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УВОДНА РЕЧ 
 

 Гор да на Сте ва но вић,  
 за ме ни ца за штит ни ка Гра ђа на за пра ва де те та

Еко ном ска кри за по го ди ла је ста нов ни штво у свим европ ским зе мља ма, али по себ
но оне гра ђа не ко ји су по сво јој при ро ди осе тљи ви ји на еко ном ске про ме не у др жа
ви, си ро ма штво и еко ном ске ме ре ко је че сто под ра зу ме ва ју оштре и бол не ре зо ве. 

Број де це у Евро пи се сма њу је1, а број де це ко ја жи ве у си ро ма штву се по ве ћа ва.2 
Де ца су, у од но су на оста ле ста ро сне гру пе, нај ви ше из ло же на ри зи ку од си ро ма
штва. Оно ути че на све аспек те пра ва де те та; жи вот у си ро ма штву че сто огра ни ча
ва шан се у жи во ту ко је су им на рас по ла га њу ка да од ра сту, а мно га де ца, због жи
во та у си ро ма штву, по не кад не до жи ве од ра сло до ба. 

Кри за је на ро чи то по го ди ла де цу ко ја се на ла зе у по себ но осе тљи вим си ту а ци ја
ма, чи ја су пра ва на до сто јан ствен жи вот у ве ли кој ме ри упит на – де цу чи ји жи вот 
и/или рад је по ве зан с ули цом, де цу ко ја су – и пре еко ном ске кри зе – жи ве ла у си
ро ма штву или у усло ви ма на гра ни ци си ро ма штва, бо ле сну де цу и де цу са смет
ња ма у раз во ју, де цу ко ја жи ве у ру рал ним или со ци јал но не сти му ла тив ним сре
ди на ма, де цу на ал тер на тив ном сме шта ју.  Ме ре штед ње до ве ле су до сма њи ва ња 
ула га ња у здрав ство, со ци јал ну за шти ту и обра зо ва ње, и ти ме не по сред но сма њи
ле до стиг ну ти сте пен оства ри ва ња пра ва де те та. Уки да ње или ума њи ва ње услу га 
на ме ње них де ци у по себ но осе тљи вим си ту а ци ја ма до дат но оте жа ва њи хов ио на
ко из у зет но те жак по ло жај. Ор га ни јав не вла сти, у чи јој су над ле жно сти ова пи та
ња, у прак си не чи не до вољ но и ни су у ста њу да обез бе де пу ну за шти ту пра ва и 
уна пре ђи ва ње по ло жа ја де те та. 

Збор ник ра до ва „Еко ном ска кри за: услу ге за де цу (ни)су оп ста ле. Шта чи ни мо?” 
пред ста вља збир опа жа ња, оце на и пред ло га раз ме ње них на Го ди шњој кон фе рен
ци ји Мрежe ом буд сма на за де цу Ју го и сточ не Евро пе ко ја је, под истим на зи вом, 
одр жа на у сеп тем бру 2014. го ди не у Бе о гра ду, у ор га ни за ци ји За штит ни ка гра ђа на 

1 http://epp.eu ro stat.ec .eu ro pa.eu /cac he/ITY_OF FPUB/KE ET 10001/EN /KE ET 10001EN .PD F 
2 http://www.eu roc hild.or g/uplo ads/tx_news/NRP_as ses sment_re port_2014.pd f 
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Ре пу бли ке Ср би је. За јед но са Ста вом Мре же ом буд сма на за де цу Ју го и сточ не Евро
пе, он је под се тио на оба ве зу да се ин те рес де те та ста ви у цен тар па жње, на ме њен 
не са мо ом буд сма ни ма за де цу већ и  до но си о ци ма од лу ка ви тал них за пра ви лан 
раст, раз вој и до бро бит де це. Он је упу тио апел и вла да ма, и др жав ним и дру гим 
ор га ни ма на ших др жа ва,  да под „деч ју“ лу пу ста ве све про пи се ко је до но се, све ме
ре ко је пла ни ра ју и све ак тив но сти ко је спро во де, и обез бе де да те рет еко ном ског 
опо рав ка у што је мо гу ће ма њој ме ри сно се нај мла ђи и нај о се тљи ви ји ме ђу њи ма. 
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СТАВ  
МРЕ ЖЕ ОМ БУД СМА НА  

ЗА ДЕ ЦУ ЈУ ГО И СТОЧ НЕ ЕВРО ПЕ

„Ин ве сти ра ње у де цу  
– ин ве сти ра ње у бу дућ ност”

 
усво јен на ре дов ној Го ди шњој кон фе рен ци ји Мре же ом буд сма на  

за де цу Ју го и сточ не Евро пе, 19. сеп тем бра 2014. го ди не у Бе о гра ду

Ом буд сма ни за де цу Ју го и сточ не Евро пе, ува жа ва ју ћи по тре бу пред у зи ма ња ре
стрик тив них еко ном ских ме ра у ци љу от кла ња ња или ума ње ња штет них по сле
ди ца еко ном ске кри зе и опо рав ка при вре де, из ра жа ва ју ду бо ку за бри ну тост због 
чи ње ни це да еко ном ске ме ре по га ђа ју де цу у оби му ко ји је не сра зме ран њи хо вом 
по себ но осе тљи вом по ло жа ју и да је њи хо во пла ни ра ње и при ме на до ве ло до сни
жа ва ња достигнутиx стан дар да у оства ри ва њу и за шти ти пра ва де те та.

Еко ном ска кри за по себ но је те шко по го ди ла де цу. Сма њи ва ње при вред них ак тив
но сти и след стве но сма ње ње за ра да не ми нов но до во де до сма њи ва ња ка па ци те
та по ро ди це да у пу ној ме ри од го во ре по тре ба ма и ин те ре си ма де це. Кри за је на
ро чи то по го ди ла де цу ко ја се на ла зе у по себ но осе тљи вим си ту а ци ја ма – де цу чи ји 
је жи вот и/или рад по ве зан с ули цом, де цу ко ја жи ве у си ро ма штву, бо ле сну де цу и 
де цу са смет ња ма у раз во ју, де цу ко ја жи ве у ру рал ним или со ци јал но не сти му ла
тив ним сре ди на ма, де цу на ал тер на тив ном сме шта ју.  

Успо ра ва ње, па чак и за у ста вља ње при вред них ак тив но сти сма њи ло је бу џет ске 
при хо де, чи ме је угро же на спо соб ност др жа ва да од го во ре на сво је оба ве зе ко је 
има ју пре ма ко ри сни ци ма јав них при хо да. Из тог раз ло га би ла је оче ки ва на и по
здра вље на ре ак ци ја др жа ва да од го ва ра ју ћим еко ном ским ме ра ма за шти те бу џет
ски при лив, спре че нео д ме ре но од ли ва ње јав них при хо да и си стем уве ду у ре жим 
штед ње ка ко би се из бе гао еко ном ски ко лапс. Ом буд сма ни за де цу Ју го и сточ не 
Евро пе при ма ју на зна ње од лу ке др жа ва да се ухва те уко штац са озбиљ ним еко
ном ским про бле ми ма и на чи не оштре и не ка да бол не ре зо ве у ци љу за шти те сво
јих еко но ми ја и спре ча ва ња мно го те жих по сле ди ца по гра ђа не.

Ом буд сма ни за де цу Ју го и сточ не Евро пе, ме ђу тим, кон ста ту ју да су се еко ном ске ме
ре пла ни ра ле и уво ди ле ли не ар но, без од го ва ра ју ће ана ли зе ка ко ће оне, у већ те шкој  
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еко ном ској си ту а ци ји, ути ца ти на жи во те и оства ри ва ње пра ва де це. Све еко ном ске 
ме ре по га ђа ју де цу, по сред но или не по сред но, али је ште тан ути цај не ких мо гу ће 
ума њи ти или от кло ни ти, док дру ге трај но и не по пра вљи во по гор ша ва ју по ло жај де
те та. Из о ста ла је про це на ути ца ја еко ном ских ме ра на оства ри ва ње пра ва де те та, а 
ти ме је из гу бље на мо гућ ност да се оне  у од но су на де цу  при ла го де та ко да њи хо ве 
штет не по сле ди це бу ду из бег ну те или све де не на нај ма њу мо гу ћу ме ру.

Удео де це у евр оп ској по пу ла ци ји при бли жа ва се про цен ту од 20%, на кон сма њи
ва ња  за ви ше од 5% у по след њих 20 го ди на1,  а по да ци не дво сми сле но ука зу ју на 
то да су де ца у знат но ве ћој ме ри по го ђе на или из ло же на ри зи ку од си ро ма штва.2 
Ипак, она су у јед на кој ме ри као и од ра сли об у хва ће на ре стрик тив ним еко ном
ским ме ра ма. 

У пла ни ра њу и до но ше њу по ли ти ка, за ко на и стра те ги ја у ре ги о ну Ју го и сточ не 
Евро пе не до ста ју све о бу хват ни по да ци о бро ју де це и њи хо вим по тре ба ма, те се 
пла ни ра ње ме ра че сто спро во ди на ба зи прет по ста вље них број ки. У пла ни ра њу и 
спр о во ђе њу др жав них по ли ти ка, а на ро чи то оних у еко ном ској сфе ри, глас де це се 
не чу је, де ца не рас по ла жу до вољ ним ин фор ма ци ја ма, ни ти има ју би ло ка кав ути
цај на си стем вла сти од чи јих од лу ка за ви си оства ри ва ње њи хо вих пра ва и ква ли
тет њи хо вог жи во та.

Ом буд сма ни за де цу Ју го и сточ не Евро пе под се ћа ју на: 

• од ред бу чла на 4. Кон вен ци је о пра ви ма де те та ко ји оба ве зу је др жа ве чла ни
це да пре ду зму „све по треб не за ко но дав не, ад ми ни стра тив не и оста ле ме ре 
за оства ри ва ње пра ва при зна тих у овој Кон вен ци ји... мак си мал но ко ри сте ћи 
сво ја рас по ло жи ва сред ства“;

• Оп шти ко мен тар Ко ми те та за пра ва де те та бр. 5 из 2003. го ди не о оп штим 
ме ра ма им пле мен та ци је Кон вен ци је о пра ви ма де те та, ко ји је на гла сио да су 
„без об зи ра на еко ном ске окол но сти, др жа ве ду жне да пре ду зму све рас по
ло жи ве ме ре ра ди оства ри ва ња пра ва де те та, обра ћа ју ћи по себ ну па жњу на 
нај у гро же ни је гру пе де це“;

• Оп шти ко мен тар Ко ми те та за пра ва де те та бр. 14 из 2013. го ди не о пра
ву де те та да ње го ви или ње ни нај бо љи ин те ре си бу ду од пр вен стве ног зна
ча ја, ко ји је пре ци зни је де фи ни сао оба ве зе др жа ва да у свим фа за ма до но
ше ња, усва ја ња и при ме не за ко на, по ли ти ка, стра те ги ја, пла но ва и смер ни ца  

