V разеда основне школе.
С обзиром на то да се Дјечија недјеља обиљежава под заједничким слоганом „Здраво
тијело, ведар дух″, за радионицу је одабрана тема о здравим животним навикама, прије
свега навикама одржавања личне хигијене у функцији здравља. Период раног дјетињства
представља „идеалан простор″ за стицање знања, навика и свијести о потреби усвајања
здравог начина живота. Понашање које води здрављу, усвојено у почетним годинама
дјетињства и школовања, остаје „уграђено" и добрим дијелом чини темељ каснијег стила
живота.
Дјеца су активно учествовала у радионици, отворено говорила о својим хигијенским и
здравим навикама, са мноштвом примјера из свакодневног живота и при томе су показала
спремност за поправљање лоших и усвајање нових образаца здравих навика.
У наставку сарадње са Музејом Републике Српске, поводом обиљежавања „Дјечије
недјеље″, радионица „Здраве навике″ одржана је и за дјецу из предшколске установе
„Маслачак″ Бања Лука. Предшколци су показали завидно знање о правима дјетета
језиком примјереним дјеци, а здраве животне навике свакако су дио њихове
свакодневнице, па су својим ријечима указивала на то шта је добро, а шта не треба
радити и како чувати своје здравље. Велика је улога родитеља/старатеља, васпитача и
свих одраслих у едукацији дјеце од најранијег доба о њиховим правима, али и обавезама,
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а ова Дјечија недјеља је идеалан период да се та права додатно промовишу, уз
подсјећање на важност њиховог поштовања цијеле године.
Обиљежавање Међународног дана дјетета
У оквиру обиљежавања Међународног дана дјетета, Омбудсман за дјецу је, уз подршку
Министарства породице, омладине и спорта, организовао онлајн активности са ученицима
средњих школа Републике Српске. Активности су се одвијале 24. новембра, када је
одржана радионица „Насиље у породици и утицај на дјецу″ и 26. новембра када је
одржана панел дискусија „КОВИД 19 и млади″. У току припрема, Омбудсман за дјецу
упутио је јавни позив средњошколцима да се добровољно пријаве за учешће, што је овим
актвностима дало посебно обиљежје, јер је учешће било на основу исказаног интереса.
Током прве активности, средњошколци из Требиња, Добоја и Дервенте имали су прилику
да науче о карактеристикама и облицима насиља, са фокусом на насиље у породици и
утицај на дјецу, посебно у ситуацији пандемије узроковане вирусом корона. Радионица је
имала интерактивни карактер и учесници су износили своја искуства, ставове и
постављали различита питања. Током радионице, имали су прилику и да упознају младу
савјетницу Омбудсмана за дјецу из Добоја, која им је пренијела своја искуства у оквиру
ангажмана и сарадње са Омбудсманом за дјецу.
Током друге активности, панел дискусије на тему „КОВИД 19 и млади″, средњошколци из
Рогатице, Требиња, Дервенте и Добоја су са представницима Омбудсмана за дјецу,
разговарали о утицају који ситуација узрокована вирусом корона има на њихов
породични, школски и друштвени живот. Учесници у разговору су истакли да се њихов
дотадашњи начин живота значајно промијенио, у вријеме кад је проглашено ванредно
стање и када је свима било ограничено кретање. Истакли су да су у породици сви чланови
били веома узнемирени и уплашени за живот и здравље, да су пред увођење ванредне
ситуације, односно ванредног стања, осјећали неизвијесност и панику поводом повећане
куповине разних животних артикала и због тога и повећан страх од сиромаштва у
будућности. Страх, узнемиреност, усамљеност али и туга су била стања којима су
свакодневно били изложени. Поред тога, код родитеља се појавио и страх од губитка
радног мјеста, односно престанка радног односа, што је додатно стварало нервозу и лоше
стање у породици. Истакли су да је у таквој ситуацији која је за њих дуго трајала,
долазило и до појаве породичног насиља, најчешће вербалног, управо због психозе која
је тих дана била код већине присутна. Дјеца у породицама које су дисфункционалне, чији
су родитељи раздвојени или разведени су била суочена и са додатним проблемом
одржавања комуникације и личних односа са родитељем са којим не живе у заједници.
Највише пажње млади су посветили сегменту образовања. Изнијели су своје ставове о
настави, о предностима и недостацима онлајн и наставе „уживо″ која се одвија у
школама, поштовању епидемиолошких мјера и начинима дружења и међусобне
комуникације у новонасталим условима. Настала ситуација и многобројне промјене
одразили су се и на њихов школски живот. У вријеме ванредног стања школе су
обуставиле дотадашњи начин рада, организована је настава на даљину, а учесници су се
сложили да им настава на даљину није испунила очекивања и да сматрају да је ипак
класична настава и похађање исте много боље. Као један од разлога навели су и у неким
случајевима недовољну техничку опремљеност и оспособљеност за праћење такве
наставе. Истакли су да су се у тим данима осјећали усамљено, тужно, уплашено и
забринуто, те да су таквим стањем били веома незадовољни. Као разлоге за своје
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незадовољство истакли су да су имали мању жељу за учењем, да је предавање и
објашњавање наставника трајало краће него на часовима класичне наставе, да нису били
у могућности да траже додатно објашњење, да им такав начин предавања није био
довољан, те да испитивање односно њихово презентовање знања можда и није
представљало стварни одраз знања. Заједнички став учесника у дискусији је да не би
вољели да се настава на даљину понови и да је овакав вид наставе прихватљив само као
крајње нужан због заштите здравља, те би наставу радије похађали редовно и у
класичном облику.
Закључили су да им недостаје класична настава, дружења у школи, екскурзије и излети,
те да су забринути да ли ће осјетити посљедице у наставку школовања и током
студирања због смањеног обима учења. Средњошколци су изнијели низ аутентичних
ставова и мишљења којима ће бити посвећена дужна пажња у наредним активностима
Омбудсмана за дјецу, а које ће извјесно је, бити посвећене овој теми.