1 http://epp.eu ro stat.ec .eu ro pa.eu /cac he/ITY_OF FPUB/KE ET 10001/EN /KE ET 10001EN .PD F 
2 http://epp.eu ro stat.ec .eu ro pa.eu /sta ti stics_ex pla i ned/in dex.ph p/Chil dren_at_risk_of_po verty_

or _so cial_ex clu si on 
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– укљу чу ју ћи и оне ко ји се од но се на пла ни ра ње и спр о во ђе ње бу џе та – ин те
ре си де це бу ду од при мар ног зна ча ја;  

• Оп шти ко мен тар Ко ми те та за пра ва де те та бр. 16 из 2013. го ди не о оба ве
за ма др жа ва у ве зи са ути ца јем по слов ног сек то ра на деч ја пра ва, на ро чи то 
у де лу ко ји се од но си на оба ве зе др жа ве да обез бе де да „нај бо љи ин те ре си 
де те та бу ду цен трал ни при ли ком раз ви ја ња прав ног окви ра и по ли ти ка ко је 
об ли ку ју по слов не ак тив но сти и опе ра ци је, као што су оне ко је се од но се на 
за по шља ва ње, по ре зе, при ва ти за ци ју, пре воз и дру га оп шта еко ном ска, тр го
вин ска и фи нан сиј ска пи та ња“; 

• Пре по ру ку Европ ске ко ми си је „Ин ве сти ра ње у де цу – пре ки да ње кру га не по вољ
них окол но сти“ из 2013. го ди не др жа ва ма чла ни ца ма да до не су и им пле мен
ти ра ју по ли ти ке ко је ће де ло ва ти на си ро ма штво де це и њи хо ву со ци јал ну 
ис кљу че ност, има ју ћи у ви ду да је спре ча ва ње ге не ра циј ског пре но ше ња не
по вољ них окол но сти кру ци јал на ин ве сти ци ја у бу дућ ност Евро пе и не по сре
дан до при нос eвропској Стра те ги ји па мет ног, одр жи вог и ин клу зив ног раз во
ја до 2020. Го ди не; 

• Став Европ ске мре же ом буд сма на за де цу из 2013. го ди не „Де ца у по кре ту, на 
пр вом ме сту де ца!“ да „при ти сци на јав не бу џе те не сме ју по ста ти пре пре ка 
за из вр ша ва ње ме ђу на род них оба ве за ко је др жа ве чла ни це има ју у од но су 
на де цу“.

Ом буд сма ни за де цу Ју го и сточ не Евро пе пре по ру чу ју да на ре ги о нал ном, на ци о
нал ном и ло кал ном пла ну тре ба усво ји ти, при ме ни ти и по др жа ти сле де ће ме ре 
при ли ком пла ни ра ња економскиx стра те ги ја усме ре них на пре ва зи ла же ње еко
ном ске кри зе и еко ном ски опо ра вак:

1.  Нај бо љи ин те ре си де це мо ра ју би ти од при мар ног зна ча ја. Др жа ве су ду жне да 
еко ном ску по ли ти ку во де на на чин ко ји не до во ди до сни жа ва ња већ до стиг ну
тих стан дар да у оства ри ва њу и за шти ти пра ва де те та, ни ти на на чин ко ји оства
ри ва ње ових пра ва оте жа ва, угро жа ва или су спен ду је.

2.  Услу ге на ме ње не де ци у по себ но осе тљи вим си ту а ци ја ма – на ро чи то де ци са 
смет ња ма у раз во ју, бо ле сној де ци, де ци без ро ди тељ ског ста ра ња, си ро ма шној 
и де ци чи ји је жи вот и/или рад по ве зан с ули цом, де ци из ру рал них обла сти и 
со ци јал но де при ви ра ју ћих сре ди на – мо ра ју би ти из у зе те из ме ра штед ње ка
ко би се обез бе ди ли ма кар ми ни мал ни усло ви за њи хов пра ви лан раст и раз вој. 

3.  Нео п ход но је за по че ти са при ку пља њем све о бу хват них по да та ка о де ци ка ко би 
се из вр ши ла аде кват на и пот пу на про це на њи хо вих по тре ба, а еко ном ске ме ре 



Зборник радова са Годишње конференције Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе

12 

– чак и пе ри о ду кри зе – пла ни ра ле на на чин ко ји обез бе ђу је усло ве за пра ви лан 
раз вој и до сто јан ствен жи вот за сва ко де те.

4.  Ру ко во де ћи се нај бо љим ин те ре си ма де те та, пла ни ра њу и усва ја њу еко ном ских 
ме ра мо ра да прет хо ди па жљи ва про це на њи хо вог ути ца ја на пра ва де те та, а 
ме ре мо ра ју би ти ускла ђе не с овим про це на ма та ко да обез бе де да де ца не сно
се њи хо ве штет не по сле ди це, од но сно да те по сле ди це бу ду све де не на нај ма
њу мо гу ћу ме ру. При ме на еко ном ских ме ра мо ра би ти пра ће на про це ном њи
хо вог ути ца ја на сте пен оства ри ва ња пра ва де те та, а у скла ду са тим про це на ма 
еко ном ске ме ре је по треб но при ла го ђа ва ти та ко да се њи хов не га ти ван ути цај 
от кло ни, од но сно сма њи на нај ни жи мо гу ћи ни во.

5.  Др жа ве мо ра ју има ти у ви ду чи ње ни цу да је број де це зна чај но сма њен у од но су 
на ра ни ји пе ри од и да се тренд сма њи ва ња бро ја де це на ста вља. Сто га је не при
хва тљи во да се при ли ком пла ни ра ња и при ме не еко ном ских ме ра вр ши при о
ри ти за ци ја ме ђу де цом; сва де ца мо ра ју има ти при о ри тет у од но су на од ра сле. 

6.  Не при хва тљи во је уки да ње или сма њи ва ње услу га за де цу у обла сти здра вља, 
обра зо ва ња, со ци јал не за шти те и без бед но сти, јер њи хо во од су ство или не до
вољ ност про из во ди нео т кло њи ве и трај не по сле ди це по де цу. Крат ко роч ни 
ефек ти ових ме ра – у ви ду уште да у бу џет ским рас хо ди ма – ду го роч но мо гу има
ти да ле ко озбиљ ни је не га тив не по сле ди це на раз вој дру штва, де мо граф ску сли
ку и здрав стве ни, со ци јал ни, обра зов ни и рад ни ста тус ста нов ни штва. 

7.  Под сти ца ње услу га на ме ње них де ци, на ро чи то оних ко је се од но се на здра вље, 
обра зо ва ње и со ци јал но укљу чи ва ње де це, тре ба да бу де при о ри тет и у си ту
а ци ја ма ка да су ре стрик тив не и ме ре штед ње нео п ход не у дру гим обла сти ма. 
Услу ге за де цу у овим обла сти ма ду го роч но под сти чу еко ном ски и со ци јал ни 
раз вој дру шта ва.

8.  Ду жност ор га на вла сти је да обез бе ди ин фор ми са ност и уче шће де це у свим сег
мен ти ма др жав ног и дру штве ног пла ни ра ња, укљу чу ју ћи и еко ном ско, на ро чи
то на ло кал ном ни воу, јер су де ца „ис ку стве ни екс пер ти“ ко ји пре свих дру гих 
мо гу да ука жу на сте пен угро же но сти њи хо вог по ло жа ја, а еко ном ске ме ре у ве
ћем оби му по га ђа ју де цу не го од ра сле.

9.  Еко ном ске ме ре ко је ува жа ва ју нај бо љи ин те рес де те та ду го роч но до но се спо
ри ји, али трај ни ји еко ном ски опо ра вак и пер спек тив ни ји раз вој дру штва. Ин ве
сти ра ње у де цу не ми нов но да је пло до ве у еко ном ској сфе ри, те оно пред ста вља 
не са мо ху ма ни ји и пло до но сни ји из бор еко ном ских вла сти већ и ду го роч но 
јеф ти ни ји при ступ еко ном ском раз во ју.
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Мре жа ом буд сма на за де цу Ју го и сточ не Евро пе по зи ва на: 
• уса гла ша ва ње по ли ти ка, за ко на, стра те ги ја и прак се са ре ле вант ним ин стру

мен ти ма за оства ри ва ње и за шти ту пра ва де те та, пре све га са Кон вен ци јом  о 
пра ви ма де те та;

• уса гла ша ва ње еко ном ских и фи нан сиј ских по ли ти ка и од лу ка са по зна
тим по да ци ма о ста њу и по тре ба ма де це у ре ги о ну и њи хо вим нај бо љим  
ин те ре си ма;

• ула га ње мак си мал ног на по ра на одр жа ва њу по сто је ћих и раз ви ја њу но вих 
услу га за де цу, на ро чи то ону ко ја се на ла зе у по себ но осе тљи вим си ту а ци ја ма;

• уна пре ђе ње пар ти ци па ци је де це и ло кал не, на ци о нал не, ре ги о нал не и ме
ђу на род не са рад ње у ци љу от кла ња ња или ре дук ци је по сле ди ца еко ном ске 
кри зе ко је угро жа ва ју или пре те да угро зе до бро бит де це.
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ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА ОМ БУД СМЕ НА  
ЗА ЉУД СКА ПРА ВА БО СНЕ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ

Еко ном ска кри за и пра ва дје це  
у Бо сни и Хер це го ви ни

Шта Ин сти ту ци ја ом буд сме на за људ ска пра ва чи ни?

ау тор ка: алек Сан дра ма рин ди клић, 
ше фи ца од је ла за пра ће ње пра ва дје це  

и по моћ ни ца ом буд Сме на

У скла ду са За ко ном о Oмбудсмену за људ ска пра ва Бо сне и Хер це го ви не, у мје
се цу ју ну 2009. го ди не са ра дом је за по чео Одјел за пра ће ње пра ва дје це. Одјел 
пред ста вља на ци о нал ни ме ха ни зам ко ји тре ба да оси гу ра ујед на ча ва ње при сту па 
у оства ри ва њу и за шти ти пра ва дје це на ци је лој те ри то ри ји БиХ. 

У жал ба ма из ја вље ним Одје лу, као од го вор ни ор га ни, ор га ни ко ји кр ше и угро жа
ва ју пра ва дје це, нај че шће су озна че ни цен три за со ци јал ни рад, су до ви, шко ле, 
рје ђе про свјет не/обра зов не ин спек ци је и над ле жна ре сор на ми ни стар ства у обла
сти со ци јал не и дје чи је за шти те, као и у обла сти обра зо ва ња. 

По ред по сту па ња по по је ди нач ним жал ба ма и ре ги стро ва ним пред ме ти ма, Одјел 
за пра ће ње пра ва дје це под у зео је низ ак тив но сти и мје ра у ци љу про мо ви са ња 
пра ва дје це, од ко јих су сва ка ко зна чај на ис тра жи ва ња о пра ви ма дје це, еду ка ци је 
у шко ла ма, из ра да спе ци јал них из вје шта ја, уче шће на струч ним ску по ви ма на ко
ји ма се рас пра вља ло о пра ви ма дје це, да ва ње ми шље ња и су ге сти ја при ли ком из
ра де за ко на, стра те ги ја и сл.