81

VI САРАДЊА СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
У околностима изазваним пандемијом корона вируса сарадња са невладиним
организацијама значајно је редукована. И ако је ова сарадња за Омбудсмана за дјецу
веома важна, јер су невладине организације због свог непосредног рада на терену и са
разним корисницима услуга, квалитетан извор сазнања о различитим проблемима с
којима се у пракси сусрећу њихови чланови, околности су, у извјештајном периоду,
значајно утицале и на њихов рад и посебно на непосредан контакт са корисницима, а
прилагођавање новим условима рада захтијевало је и вријеме и финансијска средства.
У одређеном броју случајева, невладине организације су се обраћале Омбудсману за
дјецу са пријавама/жалбама у конкретним појединачним случајевима, углавном везано за
различите облике насиља над дјецом.
Неке од реализованих активности у извјештајном периоду:
„Снажнији глас за дјецу″ је мрежа невладиних организација која је била носилац
активности на изради Смјеница за процјену и утврђивање најбољег интереса дјетета.
Промоција и презентација Смјерница обављена је и у извјештајном периоду, путем ZOOM
платформе, за запослене у васпитно-образовним установама и центрима за социјални
рад. У промоцији и презентацији Смјерница активно је учествовао и Омбудсман за дјецу,
као један од аутора урађених Смјерница.
Значајна сарадња са УГ „ОТАХАРИН” Бијељина настављена је и у овом извјештајном
периоду, размјењивањем мишљења, информација са представницима Удружења, у циљу
добијања потребних информација о мјерама које предузимају у заштити ове осјетљиве
категорије дјеце. У извјештајном периоду пажња је посебно усмјерена на Стратешки
оквир ЕУ-а за равноправност, уључивање и учешће Рома, те како се захтјеви Оквира ЕУ
могу пренијети у Босну и Херцеговину.
Сарадња са Друштвом психолога Републике Српске одвијала се и у извјештајном
периоду, а везано за реализацију програма - Реферални механизам подршке дјеци у
школама Републике Српске. Како би васпитно-образовни систем благовремено препознао
потребе дјеце, те им у складу са истима пружио одговарајућу подршку, у школе је уведен
програм јединствене, систематичне и функционалне подршке дјеци. Праћење реализације
програма-правовремено реаговање, али и превентивно дјеловање, кључно је у његовој
реализацији.
У извјештајном периоду посебна сарадња је остварена са невладином организацијом My
Right, на промоцији и презентацији Индикатора за праћење и реализацију инклузивног
образовања. У циљу остваривања основног права дјетета-права на образовање, без
дискриминације и на основу једнаких могућности, државе су обавезне осигурати
инклузивни систем образовања на свим нивоима. С тим у вези, а у складу са чланом 24.
Конвенције, урађени су Индикатори за праћење реализације инклузивног образовања.
Омбудсман за дјецу је током извјештајног периода учествовао, путем различитих
платформи,
догађајима
(радионицама,
округлим
столовима,
конференцијама,
манифестацијама, и сл.) које су организовала ова удружења, с циљем усмјеравања пажње
јавности на конкретне проблеме и указивања на потребу системских рјешења.
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VII

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА

Извјештајну годину доминантно је обиљежила борба са пандемијом изазвана вирусом
корона, што је као и за највећи број активности у друштву уопште, утицало и на сарадњу
Омбудсмана за дјецу и надлежних установа, организација и институција. Изостали су
уобичајени директни састанци, договори, конференције, семинари, све се углавном
реализовало на различитим он лине платформама. Осим тога, поступци који су се
директно или индиректно односили на права дјеце, а вођени су у надлежним центрима за
социјални рад, службама социјалне и дјечије заштите, или у судовима, су трајали много
дуже од законом прописаних рокова. На обраћања Омбудсмана за дјецу о неопходности
окончања поступака у разумном року, а у најбољем интересу дјеце, најчешћи одговори из
ових установа су били да је „дјеловање институција/судова успорено због стања
пандемије и рада у мањем капацитету”. Мора се признати да је ово још увијек често
„изговор″ за нереаговање у законом предвиђеним роковима.
Пријаве по којима је Омбудсман за дјецу поступао и у извјештајном периоду указују на
повреде права дјетета по различитим основама и различитим областима.
Омбудсмана за дјецу се врло често обраћао Министарству здравља и социјалне заштите,
што је и очекивано с обзиром на надлежности центара за социјални рад и служби
социјалне и дјечије заштите у поступцима за остваривање и заштиту права дјетета. У
једном броју случајева на захтјев Омбудсмана за дјецу обављен је стручни надзор у
поступању центара за социјални рад, чији резултати поред заштите дјетета у конкретном
случају треба да допринесу и заштити дјеце у свим будућим сличним ситуацијама. Без
обзира на број пријава у овом ресору, и увијек нове ситуације којима се указује на
повреду права дјетета у поступцима пред центрима/службама за социјални рад за
социјални рад, надзор у поступању служби је кључан.
Центри/службе за социјални рад у својим одговорима истичу и бројне проблеме у вези са
примјеном Породичног закона, али и проблем недефинисаних процедура поступања у
различитим сегментима, што доводи до различитог приступа у истим ситуацијама.
Министарство просвјете и културе спада у ред оних министарстава којим се Омбудсман за
дјецу чешће обраћао, по различитим основама, а најчешће везано за системско
дефинисање одређених питања. Проблем на који се и даље указује су честе измјене
закона које не прати и доношење потребних подзаконских аката у законом одређеном
року. У 2017. години донесен је Закон о основном васпитању и образовању, који обавезује
на доношење бројних подзаконских аката. У извјештајном периоду један број правилника
је донесен, али нажалост још увијек није донесен Правилник о дисциплинској
одговорности ученика, тако да школе још увијек поступају по правилницима школа, иако
закон обавезује на доношење јединственог правилника по коме би поступале све школе и
у свим случајевима повреде обавеза ученика у васпитно-образовним установама.
Слична је ситуација и са Законом о школовању и стипендирању младих талената 93, који
је ступио на снагу 2010. године, а Правилник о критеријумима и поступку за
идентификовање, праћење и утврђивање младог талента још увијек није донијет.
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Закон о школовању и стипендирању младих талената, „Службени гласник Републике Српске″, број: 73/10
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Омбудсман за дјецу је још 2016. године Министарству просвјете и културе упутио
Препоруку 94 за доношење истог.
У заштити права и интереса дјеце, а у складу са законом утврђеним овлаштењима,
Омбудсман за дјецу се и у извјештајном периоду обраћао и инспекцијским службама,
најчешће Просветној инспекцији. Овим извјештајем, као и претходним, посебно се указује
да благовремено дјеловање инспекцијских служби, у појединачним случајевима, треба да
превентивно дјелује не само на контролисани орган, већ и на све друге. Зато се
активности у јачању инспекцијских служби морају усмјерити на њихово превентивно
дјеловање, на начин да су њихови налази, који не укључују податке о школи и посебно не
о ученику, већ о присутности проблема, о појави, доступни не само школи у којој су
вршили надзор већ, и свим другим школама.
Сарадња са Републичким педагошким заводом је континуирана, како у поступању у
појединачним предметима, тако и у дијелу надзора, али и предлагању мјера за
унапријеђење заштите дјеце по различитим основама.
Омбудсман за дјецу је и ове године сарађивао са једним бројем предшколских установа,
основних и средњих школа, али због епидемиолошких мјера, нажалост, нису одржане
радионице са дјецом у школама, и изостала је та врста сарадње са школама и директна
комуникација са дјецом. Сарадња са васпитно-образовним установама се може оцијенити
као задовољавајућа, у смислу да по захтјеву Омбудсмана за дјецу школе достављају
тражене одговоре, спремне су на сарадњу, али и то што саме школе указују и на
проблеме постојећег нормативног оквира и недостатак дефинисаних јасних правила и
процедура у многим областима, а што за посљедицу може да има повреду права и
интереса дјетета.
Са ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Омбудсман за дјецу остварује сарадњу прије свега у
реализацији пројекта „Социјализације дјеце Републике Српске” и својим ангажовањем
покушава дати допринос напорима Фонда у реализацији ове активности која се годинама
реализује на задовољство великог броја дјеце и њихових родитеља.
У извјештајном периоду сарадња са Фондом је била везана за доношење коначне одлуке
о (не)реализацији пројекта „Социјализације дјеце” у 2020. години у условима пандемије
изазване корона вирусом, а имајући у виду најбољи интерес дјеце-потенцијалних
учесника у Пројекту.
Остварена је сарадња и са здравственим установама, за бројна питања за која смо их
контактирали. Својим стручним знањем и професионалним искуством били су подршка
Омбудсману за дјецу за питања која захтијевају посебна стручна знања, као што су
дилеме везане за специфичности епидемиолошке заштите дјеце у вријеме пандемије,
затим малољетне породиље, дјеца и алкохол, наркоманија.
Сарадња је настављена и са Музејом Републике Српске, који је и ове године био
иницијатор заједничког дјеловања у промоцији права дјетета, у складу са
епидемиолошким мјерама. Дјеловање ове установе на промоцији права дјетета је све
препознатљивије.
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Препорука број: 1733-31-ПЖС-20/16
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И током 2020. године сарадња је настављена са једним бројем локалних заједница,
колико су то услови дозвољавали, са циљем приближавања Омбудсмана за дјецу и њених
овлаштења, како надлежним градским и општинским службама, васпитно-образовним
установама и установама социјалног старања, тако и дјеци, њиховим родитељима и
невладиним организацијама.
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VIII