Ге не рал но, ми шље ње ом буд сме на је да оп ште си ро ма штво има ди рек тан ути цај 
на оства ри ва ње и по шти ва ње пра ва дје те та у БИХ. На про сто ру чи та ве БИХ те шко 
је ство ри ти сли ку ствар ног ста ња дје чи јих пра ва усљед од су ства ста ти стич ких по
да та ка, ана ли за, про це ду ра, стан дар да и нор ма ти ва, а по сто ји ста лан јаз из ме ђу 
за ко но дав ства и ње го вог про во ђе ња у прак си, као и ма њак/сма ње ње бу џет ских 
сред ста ва за оства ри ва ње и за шти ту дје чи јих пра ва. Бу џет ска сред ства за нај ве ћи 
број дје чи јих пра ва про пи са них за ко ни ма и под за кон ским ак ти ма оси гу ра ва ју се у 
бу џе ти ма ло кал них за јед ни ца (гра до ва и оп шти на), што у ве ли кој мје ри за ви си од  
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ра зу ми је ва ња и сен зи би ли те та ло кал них над ле жних ор га нана чел ни ка и/или од
бор ни ка. Оп шта оцје на ом буд сме на је да се пра ва дје це у Бо сни и Хер це го ви ни че
сто кр ше  због ло ше еко ном ске и со ци јал не си ту а ци је у др жа ви. Знат но су ма ња 
из два ја ња за дје цу у од но су на дру ге ка те го ри је, као што су бор ци, рат ни вој ни ин
ва ли ди или ци вил не жр тве ра та. 

Си ро ма штво је пра те ћа по ја ва у свим са вре ме ним дру штви ма, а на ро чи то је из
ра же но у дру штви ма по го ђе ним ра том и тран зи ци јом као коч ни цом укуп ног раз
во ја. Бо сна и Хер це го ви на је про шла рат ни пе ри од и про ла зи пе ри од тран зи ци је, 
те је си ро ма штво је дан од основ них де ста би ли зи ра ју ћих фак то ра ко ји би тре ба ло 
да бу де цен трал на пре о ку па ци ја др жа ве. Зе мља се и да ље су о ча ва са спо рим еко
ном ским опо рав ком и са ви со ко из ра же ним со ци јал ним по тре ба ма ве ли ког бро
ја гра ђа на. 

У Бо сни и Хер це го ви ни по сто је број ни про бле ми у обла сти за шти те пра ва дје те
та. За пет го ди на ра да Од је ла за пра ће ње пра ва дје це, ом буд сме ни су на сто ја ли да 
се фо ку си ра ју на што ви ше пра ва дје те та. Ов дје по себ но тре ба ис та ћи успје шну са
рад њу Ин сти ту ци је ом буд сме на за људ ска пра ва БИХ са ме ђу на род ном ор га ни за
ци јом Sa ve the Chil dren од осни ва ња Од је ла (1. 6. 2009. го ди не), па до да нас. На и
ме, Sa ve the Chil dren је ор га ни за ци ја са ду го го ди шњим ис ку ством у ра ду, са рад њи 
и ја ча њу ка па ци те та ин сти ту ци ја омбудсмeна у ре ги о ну сје ве ро за пад ног Бал ка на у 
обла сти за шти те пра ва дје те та. По себ но је зна чај но што је Sa ve the Chil dren про во
дио раз ли чи те про јек те, али у парт нер ству са вла ди ним и не вла ди ним ор га ни за ци
ја ма у БИХ и ја ча ју ћи њи хо ве соп стве не ка па ци те те.  

Ре зул та ти за јед нич ког про јек та под на зи вом „Ја ча ње ка па ци те та Од је ла за пра ће
ње пра ва дје це” jeсу број ни: осо бље Од је ла је про шло раз ли чи те обу ке као што су 
ра ди о нич ки рад и ко му ни ка ци ја са дје цом, ана ли за и об ра да по да та ка (СПСС про
грам). За тим, по сје ће не су основ не и сред ње шко ле ши ром БИХ, а Одјел је по стао 
пре по зна тљив и ви дљив у за шти ти пра ва дје це, о че му го во ре и ста ти сти ке/број 
по је ди нач но из ја вље них жал би. Нпр. по сту па ње по жал ба ма – као је дан од зна чај
них по ка за те ља ви дљи во сти Од је ла за пра ће ње пра ва дје це:

» 2009. го ди не број жал би 39 

» 2010. го ди не број жал би 94

» 2011. го ди не број жал би 110

» 2012. го ди не број жал би 124

» 2013. го ди не број жал би 165

Та ко ђе, са чи ње не су број не ана ли зе и из вје шта ји, са на по ме ном да су сви из вје шта
ји би ли ис тра жи вач ког ка рак те ра. 
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СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ ИЗ ВЈЕ ШТА ЈИ/АНА ЛИ ЗЕ ОД ЈЕ ЛА  
ЗА ПРА ЋЕ ЊЕ ПРА ВА ДЈЕ ЦЕ:

• Дје ца у кон фликт ним раз во ди ма

• Ана ли за у обла сти пред школ ског вас пи та ња  и обра зо ва ња

• Здрав стве на за шти та дје це 

• Дје ца и сло бод но ври је ме 

• Уло га цен та ра за со ци јал ни рад у за шти ти пра ва дје це

• Мла ди и дје ца у су ко бу са за ко ном

• Дје ца и ме ди ји

• Про блем про сја че ња дје це у БиХ

• Спе ци јал ни из вје штај о пар ти ци па ци ји дје це и од ра слих у ин те ре су дје це

• Спе ци јал ни из вје штај о пра ви ма дје це смје ште не у уста но ва ма, са по себ ним 
освр том на нор ма ти ве и стан дар де 

Све из вје шта је и пу бли ка ци је мо же те про на ћи на wеb стра ни ци Ин сти ту ци је ом
буд сме на, www.om bud smen.go v.ba .

Ва жно је та ко ђе на по ме ну ти да је Одјел за пра ће ње пра ва дје це у  2011. го ди ни из
ра дио ал тер на тив ни из вје штај о при мје ни Кон вен ци је о пра ви ма дје те та Ко ми те ту 
Ује ди ње них на ци ја за пра ва дје те та. Та ко ђе, мно го се ра ди ло на ме диј ској про мо
ци ји пра ва дје те та, по себ но то ком Ме ђу на род не не дје ље дје те та и Ме ђу на род ног 
да на дје те та, али и оста лих ва жни јих да ту ма. Кроз све ак тив но сти Од је ла, ом буд
сме ни су на сто ја ли у што ве ћој мје ри са ра ђи ва ти са не вла ди ним ор га ни за ци ја ма 
из обла сти пра ва дје те та. 

Ко ри сти мо при ли ку да ука же мо да је кроз ис тра жи ва ње о здрав стве ној за шти ти 
дје це у БиХ утвр ђе но да су про це ду ре за оства ри ва ње пра ва на при ступ здрав
стве ној за шти ти у су прот но сти с од ред ба ма Кон вен ци је о пра ви ма дје те та, ко јом 
се уре ђу је пи та ње здрав стве не за шти те, а та за шти та мо ра би ти оси гу ра на сва ком 
дје те ту до 18 го ди на, што ни је слу чај у на шој др жа ви. 

Про во ђе њем Пре по ру ка из из вје шта ја „Здрав стве на за шти та дје це“ ни ка ко не мо
же мо би ти за до вољ ни. Ин сти ту ци ја ом буд сме на ће на сто ја ти у бу ду ћем пе ри о ду да 
под у зи ма до дат не на по ре на за го ва ра њу Пре по ру ка из свих спе ци јал них из вје шта
ја са чи ње них прет ход них го ди на. 

Та ко ђе, уче сни ци кон фе рен ци је су упо зна ти са ак тив но сти ма ом буд сме на и да 
тре нут но, на ини ци ја ти ву Пар ла мен та Фе де ра ци је БИХ ра де на из вје шта ју о по ро
диљ ским на кна да ма и дје чи јем до дат ку у Фе де ра ци ји БИХ. Ко ли ко пра ва дје те та и  
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пра ва мај ке за ви се од мје ста пре би ва ли шта про из ла зи из сли је де ћих илу стра тив
них  при мје ра: 

–   Ви си на дје чи јег до дат ка у Кан то ну Са ра је ву је 33 КМ мје сеч но (број ни имо вин
ски цен зу си), а ви си на дје чи јег до дат ка у Сред њо бо сан ском кан то ну је 31 КМ или 

–  у По сав ском кан то ну мај ке/же не у рад ном од но су не оства ру ју уоп ште пра во 
на на кна ду за ври је ме док од су ству ју са по сла због труд но ће и ње ге дје те та или 

–  у Ун скосан ском кан то ну се уоп ште не ис пла ћу је дјеч ји до да та, усли јед не до
ста та ка бу џет ских сред ста ва итд.
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ОМ БУД СМАН ЗА ДЈЕ ЦУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Еко ном ска кри за и пра ва дје це

ау тор ка: на да Гра хо вац, 
ом буд Сман за дје цу ре пу бли ке Срп Ске

Стра те ги ја Евро па 2020. као је дан од глав них ци ље ва де фи ни ше бор бу про тив си
ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти и има за циљ, из ме ђу оста лог, да под стак не 
др жа ве на нео п ход не ак тив но сти у ко ор ди на ци ји со ци јал них по ли ти ка и укљу чи
ва ње у те ак тив но сти свих су бје ка та за шти те на свим ни во и ма вла сти у пред у зи ма
њу кон крет них ак ци ја.

Број ни про бле ми са ко ји ма се су сре ће по ро ди ца да нас ди рект но се од ра жа ва ју на 
дје цу и оства ри ва ње њи хо вих пра ва. Еко ном ска кри за, не за по сле ност, не ре дов на 
при ма ња до во де у пи та ње за до во ља ва ње основ них по тре ба дје те та, за до во ља ва
ње раз вој них по тре ба дје те та, али и по тре бе дје те та за со ци јал ном ин те гра ци јом.

По ро ди ца је сте основ на и не за мјен љи ва за раз вој и од ра ста ње дје те та и за то 
оства ри ва ње пра ва дје це и њи хо ва за шти та зах ти је ва при је све га по моћ и по др
шку по ро ди ци. Да је по ро ди ца у кри зи, по твр ђу ју и по да ци о све ма њем бро ју за
кљу че них бра ко ва, а сва ком го ди ном све ве ћем бро ју раз во да1. Ро ди те љи за бо ра
вља ју да раз во дом бра ка не пре ста ју би ти ро ди те љи; за бо ра вља ју да је од лу ка о 
раз во ду њи хо ва од лу ка; за бо ра вља ју да по сље ди це раз во да бра ка, по го то во оних 
кон фликт них, ду го роч но сно се упра во дје ца. Дје ца пр во сно се по сље ди це раз во
да у са мом по ступ ку и про це ду ри раз во да ко ја је за све уче сни ке стре сна, а за дје цу 
по себ но. Ме ђу тим, и он да ка да су сви над ле жни ор га ни за вр ши ли свој дио по сла 
до но ше њем од го ва ра ју ће од лу ке, дје ца се но се са по сље ди ца ма ко је се ди рект но 
од ра жа ва ју на њи хов раз вој и од ра ста ње.