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 и угрожавања права дјетета.
Пажња јавности у извјештајном периоду, усљед ванредних околности изазваних корона
вирусом, била је усмјерена на рад надлежних служби и институција које су првенствено
радиле на спријечавању ширења вируса и заштити здравља становништва. Због тога је
занимање медија за активности Омбудсмана за дјецу био прилично редуковано, посебно
ако се има у виду да су бројне активности и Омбудсмана за дјецу, али и других надлежних
институција за заштиту права дјеце, одложене за вријеме када ће то епидемиолошка
ситуација дозвољавати. У 2020. години запримљено је 48 обраћања медија која су се
односила готово на сва питања која се тичу одрастања дјеце.
У извјештајном периоду, због епидемиолошке ситуације и учешће представника
Омбудсмана за дјецу у ТВ емисијама је било у складу са препорученим епидемиолошким
мјерама, а за информисање јавности кориштена су и друга средства - одговори на
захтјеве медија, саопштења за јавност и слично.
Медији су се и у извјештајном периоду интересовали за теме које се најчешће односе на
проблеме у области образовања, вршњачког насиља, насиља у породици над малољетном
дјецом, сексуално злостављање и искоришћавање дјеце, превенција физичког насиља над
дјецом и многе друге теме везане за дјецу и остваривање њихових права.
Фокус интересовања медија био је и малољетничка делинквенција као и малољетнички
бракови, те малољетничке трудноће.
Извјештавање о дјеци која су у у сукобу са законом, о дјеци која су жртве било ког облика
насиља, о дјеци која су у стању тешке социјалне потребе, о болесној дјеци и сличним
ситуацијама, захтијева посебну пажњу и посебан приступ. При том извјештавању
неопходно је избјегавати квалификације које су погрдне или које доводе до њихове
дискриминације, као нпр. хулиган, криминалац, сироче, дијете из дома, инвалид,
хендикепирано дијете.
Сиромаштво дјеце, заштита дјеце од болести овисности алкохола и дрога, однос према
дјеци приликом развода брака - питање алиментације, те искориштавање дјеце путем
дјечијег рада, били су такође предмет интересовања медија.
Новинари су писали и о односу институција према дјеци са потешкоћама у развоју и
питали зашто нема уџбеника у инклузивној настави у школском систему, као и
ангажовање асистената у настави.
Сва права гарантована Конвенцијом о правима дјетета припадају сваком дјетету, а
обавеза је свих, укључујући и медије, да оно што раде када су дјеца у питању буде у
њиховом најбољем интересу.
Право на приватност и заштита идентитета дјетета мора бити омогућена сваком дјетету.
Извјештавање на начин који није у најбољем интересу дјетета, нпр. описивање
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појединачних догађаја са подацима из којих се дијете може лако препознати (иницијали
дјетета, име родитеља, објављена фотографија, назив школе коју похађа, породичне
прилике…) додатно угрожава дијете, а прије свега његово право на заштиту приватности.
То истовремено може обесхрабрити пријављивање различитих облика насиља над дјецом,
јер и родитељи и дјеца поучени неким искуствима, желе се заштити од ситуације да су
повјерљиви подаци из њиховог живота јавно објављени.
Примјетан је напредак у извјештавању о дјеци, али се и даље указује да свако
извјештавање о дјеци, посебно ако су жртве насиља и злостављања, дјецу излаже на
различите начине пажњи јавности, те је зато врло важно интерес јавности усмјерити на
појаву и проблем, а не на дијете и његову приватност.

Омбудсман за дјецу ће и у наредном периоду наставити добру сарадњу са медијима у
циљу јачања система дјечије заштите, а што између осталог захтијева и извјештавање о
свим питањима дјечијег одрастања, али на начин који поштује достојанство дјетета и
његово право на приватност. Из тих разлога ће подстицати и друге субјекте заштите на
извјештавање о дјеци и остваривање и заштиту њихових права, али на начин који
захтијева додатну осјетљивост како право дјетета на заштиту не би додатно било
повријеђено.
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IX ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
И у извјештајном периоду Омбудсман за дјецу је остварио сарадњу са другим
институцијама и невладиним организацијама, учешћем на конференцијама, округлом
столу или радионицама, углавном путем различитих онлајн платформи.

МЕЂУНАРОДНИ ДОГАЂАЈИ
-

16-18.11.2020. године 24. редовна годишња Конференција Европске мреже
омбудсмана за дјецу ENOC и Генерална скупштина ENOC одржана онлајн, на тему
CRIA (Child Rights Impact Assesments).

-

2-4.12.2020. године II Интернационални конгрес дјечије и адолесцентне
психотерапије под називом „Значај и могућности психосоцијалне подршке у заштити
дјеце и младих, у доба и послије КОВИД 19 пандемије", путем Zoom платформе,

-

09.12.2020.године, округли сто „Пандемија и људска права – изазови и дилеме”
путем Zoom платформе, у организацији Покрајинског заштитника грађана Војводине,

-

18.12.2020. године, округли сто под називом „Права дјеце у стању потребе – дјеца
миграната”, који је одржан путем Zoom платформе, у организацији Покрајинског
заштитника грађана Војводине.

ПО ПОЗИВУ ОРГАНИЗАТОРА
-

Сарајево 04.02.2020. године у организацији Регулаторне агенције за комуникације
Босне и Херцеговине, одржан састанак актера у области медијске и информационе
писмености,

-

Бијељина конференција „Заједно за бољи положај жена и дјевојчица Ромкиња″,

-

Добој 27.02.2020. године, у организацији Genesis Projecta, округли сто на тему
„Образовна дијалошка платформа",

-

Сарајево 27.02.2020. године, у организацији Министарства
Херцеговине, тродневна конференција „Приступ дјеце правди″,

-

Бања Лука, 24.7.2020. године, путем Zoom апликације, округли сто на којем су
представљени резултати истраживања о процјени тренутног стања сигурности дјеце
у образовним и здравственим установама, спортским клубовима и центрима за
социјални рад,

-

Бања Лука, „Креативни август″ у организацији Омладинског центра „Здраво да сте″ ,

-

Добој, 24.09.2020. године, обиљежавање „Златног септембра - мјесеца подршке дјеци
обољелој од рака″,
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правде

Босне

и

-

Бијељина 05.10.2020. године, у организацији Удружење грађана за промоцију
образовања Рома „Отахарин″, манифестацијом на Градском тргу, обиљежавање
„Дјечије недјеље″,

-

Добој 06.10.2020. године, у организацији Регионалног удружења стручних радника
социјалне дјелатности Добој едукативни вебинар: „Потребе дјеце и обитељи у „новом
нормалном: Нужна прилагодба стручњака″,