Од ра ста ње дје це у усло ви ма си ро ма штва са мо је по сље ди ца усло ва ко ји се од но се 
на ци је лу по ро ди цу. При је свих, ри зич на ка те го ри ја су дје ца из по ро ди ца у ко ји ма  

1 Пре ма по ка за те љи ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, број скло пље них бра ко ва уна зад 
три го ди не је све ма њи, а све је ве ћи број раз во да и то по сли је пет го ди на бра ка. Исто вре
ме но је све ве ћи број дје це ко ја тр пе по сље ди це раз во да бра ка. Тај број је у 2012. ду пло ве
ћи у од но су на 2010. го ди ну. У 2010. го ди ни скло пље но је 5.767 бра ко ва, а раз ве де но 517, 
у 2011. скло пље но је 5.802 бра ко ва, а раз ве де но 886, у 2012. скло пље но је 5.326 бра ко ва, а 
раз ве де но 878. Број дје це из раз ве де них бра ко ва у на ве де ном пе ри о ду је 1.674.
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не ма за по сле них, дје ца чи ја по ро ди ца за ви си од со ци јал них да ва ња, дје ца у ви
шеч ла ним по ро ди ца ма, али и дје ца ко ја од ра ста ју са мо уз јед ног ро ди те ља, дје ца 
без ро ди тељ ског ста ра ња, дје ца са смет ња ма у раз во ју.

Да би си стем мо гао од го во ри ти на по тре бе дје це, нео п ход но је ус по ста ви ти си стем 
ста ти стич ког пра ће ња по ло жа ја дје це у по себ но осје тљи вим и ри зич ним ка те го
ри ја ма ко ји, на жа лост, ре дов но из о ста је. Без тих по ка за те ља те шко је де фи ни са ти 
пла но ве, про гра ме и ак тив но сти и обез би је ди ти за шти ту за  ка те го ри ју дје це ко ји
ма је то нај по треб ни је.

Да би си стем мо гао од го во ри ти на по тре бе дје це у усло ви ма кри зе, нео п ход но је 
пре и спи та ти оправ да ност по је ди них мје ра со ци јал не по ли ти ке с об зи ром на ефек
те ко ји су по стиг ну ти њи хо вим уво ђе њем, те ус по ста ви ти но ве услу ге по др шке ко
је су ре зул тат по тре ба дје це и ко је су усмје ре не пре ма оним ка те го ри ја ма дје це ко
ји ма су оне нај по треб ни је.

Да би си стем мо гао од го во ри ти на по тре бе дје це у усло ви ма кри зе, нео п ход на је и 
до дат на  ко ор ди на ци ја свих су бје ка та за шти те из раз ли чи тих ре со ра и на свим ни
во и ма вла сти, али и она на жа лост из о ста је, што за по сље ди цу има из о ста нак пра
во вре ме не ре ак ци је на усло ве у ко ји ма дје ца од ра ста ју.

Пра ва дје це и ви шеч ла не по ро ди це2 –  Бри га за од ра ста ње дје те та у сре ди ни у ко
јој ће му би ти обез би је ђе ни усло ви за не сме тан раз вој и од ра ста ње до дат но је из
ра же на код ви шеч ла них по ро ди ца, а  због не мо гућ но сти ве ли ког бро ја ових по ро
ди ца да од го во ре на по тре бе дје це и обез би је де усло ве нео п ход не за њи хов раз вој 
и од ра ста ње.

Пре ма по да ци ма удру же ња ро ди те ља са че тво ро и ви ше дје це, а та ква удру же ња 
су ре ги стро ва на у број ним ло кал ним за јед ни ца ма, за хтје ве за по моћ до би ја ју сва
ко днев но, а од но се се на обез бје ђи ва ње књи га и школ ског при бо ра за дје цу, за ог
рев, за по моћ у ли је че њу, за по др шку дје ци са смет ња ма у раз во ју... С об зи ром на то 
да су фи нан сиј ска сред ства удру же ња вр ло огра ни че на, то су и њи хо ве мо гућ но сти 
по др шке овим по ро ди ца ма све ма ње и је ди ни на чин ви де у си стем ским рје ше њи
ма ко ја ће на ба зи по тре ба ових по ро ди ца де фи ни са ти по ли ти ке по мо ћи и по др
шке овим по ро ди ца ма у раз ли чи тим обла сти ма. Да нас не ма зва нич них по да та ка о 
бро ју ви шеч ла них по ро ди ца ни ти о при о ри тет ним ак тив но сти ма ко је би до при ни
је ле уна пре ђе њу по ло жа ја дје це у овим по ро ди ца ма.

Основ ни про блем, пре ма по да ци ма удру же ња ро ди те ља, је сте не за по сле ност ро
ди те ља усљед че га је зна тан број ових по ро ди ца за ви сан од со ци јал не по мо ћи и 
раз ли чи тих до на ци ја. За број не по ро ди це дје чи ји до да так ко ји при ма ју за дру го, 

2 Го ди шњи из вје штај о ра ду Ом буд сма на за дје цу за 2013. го ди ну, стра на 36, www.dje ca.rs.ba 
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тре ће и че твр то ди је те је ди ни је из вор при хо да, а по ро ди це из лаз ви де у за по шља
ва њу јед ног чла на из ви шеч ла них по ро ди ца.

До дат ни про блем је да ве ли ки број ових по ро ди ца не ма ри је ше но стам бе но пи та
ње и да су при ну ђе ни пла ћа ти за куп ни ну или жи вје ти у крај ње не у слов ним про сто
ри ја ма ко је су им усту пље не на ко ри ште ње. Дио сред ста ва ко ја и обез би је де усмје
ра ва ју за ко му нал не на кна де. 

Стра те ги јом за раз вој по ро ди це у Ре пу бли ци Срп ској утвр ђе но је и да се ра ђа ње 
тре ћег и че твр тог дје те та тре ба по себ но сти му ли са ти ма те ри јал ним да ва њи ма, не
за ви сно од ма те ри јал ног по ло жа ја по ро ди це. Пре ма по да ци ма Јав ног фон да за дје
чи ју за шти ту Ре пу бли ке Срп ске3, пу тем тран сфе ра Ми ни стар ства по ро ди це, омла
ди не и спор та, нов ча на на кна да ис пла ћу је се за тре ће ро ђе но  и че твр то ро ђе но 
ди је те у по ро ди ци у из но су 600,00 КМ, од но сно 400,00 КМ. У 2013. го ди ни у ста ту
су тре ћег дје те та у по ро ди ци ро ђе но је 1.193 дје це, а у ста ту су че твр то ро ђе ног 211. 
Стра те ги јом је утвр ђе но и суб вен ци о ни са ње бо рав ка у пред школ ским уста но ва ма 
за тре ће ди је те, ко је ни је ре а ли зо ва но у број ним ло кал ним за јед ни ца ма. 

Стра те ги јом раз во ја по ро ди це у Ре пу бли ци Срп ској као Стра те шки циљ 1 де фи
ни са но је сле де ће: из мје на и до пу на за ко на у обла сти ма ко је су по ве за не са по ро
ди цом и по ро дич ним жи во том, а ко је ће по бољ ша ти укуп но ста ње и пер спек ти ве 
по ро ди це, из ме ђу оста лог и По ро дич ни за кон, За кон о дје чи јој за шти ти, За кон о 
пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу, За кон о ра ду. Ни је дан од на ве де них за ко
на ни је ушао у скуп штин ску про це ду ру и ни је ре ал но оче ки ва ти ни да ће би ти усво
је ни за ври је ме ва же ња Стра те ги је.

Пра ва дје це и са мо хра ни ро ди тељ4 – У раз во ју и од ра ста њу сва ког дје те та ро
ди те љи има ју из у зет но ва жну уло гу. Сва ком дје те ту је по треб на и па жња и љу
бав и бри га оба ро ди те ља. Да нас, на жа лост, ве ли ки број дје це од ра ста са јед ним  
ро ди те љем. 

Да нас у Ре пу бли ци Срп ској не ма зва нич них по да та ка о бро ју са мо хра них ро ди те
ља, ни ти о бро ју дје це ко ја од ра ста ју уз бри гу са мо јед ног ро ди те ља. Пре ма по
да ци ма удру же ња „По нос” у Ба ња лу ци, нај ве ћи број чла но ва су са мо хра не мај ке, 
ма да су чла но ви удру же ња и са мо хра ни оче ви. У број ним ло кал ним за јед ни ца ма 
ре ги стро ва на су слич на удру же ња, ме ђу тим, због не до вољ них фи нан сиј ских сред
ста ва, и њи хо ве мо гућ но сти да пру же по др шку су вр ло огра ни че не. Је дан број ро
ди те ља по вре ме но до би је јед но крат ну нов ча ну по моћ, а мно ги су и у оства ри ва њу 
тог пра ва оне мо гу ће ни због али мен та ци је ко ју има ју са мо на па пи ру.

3 По да ци Јав ног фон да за дје чи ју за шти ту од 20. 1. 2014. го ди не
4 Го ди шњи из вје штај о ра ду Ом буд сма на за дје цу за 2013. го ди ну, стра на 37, www.dje ca.rs.ba
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У си ту а ци ји ка да не ма бри ге дру гог ро ди те ља, без об зи ра на раз ло ге ко ји су до то
га до ве ли, ро ди тељ ко ји сам бри не о дје те ту сам но си те рет од го вор но сти за све 
сва ко днев не си ту а ци је са ко ји ма се су сре ће. Оба ве зе ко је дје ца има ју у шко ли, њи
хо во сло бод но ври је ме, од но си са вр шња ци ма, њи хо во здра вље, екс кур зи ја, обез
бје ђе ње усло ва за жи вот и мно га дру га пи та ња су про бле ми у функ ци о ни са њу са
мо хра ног ро ди те ља.

Да нас, ка да се го во ри о по ло жа ју са мо хра ног ро ди те ља, без об зи ра на то да ли је 
ри јеч о мај ци или оцу, то се нај че шће до во ди у ве зу са (не)пла ћа њем али мен та ци је. 
Про бле ми са ко ји ма се сва ко днев но но се са мо хра ни ро ди те љи jeсу и со ци јал ни, и 
еко ном ски, и емо ци о нал ни и ни ка ко се не мо гу ве за ти са мо за про блем али мен та
ци је. Ме ђу тим,  не пла ћа ње али мен та ци је до дат но усло жња ва про блем и до дат но 
угро жа ва и ди је те и ро ди те ља ко ји го ди на ма по ку ша ва на пла ти ти оба ве зу из др жа
ва ња ко ју дру ги ро ди тељ има пре ма свом дје те ту. 

Ро ди те љи ис ти чу да про блем не пла ћа ња али мен та ци је не зна чи са мо ус кра ћи ва
ње сред ста ва за жи вот дје те ту, већ да им оте жа ва и оне мо гу ћа ва оства ри ва ње дру
гих пра ва из раз ло га што се до су ђе на али мен та ци ја узи ма као на пла ће на без об зи
ра на до ка зе да до ис пла те ни ка да ни је до шло. 