-

Бијељина 06.10.2020. године, округли сто на тему „Значај раног учења и друштвена
инклузија″,

-

Бања Лука, 09.10.2020. године, промоција финалног нацрта Акционог плана за
образовне потребе Рома и Ромкиња у Републици Српској у оквиру пројекта „Дјечија
права: Једнаке шансе за образовање″,

-

Бијељина 21.10.2020. године, Округли сто на тему „Индикатори за праћење
имплементације инклузивног образовања, примјене члана 24. Конвенције о правима
особа са инвалидитетом″,

-

Бијељина 06.11.2020. године, V Годишња стручна Конференција социјалног рада БиХ
са међународним учешћем на тему „Изазови система социјалне заштите у ванредним
околностима” у организацији Савеза социјалних радника и других радника социјалне
дјелатности БиХ, уз подршку Мисије OSCE-а, UNICEF-а и Save the children,

-

Бања Лука 19.11.2020. године, презентација Смјерница за процјену и утврђивање
најбољег интереса дјетета,

-

Бања Лука 19.11.2020. године, онлајн семинар „Експлоатација дјеце кроз дјечији
брак″ у организацији мисије OSCE-а у Босни и Херцеговини,

-

Бања Лука 3.12.2020. године, вебинар „Дискусија о важности новог Стратешког
оквира ЕУ за равноправност, укључивање и учешће Рома″, у организацији удружење
грађана за промоцију образовања Рома „Отахарин″,

-

Бања Лука 11.12.2020. године, презентација „Процјена приступа Ромкиња правима и
услугама из области социјалне заштите″, у организацији мисије OSCE у БиХ,

-

Бања Лука 17.12.2020. године „Сигурност дјеце онлајн”- презентација смјерница и
едукативних материјала о онлајн сигурности дјеце у организацији Регулаторне
агенције за комуникације (РАК) и ИТУ.

ДОГАЂАЈИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОМБУДСМАНА ЗА ДЈЕЦУ
-

Бања Лука, 11.02.2020. године, обиљежавање
интеренета, „Заједно за бољи Интернет″,

-

Бања Лука, 05.10.2020. године, поводом почетка „Дјечије недјеље″ у Музеју Републике
Српске одржана пригодна манифестација,

-

Бања Лука, 06.10.2020. године, поводом обиљежавања „Дјечије недјеље″, одржане су
радионице „Здраве навике″ за дјецу из Дома „Рада Врањешевић″,

-

Бања Лука, 07.10.2020. године, поводом обиљежавања „Дјечије недјеље″, радионица
„Здраве навике″ за дјецу из предшколске установе „Маслачак″ Бања Лука,
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Међународног

дана

сигурног

-

Добој, 24. и 27.11.2020. године, у оквиру обиљежавања Међународног дана дјетета, уз
подршку Министарства за породицу, омладину и спорт организоване су онлајн
активности са ученицима средњих школа Републике Српске.
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X Извршење буџета за 2020. годину
Аналити
чки
конто
4111

Расходи за лична примања запослених

736,829.34

411100

Расходи за бруто плате

700,457.25

1

4111-11

Расходи за основну плату

2

4111-12

Расходи за основну плату-порез на доходак

32,813.17

3

4111-31

Расходи за увећање основне плате по основу минулог рада

30,595.27

4

4111-36

Расходи за увећање основне плате-порез на доходак

5

4111-92

Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање

6

4111-95

Расходи за доприносе здравствено осигурање

7

4111-97

Расходи за доприносе за осигурање од незапослености

8

4111-98

Расходи за доприносе за дјечију заштиту

11,907.91

4112

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених по основу рада

8,928.02

1

4112-11

Расходи за накнаде за превоз на посао и с посла

2

4112-61

Расходи по основу дневница за службена путовања у земљи(нето)

240.00

3

4112-62

Расходи по основу дневница за службена путовања у иностранству(нето)

176.02

4

4112-81

Расходи за пензијски допринос за добровољно пензијско осигурање на
терет послодавца

4,420.00

4113

Расходи по основу плата запослених за вријеме боловања,
родитељског одсуства и осталих накнада плата