Основ ни про блем је да нај ве ћи број ро ди те ља из ове ка те го ри је не ма стал но за
по сле ње ни ти стал ни из вор при хо да по дру гом осно ву, што оне мо гу ћа ва оства ри
ва ње основ них пра ва дје це, а све су ма ње у мо гућ но сти да оба вља ју ћи по вре ме
но не ке по сло ве обез би је де еле мен тар не усло ве за жи вот. Сред ства ко ја и ус пи ју 
обез би је ди ти усмје ре за тро шко ве ко му нал них на кна да ка ко им не би би ла ис кљу
че на стру ја, во да, гри ја ње, а си стем их ни у том ди је лу ни је пре по знао. 

По ред не до стат ка фи нан сиј ских сред ста ва, овим по ро ди ца ма по треб на је и прав
на по моћ, пси хо ло шка по др шка, до ступ ност раз ли чи тих услу га за њи хо ву дје цу. 
Ако се при то ме има у ви ду да је дан број ро ди те ља има дје цу са смет ња ма у раз во
ју или са те шким обо ље њи ма, или да и са ми има ју озбиљ не здрав стве не про бле ме, 
са мо си стем ска по др шка до при ни је ла би у за шти ти пра ва дје це из ових по ро ди ца 
по раз ли чи тим осно ва ма.

Дје ца са смет ња ма у раз во ју у обра зо ва њу5  Ин клу зив но обра зо ва ње, ка ко је уре
ђе но за ко ном, оба ве зу је на рав но прав но уче шће у обра зо ва њу дје це са смет ња ма 
у раз во ју у усло ви ма у ко ји ма се обез бје ђу је њи хо во до сто јан ство, по сти же са мо
стал ност и олак ша ва ак тив но уче шће у за јед ни ци. Да би се ин клу зив но обра зо
ва ње и ре а ли зо ва ло, дје ци је по треб на по др шка, по треб ни су им аси стен ти ко ји 
ће олак ша ти њи хо ву ин те гра ци ју, јер ће стал ном бри гом и по др шком учи ни ти да  

5 Го ди шњи из вје штај о ра ду Ом буд сма на за дје цу за 2012. го ди ну, стр. 74–76, www.djecа.rs.bа
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њи хо во обра зо ва ње бу де што ма ње стре сно, при је све га за њих са ме, али и за све 
дру ге уче сни ке у обра зов ном про це су.

У чла ну 5. Пра вил ни ка о вас пи та њу и обра зо ва њу дје це с по себ ним обра зов ним 
по тре ба ма у основ ним и сред њим шко ла ма 6 утвр ђу је се да ће се пла ни ра ти про
јек ти за за по шља ва ње аси сте на та у ре дов на одје ље ња.

Ни је дан нор ма тив ни акт не утвр ђу је шта су овла ште ња аси стен та, да ли је он пер
со нал ни или пе да го шки аси стент или по моћ ник у на ста ви,  шта су ње го ве оба ве зе 
и од го вор но сти, да ли је он у рад ном од но су и по ко јем осно ву, под ко јим усло ви
ма и ко га фи нан си ра.

О по тре би ан га жо ва ња аси сте на та у  на ста ви са гла сни су и ро ди те љи, и шко ле и 
струч не ко ми си је ко је сво јим на ла зом и оцје ном пред ла жу та кву по др шку дје те
ту. Ме ђу тим, без об зи ра на на лаз и ми шље ње струч не ко ми си је и чи ње ни ца је да 
је до ве де но у пи та ње основ но пра во дје те та – пра во на обра зо ва ње, за мно гу дје
цу по др шка ни је обез би је ђе на. При то ме, иа ко ни је по зна то ко ји број дје це, с об зи
ром на по те шко ће ко је има ју, тре ба ју аси стен та у на ста ви, ми ни стар ство фи нан си
ра је дан број аси сте на та, што отва ра до дат на пи та ња – по ко јем осно ву и на осно ву 
ко јих кри те ри ја је за јед но ди је те обез би је ђен аси стент, а за дру го ни је. 

„С об зи ром на огра ни че на сред ства у бу џе ту, ми ни стар ство је прет ход них го ди
на одо бра ва ло аси стен те за уче ни ке са ау ти змом, те пред ла же да се шко ла и 
ро ди тељ обра те цен тру са со ци јал ни рад ка ко би по ку ша ли до го во ри ти ан га жо
ва ње аси стен та за уче ни ка˝ од го вор Ми ни стар ства про свје те по жал би ро ди
те ља.

„Из бу џе та Ре пу бли ке Срп ске фи нан си ра ју се јав не шко ле чи ји је осни вач Ре пу бли
ка и ко је су упи са не у мре жу шко ла. Бу ду ћи да се ра ди о при ват ној сред њој шко ли, 
Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре ни је у мо гућ но сти да фи нан си ра пер со нал ног 
аси стен та˝, од го вор Ми ни стар ства про свје те по жал би ро ди те ља.

Не по сто ја ње ја сних и де фи ни са них пра ви ла и про це ду ра за ан га жо ва ње аси стен
та у на ста ви про блем је и за шко ле и за ро ди те ље, а по сље ди це уви јек сно се дје ца. 
За то су нео п ход на си стем ска рје ше ња ко ја ће за ову ка те го ри ју дје це за и ста оси гу
ра ти рав но прав но уче шће у обра зов ном си сте му.

6 Пра вил ник о вас пи та њу и обра зо ва њу дје це с по себ ним обра зов ним по тре ба ма у основ ним 
и сред њим шко ла ма, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број: 85/04, члан 5
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SA VE THE CHIL DREN

Ин ве сти ра ње за дје цу

ау тор ка: Љи Ља на Си нич ко вић,  
Спе ци ја лиСт ки ња за им пле мен та ци ју  

про Гра ма Sa ve the Chil dren

Све др жа ве пот пи сни це УН кон вен ци је о пра ви ма дје те та мо ра ју да пре ду зму СВЕ 
мо гу ће мје ре у ис пу ње њу пра ва дје те та. Кон вен ци ја о пра ви ма дје те та не тра жи од 
Вла да да тро ше ви ше од оно га што мо гу али на ме ће оба ве зу Вла да ма да учи не нај
бо ље што мо гу са рас по ло жи вим сред стви ма и да оси гу ра ју мак си мал на ула га ња у 
дје цу. Та ко и члан 4. УН кон вен ци је про пи су је оба ве зу вла да да ин ве сти ра ју у дје цу 
до крај њих гра ни ца њи ма до ступ них сред ста ва.

„Др жа ве пот пи сни це ће под у зе ти све од го ва ра ју ће за кон ске, управ не и дру ге мје ре 
за им пле мен та ци ју пра ва при зна тих у овој Кон вен ци ји. Што се ти че еко ном ских, 
дру штве них и кул тур них пра ва, др жа ве пот пи сни це ће под у зе ти та кве мје ре до 
крај њих гра ни ца њи ма до ступ них сред ста ва, а, та мо гдје је то по треб но, и у 
окви ри ма ме ђу на род не са рад ње.“    

На жа лост, у мно гим зе мља ма при су тан је ма њак по ли тич ке во ље за ин ве сти ра ње у 
дје цу. Мно ге вла де ни су ис пу ни ле сво је оба ве зе у мо би ли за ци ји  сред ста ва за ула
га ње у дје цу, док мно ге зе мље твр де да не мо гу по ве ћа ти ула га ња јер им не до ста ју 
по треб на сред ства. Са дру ге стра не, си ту а ци ја у сви је ту зах ти је ва да вла де  ула га ње 
у дје цу по ста ве као је дан од сво јих при о ри те та, јер упр кос на прет ку у ис кор је њи
ва њу си ро ма штва по сли јед ње дви је де це ни је у про сје ку 22.000 дје це мла ђе од пет 
го ди на уми ре сва ки дан од бо ле сти ко је се мо гу спри је чи ти, као што су глад и пот
хра ње но сти. Мно га дје ца из ло же на си ро ма штву жи ве пот пу но не ви дљи ва у дру
штву, без род них ли сто ва и при сту па основ ним услу га ма и обра зов ном си сте му. 
Про цје њу је се да је јед на ми ли јар да дје це још уви јек ус кра ће на за јед ну или ви
ше основ них услу га, ва жних за њи хов оп ста нак и раз вој.  Ви ше од 100 ми ли о на дје
це основ но школ ског уз ра ста су ван  школ ског си сте ма1. Не до ста так др жав не сви
је сти о си ту а ци ји у ко јој дје ца жи ве огле да се у про це су пла ни ра ња бу џе та као и у 
не до стат ку тран спа рент но сти у ко ри шће њу истог. У из вје шта ју Европ ске ко ми си је 

1 UNI CEF (2012), A bri ef re vi ew of the so cial and eco no mic re turns to in ve sting in chil dren, New York.
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за 2011. го ди ну, 27,1% дје це ди љем Евро пе су у ри зи ку од си ро ма штва или со ци
јал не ис кљу че но сти у од но су на 24,2% укуп не по пу ла ци је ко ја је у ри зи ку од си ро
ма штва2.  Сви ови и мно ги дру ги иза зо ви мо гу се ри је ши ти кроз аде кват ну и ефи ка
сну по тро шњу за дје цу, за шта је по треб на зна чај на по ли тич ка во ља ка ко би се ови 
ци ље ви и по сти гли.  

Је дан од нај ве ћих иза зо ва јав не по тро шње ко је ути че на дје цу је раст не јед на ко
сти, по себ но у сред ње ра зви је ним др жа ва ма. По ред то га, сред ње ра зви је не зе мље, 
ко је се у по след њих не ко ли ко го ди на бр зо раз ви ја ју, Ази ја, Ла тин ска Аме ри ка и Ка
ри би, не ула жу у дје цу сра змјер но ра сту њи хо ве еко но ми је. Да нас 70% нај си ро ма
шни је дје це жи ви у сред ње ра зви је ним зе мља ма. 

Sa ve the Chil dren чвр сто вје ру је да по све ће ност вла де ус по ста вља њу бла го ста ња 
за дје цу ни је ну жно у ве зи с еко ном ским ста ту сом зе мље, те је јед на од обла сти Sa
ve the Chil dren  по све ће на  за го ва ра њу да се дје ца на ђу на вр ху фи скал них пла но ва 
вла да, до на то ра, при ват ног сек то ра и по ро ди ца. Иа ко је ин ве сти ра ње за дје цу ре
ла тив но но ва област за ве ли ки број Sa ve the Chil dren чла ни ца, по је ди не кан це ла
ри је има ју ду го го ди шње ис ку ство у овој обла сти, по себ но на оства ри ва њу зна чај
ног ути ца ја код до но си о ца од лу ка при ли ком де фи ни са ња на ци о нал них и ло кал них 
бу џе та, ана ли за бу џе та и пра ће ња њи хо ве по тро шње. 

Ин ве сти ра ње за дје цу, као но ви при ступ за хтје ва про мје не у по ли тич ким дје ло ва
њи ма ко је ће оси гу ра ти да вла де ста ве дје цу као при о ри тет у рас по дје ли ре сур са, 
што Кон вен ци ја по себ но охра бру је, као и да ис тра же све мо гућ но сти за по ве ћа ње 
рас по ло жи вих сред ста ва, ка ко на до ма ћем пла ну та ко и у окви ру ме ђу на род не са
рад ње. 

Sa ve the Chil dren је пре по зна ла „Ин ве сти ра ње за дје цу“ као јед ну од кључ них обла
сти за пот пу ну ре а ли за ци ју дје чи јих пра ва. До са да шњи рад на овим пи та њи ма био 
је фо ку си ран на сле де ћа три кључ на пи та ња: 

• У ко јем омје ру вла да оп ти ми зи ра мо би ли за ци ју ре сур са за ин ве сти ра ње за 
дје цу са ци љем пот пу не ре а ли за ци је њи хо вих пра ва? 

• Да ли су рас по ло жи ва сред ства утро ше на на на чин да у пот пу ност за до во ља
ва ју по тре бе све дје це, по себ но нај си ро ма шни јих и ра њи вих?

2 Eu ro stat News Re le a se, 28/2013  – 26. фе бру ар 2013. Нај ве ћи дио мла ђих од 18 го ди на ко ји су 
у ри зи ку од си ро ма штва или со ци јал не ис кљу че но сти ре ги стро ва ни су у Бу гар ској (52%), 
Ру му ни ји (49%), Ла тви ји (44%), Ма ђар ској (40%) и Ир ској (38%), док је нај ни жи ри зик у Швед
ској, Дан ској и Фин ској (све га 16%), сли је ди Сло ве ни ја (17%), Ни зо зем ска (18%) и Ау стри ја 
(19%). Пре ма по да ци ма UNI CEFа, го то во 81 ми ли јун дје це у Ла тин ској Аме ри ци и на Ка ри
би ма су из ло же ни си ро ма штву, док 17% жи ви у усло ви ма екс трем ног си ро ма штва. 
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• Да ли су рас по ло жи ва сред ства кон три бу и ра ла по зи тив ним про мје на ма за 
СВУ дје цу и да ли су утро ше на на тран спа рен тан на чин?

„Ин ве сти ра ње за дје цу“ као при ступ об у хва та ши ро ки спек трум дје ло ва ња, те је 
нео п ход но  де фи ни са ти шта све „Ин ве сти ра ње за дје цу“ пред ста вља ка ко би смо 
оси гу ра ли бо ље ра зу ми је ва ње тог при сту па.

„Ин ве сти ра ње за дје цу“ об у хва та ана ли зу и пра ће ње на ци о нал них/ло кал них бу
џе та, за го ва ра ње за кре и ра ње бу џет за дје цу, укљу чи ва ње дје це у про це се до
но ше ња од лу ка као и по ди за ње дру штве не од го вор ност ко ја би да ље во ди ла ка 
тран спа рент но сти. Тран спа рент ни про це си де фи ни са ња бу џе та до при но се ја ча
њу де мо крат ског дру штва, до бром упра вља њу као уна пре ђе ње људ ских пра ва и 
пра ва дје те та. 

Свје сни смо број них иза зо ва ка да је у пи та њу ре а ли за ци ја кон цеп та „Ин ве сти ра ња 
за дје цу”, као што су: 

• ма њак по ли тич ке во ље, 

• не тран спа рент ност и не за ко нит про ток нов ца,

• сла ба или не до вољ на мо би ли за ци ја до ма ћих ре сур са,

• огра ни че но укљу че ње гра ђа на у про цес бу џе ти ра ња,

• ко руп ци ја и не до вољ на тран спа рент ност јав не по тро шње,

• фи скал на по ли ти ка и дје чи ја пра ва 

Ка ко би смо оси гу ра ли одр жи ве ре зул та те и јед на ку за сту пље ност свих сло је ва 
дру штва, нео п ход но је ус по ста вља ње парт нер ста ва, као и ја ча ња ка па ци те та и по
ди за ње сви је сти свих ре ле вант них ак те ра ко ји чи не др жав не струк ту ре и кључ ни 
су до но си о ци од лу ка на свим ни во и ма вла сти, али и са ор га ни за ци ја ма ци вил ног 
дру штва, при ват ним сек то ром, ака дем ском за јед ни цом, ме ди ји ма и ро ди те љи ма. 
Нео п ход но је омо гу ћи ти укљу чи ва ње свих ре ле вант них стра на у про цес бу џе ти
ра ња, ре дов не ана ли зе и пра ће ња из вр ше ња бу џе та, што пред ста вља пред у слов 
за до бро и од го во р но упра вља ње.

Под руч је и оквир ра да на ин ве сти ра њу за дје цу за ви си од не ко ли ко фак то ра, укљу
чу ју ћи при ро ду про бле ма, ге о граф ско под руч је, оче ки ва не ре зул та те. Сва ка зе
мља/ре ги ја мо ра утвр ди ти сво је мо гућ но сти, ин сти ту ци о нал не ка па ци те те, парт
не ре и про грам ске мо гућ но сти. Ини ци ја ти ве ће се на рав но раз ли ко ва ти у од но су 
на де фи ни са не ци ље ве, под руч је дје ло ва ња, иден ти фи ко ва не иза зо ве/про бле ме 
и при о ри те те, али бит но је да сви по ла зи мо од чи ње ни це да је ула га ње у дје цу од
го вор ност свих нас.
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УДРУ ЖЕ ЊЕ „НА ША ДЈЕ ЦА“1,  
ЗЕ НИ ЦА, БО СНА И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НА

Ин ве сти ра ње за дје цу

ау тор ка: ира ра ко вић,   
пСи хо ло шки ња иС тра жи ва чи ца,  

удру же ње „на ша дје ца“ 

„In vest ment in Chil dren“ / „Ин ве сти ра ње за дје цу“ је про је кат ко ји су у сеп тем бру 
2013. го ди не за по че ле че ти ри ор га ни за ци је у Бо сни и Хер це го ви ни: „Бу дућ ност“ 
Мо дри ча, „Цен тар за пра ва дје те та“ Ко њиц, „На ша дје ца“ Зе ни ца (но си лац по јек
та) и „Сун це нам је за јед нич ко“ Тре би ње. Про је кат по др жа ва ор га ни за ци ја Sa ve 
the Chil dren. 

Свр ха про јек та је по ве ћа ти  ви дљи вост дје це у бу џе ти ма и про мо ви са ти тран спа
рент ност и од го вор ност у ци љу бо љег ко ри ште ња ре сур са за дје цу у Бо сни и Хер
це го ви ни. Циљ про јек та је раз ви ти ме ха ни зме за пра ће ње из два ја ња и по тро шње 
бу џет ских сред ста ва за дје цу на ло кал ном/оп ћин ском ни воу. 

*  Сва дје ца у Бо сни и Хер це го ви ни, на ро чи то нај си ро ма шни ја и нај ра њи ви ја, има ће 
ко рист од ула га ња и бо ље упо тре бе ре сур са у оства ре њу њи хо вих пра ва. 

У пе ри о ду од го ди ну да на им пле мен та ци је про јек та ура ђе но је сље де ће:

–  Пре ли ми нар на ана ли за оп ћин ских бу џе та на че ти ри ло ка ци је у БиХ за пе ри од 
2011, 2012, 2013. Го ди не; 

–  Пре зен та ци је ана ли зе на оп ћин ском ни воу, са стан ци са ло кал ном упра вом, ме
диј ска пре зен та ци ја, као и ус по ста вља ње са рад ње и ре дов не ко му ни ка ци је са 
ло кал ном упра вом/оп ћи на ма;

–  Ду бин ска ана ли за ло кал них бу џе та са фо ку сом на че ти ри обла сти – обра зо ва ње; 
со ци јал на за шти та; здра вље; кул ту ра, спорт и ре кре а ци ја;

–  Из два ја ње ди рект них и ин ди рект них ула га ња у дје цу кроз ло кал не бу џе те;

1 Чла ни ца мре же НВО за пра ва дје те та „Сна жни ји глас за дје цу“.
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–  Ком плет на ана ли за оп штин ских до ку ме на та и од лу ка, кроз ко ју се мо гло уо чи ти 
да се ма ли број од лу ка од но си ди рект но на дје цу. 

При мје ри: 

–  Усва ја ње „Ак ци о ног пла на пре вен ци је ма ло љет нич ког пре ступ ни штва и при
мје не ал тер на тив них мје ра” у оп ћи ни Зе ни ца и Тре би ње; 

–  Од лу ка о да ва њу са гла сно сти за упис ве ћег бро ја дје це у вас пит ним гру па ма ЈУ 
Дје чи је об да ни ште „На ша ра дост“ Мо дри ча;

–  Ја ча ње ка па ци те та ор га ни за ци ја – ор га ни за ци је на про јек ту про шле су кроз обу
ку о бу џе ти ра њу, бу џет ском про це су, уче шћу у кре и ра њу бу џе та, као и за го ва ра
њу; на овом тре нин гу су при су ство ва ли и пред став ни ци оп ћи на из ко јих до ла зе 
ор га ни за ци је;

–  Еду ка ци ја и осна жи ва ње дје це за њи хо во ак тив но укљу чи ва ње у про је кат – дје
ца су про шла кроз тре нинг о бу џе ти ра њу, за го ва ра ње пре ма до но си о ци ма од лу
ка и ак тив но уче шће у про јект ним ак тив но сти ма; 

–  Из вје штај са де таљ ним при ка зом оп ћи на у ко ји ма се ра ди, ана ли зом од лу ка ко
је су до не се не у прет ход не три го ди не на оп ћин ским ви је ћи ма / скуп шти на ма, 
из два ја њи ма за дје цу пре ма став ка ма и бро ју дје це ко ри сни ка, као и за кључ ци
ма и пре по ру ка ма; 

–  Ис тра жи ва ње у че ти ри ло кал не за јед ни це о из два ја њи ма за пред школ ско обра
зо ва ње и за до вољ ству ро ди те ља услу га ма вр ти ћа, као и шта је по треб но ура ди
ти за ро ди те ље и дје цу ко ја не ко ри сте вр ти ће.

Кроз ана ли зе до шло се до сље де ћих по ка за те ља (пре ма ана ли зи ра ним обла сти ма):

Обра зо ва ње – У окви ру обра зо ва ња, оп ћи не кроз сво је бу џе те нај ви ше из два ја ју за 
сти пен ди је уче ни ци ма, пре воз дје це, ре кон струк ци ју и на бав ку опре ме у обра зов
ним уста но ва ма, про јек те ко је дје ца ре а ли зу ју кроз Омла дин ску бан ку (Мо дри ча), 
као и оп штин ски план ин клу зи је (Тре би ње);

Со ци јал на за шти та – У окви ру со ци јал не за шти те, оп ћи не кроз сво је бу џе те нај
ви ше из два ја ју кроз рад Цен та ра за со ци јал ни рад (по моћ дје ци кроз тран сфе ре, 
по мо ћи по рје ше њи ма цен та ра, кроз до дје љи ва ње стам бе них је ди ни ца со ци јал но 
угро же ним по ро ди ца ма);

Кул ту ра спорт и ре кре а ци ја – Ве ли ка из два ја ња за овај сег мент уо че на су кроз по
др шку спорт ским клу бо ви ма и ма ни фе ста ци ја ма, јав ним уста но ва ма из обла сти 
кул ту ре, об но ву кул тур них и спорт ских обје ка та, као и кроз гран то ве ко ји се до дје
љу ју за кул ту ру и спорт;
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Здрав ство – Здрав стве на за шти та се углав ном фи нан си ра из дру гих из во ра (кан
то ни, ен ти те ти), та ко да је ја ко те шко на пра ви ти про цје ну ко ли ко сред ста ва до ди
је ље них од оп ћи на се одва ја за здрав стве ну за шти ту дје це;

Пред школ ство – Пре ма ис тра жи ва њу, ко је су ор га ни за ци је про ве ле у сво јим оп ћи
на ма, ро ди те љи ко ри сте услу ге вр ти ћа пр вен стве но због со ци ја ли за ци је дје це, као 
и при пре ме за основ но обра зо ва ње. Ге не рал ни про блем у свим оп ћи на ма је огра
ни че ност ка па ци те та вр ти ћа и ци је на, за ко ју ро ди те љи сма тра ју да ни је у скла ду 
са њи хо вим пла те жним мо гућ но сти ма (од 130 КМ у Ко њи цу и Мо дри чи, до 150 КМ 
у Зе ни ци). Ро ди те љи сма тра ју да би оп ћи не мо гле да ула жу ви ше у вр ти ће. Ис тра
жи ва њем су об у хва ће ни и ро ди те љи дје це ко ја не ко ри сте услу ге вр ти ћа углав ном 
због ци је не и пре во за ко ји ни је ор га ни зо ван из ру рал них под руч ја пре ма цен тру. 