11,674.05

1

4113-11

Расходи за накнаду плата за вријеме боловања који се не рефундирају

2

4113-17

3

4113-18

4

Ред.б
рој

I

II

III

НАЗИВ КОНТА

ИЗНОС У КМ

404,625.73

2,683.15
129,585.28
84,055.24
4,191.50

4,092.00

8,315.85

4113-92

Расходи за накнаду плата за вријеме боловања, родитељског одсуства и
осталих накнада плата које се не рефундирају-порез на доходак
Расходи за увећање основне плате по основу минулог рада за вријеме
боловања
Расходи за доприносе на
накнаду плата за пензијско и инвалидско
осигурање за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада
које се не рефундирају

1,590.98

4113-93

Расходи за доприносе на накнаду плата за здравствено осигурање за
вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада које се не
рефундирају

1,032.00

6

4113-94

Расходи за доприносе на накнаду плата за осигурање од незапослености
за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада које се не
рефундирају

51.65

7

4113-95

Расходи за доприносе на накнаду плата за дјечију заштиту за вријеме
боловања, родитељског одсуства и осталих накнада које се не рефундирају

146.20

4114

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)

4114-11

Расходи за отпремнине по колективном уговору

5

IV
1
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432.39
104.98

15,770.02
9,061.02

2

4114-12

Расходи за новчане помоћи приликом рођења дјетета

3

4114-19

Расходи за остале једнократне помоћи

4121

Расходи по основу закупа

4121-12

Расходи за закуп пословних објеката и простора

4122

Расходи
по
основу
утрошка
комуникационих и транспортних услуга

1

4122-11

Расходи по основу утрошка електричне енергије

2,668.49

2

4122-12

Расходи за централно гријања

8,093.26

3

4122-21

Расходи за услугу водовода и канализације

4

4122-22

Расходи за услуге одвоза смећа

1,109.55

5

4122-24

Расходи за услуге одржавања чистоће

2,371.44

6

4122-31

Расходи за услуге коришћења услуга фиксног телефона

3,803.68

7

4122-32

Расходи за услуге коришћења услуга мобилног телефона

3,220.69

8

4122-33

Расходи за услуге коришћења интернета

2,966.85

9

4122-34

Расходи за поштанске услуге

1,217.82

10

4122-39

Расходи за остале комуникационе услуге-изнајмљена линија

2,104.63

4123

Расходи за режијски материјал

4,012.74

1

4123-11

Расходи за компјутерски материјал

720.20

2

4123-13-

Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте

732.84

3

4123-19

Расходи за остали канцеларијски материјал

920.90

4

4123-22

Расходи за помагала за одржавање чистоће

301.14

5

4123-29

Расходи за остали материјал за одржавање чистоће

850.16

6

4123-31

Расходи за дневну штампу

195.00

7

4123-32

Расходи за службена гласила

292.50

4125

Расходи за текуће одржавање

1

4125-31

Расходи за текуће одржавање превозних средстава

2

4125-32

Расходи за текуће одржавање канцеларијске опреме

3

4125-33

Расходи за текуће одржавање комуникационе опреме

4125-34

Расходи за одржавање гријне, расхладне и заштитне опреме

4126

Расходи по основу путовања и смјештаја

1

4126-19

Остали расходи по основу службених путовања у земљи

2

4126-31

Расходи по основу утрошка бензина

4127

Расходи за стручне услуге

2,892.62

1

4127-21

Расходи за осигурање возила

911.86

2

4127-25

Расходи за осигурање запослених

461.51

3

4127-31

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

776.88

4

4127-73

Расходи за услуге одржавања лиценци

742.37

4129

Остали некласификовани расходи
Расходи по основу котизација за семинаре, савјетовања и симп. за
запослене

V
1
VI

VII

VIII

IX

X

XI
1

4129-22

969.00
5,740.00
40,791.96

енергије,

40,791.96
комуналних,
27,889.91

333.50

4,195.33
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1,874.14
719.26
1,402.83
199.10
3,597.03
169.50
3,427.53

30,945.70
460.00

4129-37

Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу

2

4129-41

Расходи по основу репрезентације у земљи

3

4129-43

Расходи по основу организације пријема, манифестација и сл.