При мје ри:

–  Ко њиц: На под руч ју оп ћи не Ко њиц жи ви 3.440 дје це уз ра ста од 0 до 7 го ди на, 
пред школ ским обра зо ва њем је об у хва ће но са мо око 50 дје це го ди шње; 

–  Мо дри ча: На под руч ју оп шти не Мо дри ча жи ви 4.300 дје це, од ко јих је око 900 
пред школ ског уз ра ста, а у вр тић је упи са но са мо 197 дје це.

Ге не рал ни за кљу чак про ве де них ана ли за и ис тра жи ва ња је сте да дје ца у ве ћи ни 
слу ча је ва ни су ви дљи ва у бу џе ту; ало ка ци је за дје цу ни су ја сно де фи ни са не, те бу
џе ти ни су тран спа рент ни у ди је лу ула га ња у дје цу. Та ко ђер, гра ђа ни са ми ни су до
вољ но упу ће ни у про цес пла ни ра ња и из ра де бу џе та, а са мим тим ни су оба ви је
ште ни ни о на чи ну на ко ји мо гу да се укљу че у кре и ра ње истог. Оно што је та ко ђер 
ин ди ка тив но је сте чи ње ни ца да у овим оп ћи на ма не по сто је ло кал ни ак ци о ни пла
но ви (иа ко по сто ји по тре ба за њи ма, што је утвр ђе но прет ход ним ис тра жи ва њи
ма, па и овим). Ва жна на по ме на је сте и да се по да ци о дје ци не при ку пља ју си сте
мат ски, те да је не мо гу ће утвр ди ти број дје це ко ја су у ста њи ма од ре ђе них по тре ба 
и ко ји ма би би ло нео п ход но да се ука же по др шка кроз бу џет.

У пе ри о ду ко ји сли је ди пла ни ран је ак ти ван рад са дје цом у про це су за го ва ра ња. 
Дје ца ће, за јед но са од ра сли ма, би ти но си о ци за го ва рач ких ак тив но сти, те по ку
ша ти гра ђа ни ма и но си о ци ма вла сти да пред ста ве зна чај ин ве сти ра ња за дје цу и 
ви дљи во сти дје це у бу џе ти ма. За ла га ће се за ве ћу тран спа рент ност бу џе та кроз 
за го ва ра ње за кре и ра ње гра ђан ског бу џе та, као и по ди за ње сви је сти гра ђа на о 
ва жно сти њи хо вог уче шћа у про це су до но ше ња и из ра де бу џе та. Пред став ни ци 
ор га ни за ци ја ће упу ти ти сво је ини ци ја ти ве и при је дло ге за уче шће у кре и ра њу 
бу џе та и уче ство ва ти у јав ним рас пра ва ма. За јед нич ки ће се за го ва ра ти за бо ље 
ко ри шће ње јав них ре сур са у ди је лу из два ја ња за ра ни раст и раз вој дје це (по ве
ћа ње ка па ци те та и бо љу ор га ни за ци ју пред школ ских уста но ва), као и за кре и ра ње 
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бу џе та за гра ђа не. Сва ка ор га ни за ци ја ће се на ло кал ном ни воу усмје ри ти на јед ну 
од пре по ру ка ко ју је де фи ни са ла као при о ри тет за за го ва ра ње.

Иза зо ви са ко ји ма су се ор га ни за ци је су сре ле то ком ре а ли за ци је про јект них ак тив
но сти ти чу се при је све га не до стат ка ин фор ма ци ја и по да та ка о дје ци у ло кал ним 
за јед ни ца ма. Због ово га је би ло ја ко те шко при ку пи ти по дат ке ко ји ће по слу жи ти 
за ана ли зу и пре по ру ке. 

Кроз им пле мен та ци ју про јект них ак тив но сти, ор га ни за ци је су на до гра ди ле сво је 
ка па ци те те о бу џе ти ма, бу џет ским про це си ма, те за го ва ра њу за про мје не код до
носиoца од лу ка. Кроз све на ве де но, ге не рал не пре по ру ке ор га ни за ци ја, парт не
ра на про јек ту, за да љи рад се од но се пр вен стве но на из град њу ка па ци те та НВО 
чла ни ца БХ мре же „Сна жни ји глас за дје цу” и њи хо во осна жи ва ње да су дје лу ју 
у ини ци ја ти ви Ин ве сти ра ња за дје цу. Та ко ђер, у на ред ном пе ри о ду је нео п ход
но ин тен зи ви ра ти ак тив но сти са и пре ма ме ди ји ма, про мо ви са ти до дат но зна чај 
про јек та и укљу чи ва ње свих ак те ра у за јед ни ци ка ко би се по сти гле про мје не. И, 
на кра ју, по треб но је, ге не рал но, укљу чи ти ви ше ор га ни за ци ја у ана ли зу, пра ће
ње и утје цај на ло кал не бу џе те, ло би ра ње за бу џе ти ра ње у скла ду са ре ал ним по
тре ба ма дје це и по ве ћа ње из два ја ња за дје цу, по себ но дје цу из ра њи вих и мар
ги на ли зи ра них гру па. 
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УРЕД ПРА ВО БРА НИ ТЕ ЉА  
ЗА ДЈЕ ЦУ РЕ ПУ БЛИ КЕ ХР ВАТ СКЕ

Дје ца у ри зи ку од си ро ма штва

ау тор ка: ли ди ја пе тро вић, 
Са вјет ни ца пра во бра ни те Љи це  

за дје цу ре пу бли ке хр ват Ске

Го спо дар ска кри за ко ја се од ра жа ва на го то во све др жа ве Еу ро пе, па та ко и на Ре
пу бли ку Хр ват ску до ве ла је до ве ли ког оси ро ма ше ња ста нов ни штва. У при лог те
зи да је си ро ма штво пре по зна то као гло бал ни про блем го во ри и низ ра зних ску
по ва и струч них са ста на ка на те му за шти те дје це у до ба ве ли ке еко ном ске кри зе.

Си ро ма штво је у пра ви лу по ве за но с од ре ђе ним де мо граф ским и со ци јал ним оби
љеж ји ма као што су спол, доб, еко ном ска ак тив ност и сл., увје то ва но раз ли чи тим 
дру штве ним и по ли тич ким фак то ри ма, па су та ко не ке ску пи не по себ но за сту пље
не ме ђу ста нов ни штвом. Си ро ма штво нај те же по га ђа дје цу, угро жа ва њи хо ве шан
се за пре жи вља ва ње и раз вој, узрок је кр ше ња мно гих њи хо вих пра ва те има ду го
роч не не га тив не по сље ди це. У вре ме ну кад већ и дје ца зна ју за кри зу и ре це си ју, 
ну жно је под сје ти ти се на ко је све на чи не си ро ма штво по га ђа дје цу и што др жа ва 
и дру штво тре ба ју под у зе ти ка ко би спри је чи ли ње го ве не га тив не учин ке. Сто га се 
мо ра мо за пи та ти да ли чи ни мо све што мо же мо да ни јед но ди је те не бу де жи вот
но угро же но због си ро ма штва, да ни јед ном дје те ту не и ма шти на не бу де пре пре ка 
за шко ло ва ње у скла ду са спо соб но сти ма, да му због не до стат ка нов ца не бу ду ус
кра ће на по треб на здрав стве на за шти та? На жа лост, од го вор на ово пи та ње зна мо, 
и он ње по твр дан.

У до ба кри зе др жа ва је ду жна ин тер ве ни ра ти мје ра ма со ци јал не по ли ти ке ка ко би 
по мо гла угро же ном ста нов ни штву, те је су клад но то ме Вла да Ре пу бли ке Хр ват ске 
усво ји ла до ку мент под на зи вом „Стра те ги ја бор бе про тив си ро ма штва и со ци јал
не ис кљу че но сти у Ре пу бли ци Хр ват ској (2014–2020)“,1 ко ји би тре ба ло да омо гу
ћи су ста ван и за јед нич ки при ступ свих ре ле вант них ди о ни ка у рје ша ва њу про бле
ма си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти, уз оси гу ра ва ње ми ни мал ног стан дар да  

1 Стра те ги ја бор бе про тив си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти у Ре пу бли ци Хр ват ској 
(2014–2020), Ми ни стар ство со ци јал не по ли ти ке и мла дих, 2014. го ди не.
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нај у гро же ни јем ди је лу дру штва, те спр је ча ва ње но вих по ја ва си ро ма штва и со ци
јал не ис кљу че но сти.

Ста ти стич ки по да ци о ста њу си ро ма штва ста нов ни штва Ре пу бли ке Хр ват ске по ка зу
ју да је сто па ри зи ка од си ро ма штва, на кон со ци јал них тран сфе ра, у 2012. го ди ни из
но си ла 20,5 %, а по сто так осо ба у ри зи ку од си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти 
32,3%. Ве ли ки дио по пу ла ци је (15,4 %) жи ви у увје ти ма те шке ма те ри јал не оску ди
це и не мо гу за до во љи ти те мељ не жи вот не по тре бе. Го спо дар ска кри за по себ но је 
не га тив но по го ди ла дје цу (у дви је го ди не број си ро ма шне дје це по рас тао је за око 
4.000 или 10%), а ме ђу њи ма је нај у гро же ни ја ску пи на дје це с те шко ћа ма у раз во ју.

„Стра те ги ја бор бе про тив си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти у Ре пу бли ци Хр
ват ској (2014–2020)“ ба зи ра се на оси гу ра ва њу увје та за оства ре ње три глав на при
о ри те та: бор ба про тив си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти, те сма ње ње не
јед на ко сти у дру штву; спр је ча ва ње на стан ка но вих ка те го ри ја си ро ма шних, као и 
сма ње ња бро ја си ро ма шних и со ци јал но ис кљу че них осо ба; ус по ста ва ко ор ди ни
ра ног су ста ва пот по ре ску пи на ма у ри зи ку од си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че
но сти.