1,000.00

4

4129-72

Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида

1,432.32

5

4129-73

Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила

1,010.96

6

4129-92

Расходи по основу чланарина

2,151.41

7

4129-99

Остали непоменути расходи

5113

Издаци за набавку постројења и опреме

5113-35

Издаци за набавку рачунарске опреме

XII
1

24,055.86
637.48

197.67
2,000.00
2,000.00

ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА 2020.ГОДИНУ

870,100.00

УКУПНО РЕАЛИЗОВАВАНО У 2020.ГОДИНИ

853,154.63

ОСТАЛО ОД УКУПНО ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА

16,945.37

СРЕДСТВА ДОБИЈЕНА ОД ДОНАТОРА У 2020.ГОДИНИ
Текући грантови од правних лица у земљи (Министарство породице, омладине и спорта)

2500.00

УКУПНО СРЕДСТАВА ОД ДОНАЦИЈА-ГРАНТОВИ

2500.00
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XI ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ
Омбудсман за дјецу ће у 2021. години, у складу са Законом утврђеним овлаштењима,
предузимати све неопходне активности, као и у претходном периоду и то:
-

пратити усклађеност закона и других прописа у Републици Српској који се односе на
заштиту права и интереса дјеце, са Уставом Републике Српске и УН Конвенцијом УН о
правима дјетета;
пратити примјену закона и других прописа у области остваривања права дјетета у
различитим ресорима, те предлагати мјере и активности на отклањању оних
поступања која доводе до повреде права дјетета;
континуирано радити по пријавама којима се указује на повреду права и интереса
дјеце;
предузимати мјере за унапријеђење система заштите,
радити на промоцији дјечијих права.

И у 2021. години Омбудсман за дјецу ће инсистирати на већ раније упућеним
иницијативама и препорукама, а нарочито на:
-

Измјенама и допунама Породичног закона, на шта се указује и овим Извјештајем;
Доношењу Закона о тзв. „Алиментационом фонду”;
Доношењу Дугорочног стратешког документа за унапријеђење друштвене бриге за
дјецу.

Своје дјеловање Омбудсман за дјецу ће у 2021. години додатно усмјерити и на:
-

-

остваривање права дјеце са сметњама у развоју, посебно на:
доношење Протокола – упутства о координацији и сарадњи свих субјеката заштите
надлежних за пружање подршке дјеци са сметњама у развоју (израда посебног
Извјештаја од стране Омбудсмана за дјецу имајући у виду дуго трајање поступка од
подношења захтјева за процјену потреба дјетета до саме процјене од стране
надлежне Комисије центра/служби за социјални рад, као и сарадње са стручним
опсервационим тимовима у школама);
свеобухватно истраживање (не)постојања архитектонских баријера у свим васпитнообразовним установама и установама културе, након тога дефинисање Препоруке за
отклањање истих;
проширивање круга занимања која могу да похађају дјеца с посебним образовним
потребама;
израду уџбеника за утврђене посебне програме за ученике одређене врсте и степена
ометености;
правима и могућностима талентованих ученик;,
остваривање права у складу са Законом о школовању и стипендирању младих
талената;
отварању Центра за талентовану дјецу у Републици Српској, у складу са Законом.
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У
складу са епидемиолошком ситуацијом и прописаним мјерама, имајући у виду
приоритетно заштиту здравља дјеце, Омбудсман за дјецу ће:
- остваривати сарадњу са дјецом и школама, како би дјецу упознали са њиховим
правима и могућностима заштите тих права, те их подстакли на изношење њиховог
мишљења. Ако то не буде било могуће директном сарадњом и посјетама школама,
интензивније ће се користити онлајн радионице, путем различитих интернет
платформи;
- са савјетима ученика наставити сарадњу, актуелизирајући теме и проблеме о
питањима за које сами сматрају да их треба додатно дефинисати, или о којима
требају више знати, како би заједничким радом допринијели њиховом квалитетнијем
остваривању.
Омбудсман за дјецу ће наставити сарадњу са:
- невладиним организацијама о свим питањима у којима се заједничким ангажовањем
може добити бољи резултат, посебно везано за примјену Протокола о поступању у
случају насиља, злостављања и занемаривања дјеце;
- као и са институцијама омбудсмана земаља окружења;
- као пуноправан члан ENOC-а и CRONSEE активно доприносити унапријеђењу рада
ових асоцијација.
Сарадња са медијима ће бити интензивно настављена у циљу обавјештавања јавности о
стању права дјетета, повреди тих права и активностима Омбудсмана за дјецу на
унапријеђењу ситуације у појединим областима права дјетета, те подстицати субјекте
заштите да свој рад са дјецом учине транспарентнијим и у законом датим оквирима и у
складу са потребама дјеце.
И у наредној години Омбудсман за дјецу ће посветити дужну пажњу обиљежавању
Дјечије недеље и Дана права дјетета, Дана безбједног интернета, прије свега због
промоције права дјетета и активније улоге свих субјеката институција и организација у
заштити дјеце и њихових интереса.
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