У Ре пу бли ци Хр ват ској го то во да ни је по сто ја ла сту ди ја о си ро ма штву дје це пред
школ ске до би, па су клад но то ме ни ти  оп ће ни то о дјеч јем си ро ма штву. Др жав ни 
за вод за ста ти сти ку пра ти кључ не по ка за те ље си ро ма штва у Ре пу бли ци Хр ват
ској од пр вих го ди на овог сто ље ћа у скла ду са слу жбе ном ме то до ло ги јом Eu ro
sta ta. Ме ђу тим, иа ко вр ло зна чај ни, ти по да ци не да ју цје ло вит увид у ста ње и ди
на ми ку дјеч јег си ро ма штва у Хр ват ској, ни ти у си ро ма штво по је ди них ску пи на 
дје це, као што су дје ца пред школ ске до би. Упра во због на ве де ног, ве лик је зна
чај UNI CEFовог ис тра жи ва ња „Си ро ма штво и ма те ри јал на до бро бит дје це пред
школ ске до би у Хр ват ској“2. Из до би ве них је по да та ка ви дљи во да 65% дје це из 
си ро ма шних оби те љи жи ви на се лу, 68% оби те љи ко ри сни ка со ци јал не по мо ћи 
с дје цом пред школ ске до би не до ста је нов ца за хра ну, 62% дје це пред школ ске 
до би из си ро ма шних оби те љи на се лу и 39% у гра ду не иде у вр тић јер им га ро
ди те љи не мо гу при у шти ти, го то во ¼ си ро ма шне дје це пред школ ске до би жи ви 
у ку ћан стви ма у ко ји ма ни тко ни је за по слен, 70% дје це с те шко ћа ма у раз во ју у 
оби те љи ма при ма те ља по мо ћи за уз др жа ва ње жи ви у ду го трај ном си ро ма штву, 
те да три од че ти ри ром ске оби те љи при ма те ља по мо ћи за уз др жа ва ње с дје цом 
пред школ ске до би жи ви у ду го трај ном си ро ма штву. Ове дра ма тич не ре зул та те 
тре ба схва ти ти као по зив на ак ци ју.

2 Ис тра жи ва ња „Си ро ма штво и ма те ри јал на до бро бит дје це пред школ ске до би у Хр ват ској“, 
UNI CEF, 2013. го ди не.
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Кон вен ци ја о пра ви ма дје те та3 ни је по пис же ља, већ до ку мент ко ји об ве зу је др жа
ве и има над за кон ску сна гу и ко ји нам да је прак тич ни оквир у бор би про тив дјеч
јег си ро ма штва. Она пред ви ђа низ за штит них пра ва ко ји ма се шти те дје ца од по на
ша ња и по сту па ка ко ји не га тив но утје чу на њи хо ве ин те ре се и до бро бит. Од ред бе 
ко је су са др жа не у Кон вен ци ји ука зу ју на по тре бу је дин стве не по ли ти ке пре ма свој 
дје ци и упу ћу ју на оси гу ра ва ње јед на ких мо гућ но сти раз во ја за сву дје цу. Сто га, и 
у бор би про тив дјеч јег си ро ма штва ва ља обра ти ти по зор ност на оства ри ва ње те
мељ них дје те то вих пра ва: пра ва на од го ва ра ју ћи жи вот ни стан дард, пра во на нај
бо љу мо гу ћу здрав стве ну скрб, пра во на ква ли тет но обра зо ва ње, пра во на си гур
но дје тињ ство и пра во на су дје ло ва ње. 

Си ро ма штво је по ве за но са ус кра ћи ва њем дјеч јих пра ва и ства ра за пре ке у оства
ри ва њу пу них по тен ци ја ла дје це. Оно је мно го ви ше од ма те ри јал не де при ва ци је 
и од ра жа ва се у свим под руч ји ма дјеч јег жи во та: нај че шће у здрав стве ној скр би, 
обра зо ва њу, ста но ва њу, сло бод ном вре ме ну и игри, али је ви дљи во и кроз под руч
ја ко ја се од но се на за шти ту од свих об ли ка на си ља, сло бо ду из ра жа ва ња, ин фор
ми ра ност, сло бо ду удру жи ва ња и дру го.  Сто га у свим тим под руч ји ма ва ља пред
ви дје ти мје ре су зби ја ња не га тив них утје ца ја си ро ма штва на дје цу.4

Кон вен ци ја о пра ви ма дје те та у члан ку 24. об ве зу је др жа ву стран ку на пру жа ње 
нај ви ше мо гу ће ра зи не здра вља као и на ко ри ште ње олак ши ца за оздра вље ње и 
опо ра вак, те на оси гу ра ње увје та у ко ји ма ни јед ном дје те ту не ће би ти ус кра ће но 
пра во на ко ри шће ње здрав стве них услу га. Ме ђу тим, на ша ствар ност је ма ло дру
га чи ја:  еви ден тан је не до ста так струч ња ка мен тал ног здра вља (спе ци ја ли ста или 
суб спе ци ја ли ста дјеч је и адо ле сцент не пси хи ја три је, одјел них пси хо ло га, со ци јал
них рад ни ка, рад них те ра пе у та и ме ди цин ских се ста ра). Та ко ђер је при су тан и не
до ста так пе ди ја та ра (по го то во на ото ци ма) и ор то до на та ко ји пру жа ју дје ци услу ге 
на те рет Хр ват ског за во да за здрав стве но оси гу ра ње. Свје до ци смо и ло ших увје
та у не ким уста но ва ма у ко ји ма се ли је че дје ца, као и ло ше опре мље но сти не ких 
здрав стве них уста но ва.

Кључ ни ин стру мент ко ји мо же по мо ћи по је дин цу да се осло бо ди од си ро ма штва 
је сте обра зо ва ње. Оства ри ва ње пра ва на обра зо ва ње је пред у вјет за оства ри ва ње 
дру гих људ ских пра ва, као што су: пра во на за по шља ва ње, здра вље и су дје ло ва ње. 
Кон вен ци ја о пра ви ма дје те та у члан ку 28. са др жи де фи ни ци ју пра ва на обра зо ва
ње, ко јом се др жа ва об ве зу је не са мо на пру жа ње бес плат ног и обaвезног основ
ног обра зо ва ња за сву дје цу већ и на под у зи ма ње од го ва ра ју ћих мје ра ко ји ма ће 

3 Кон вен ци ја о пра ви ма дје те та, Пра во бра ни тељ за дје цу, 2007. го ди не.
4 Пе тро вић, Л; „Еко ном ска кри за и дјеч ја пра ва“, Зр но, ча со пис за оби тељ, вр тић и шко лу, 

2011. го ди не.
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се раз ли чи ти об ли ци сред њег обра зо ва ња учи ни ти рас по ло жи вим и до ступ ним 
сва ком дје те ту, те ће се оси гу ра ти јед на ки при ступ ви со ком обра зо ва њу на те ме
љу спо соб но сти. Обра зо ва ње тре ба про ми ца ти на че ло јед на ких мо гућ но сти за сву 
дје цу и би ти уте ме ље но на хо ли стич ком по гле ду на раз вој дје те та. Јед на кост и не
ди скри ми на ци ја су ва жни еле мен ти пра ва на обра зо ва ње. Но, дје ца из фи нан циј
ски и кул тур но де при ви ра них окру же ња сво је шко ло ва ње за по чи њу из не рав но
прав не по зи ци је, а че сто су из ло же на и не рав но прав ном трет ма ну у шко ли. Дје ца 
из си ро ма шних оби те љи из ло же на су ве ћем ри зи ку да по ста ну жр тве фи зич ког и 
пси хич ког на си ља, ка ко у школ ском окру же њу та ко и у оби те љи. Она се осје ћа
ју „дру га чи је“ од оста ле дје це у шко ли, не мо гу си при у шти ти ква ли тет не са др жа
је (по сје те ки ну, ка за ли шту, му зе ји ма и га ле ри ја ма, члан ство у спорт ским и дру гим 
клу бо ви ма итд.). Она про жи вља ва ју ис ку ство дис кри ми на ци је по осно ви не и ма
шти не, те се су сре ћу с број ним огра ни че њи ма у оства ри ва њу сво јих мо гућ но сти. 
Не ка дје ца осје ћа ју са мо ма те ри јал ну де при ва ци ју, док дру га због то га тр пе и сна
жан емо ци о нал ни те рет и срам. У дјеч јем до жи вља ва њу си ро ма штва ва жну уло гу 
има ју ро ди те љи, од но сно на чин на ко ји се они са ми но се с ма те ри јал ном си ту а ци
јом те ка ко је пре зен ти ра ју дје ци. Си ро ма штво не сми је би ти ни ти узрок, ни ти учи
нак дис кри ми на ци је, јер сва ком дје те ту тре ба пру жи ти јед на ке мо гућ но сти да у 
пот пу но сти раз ви је сво је спо соб но сти и ти ме оства ру је сво ја пра ва. Ме ђу тим, на ша 
ствар ност по нов но ни је у скла ду с на че ли ма Кон вен ци је о пра ви ма дје те та. Уред 
се уче ста ло су сре ће с при ту жба ма ро ди те ља на не мо гућ ност  или оте жа но под
ми ри ва ње тро шко ва при је во за уче ни ка основ них шко ла, али и сред њих шко ла те 
њи хо вог смје шта ја и пре хра не у уче нич ким до мо ви ма. За бри ња ва нас и за тва ра
ње „ма лих“ под руч них шко ла, што ће обaвезно обра зо ва ње учи ни ти још уда ље ни
јим и не до ступ ни јим. При ли ком по сје та по је ди ним од гој нообра зов ним уста но ва
ма уо чи ли смо до тра ја лост по сто је ћих школ ских обје ка та и не по сто ја ње основ них 
хи ги јен ских по треп шти на. Та ко ђер смо упо зна ти с не до стат ком струч них дје лат ни
ка у шко ла ма, за чи ме „ва пе“ због све сло же ни јих про бле ма у по на ша њу уче ни ка и 
на си ља ме ђу њи ма, али и ра ди пру жа ња по мо ћи у на ста ви за дје цу с те шко ћа ма у 
раз во ју (аси стен ти). Не до ста так струч них су рад ни ка по себ но се уо ча ва на ото ци ма.

У бор би про тив дјеч јег си ро ма штва ва жна је и до ступ ност сло бод них ак тив но сти 
(спорт ских, кул тур них, умјет нич ких) сва ком дје те ту, по го то во у ври је ме кад мно ги 
ро ди те љи ни су у мо гућ но сти фи нан циј ски под ми ри ти тро шко ве та квих ак тив но
сти, те оне си ро ма шној дје ци по ста ју не до ступ не. До ступ ност спор та и дру гих ак
тив но сти тре ба ло би би ти обaвеза др жа ве, ко ја их не би смје ла увје то ва ти ни ти та
лен том ни ти фи нан циј ском мо гућ но шћу оби те љи.

С об зи ром на ва жност оби тељ ског окру же ња за здрав пси хо фи зич ки раз вој дје
те та, др жа ва мо ра по себ ну па жњу по све ти ти пот по ри оби те љи ма и по мо ћи им  
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у од го ју и скр би о нај бо љем ин те ре су дје це. Осим пру жа ња ма те ри јал не по мо ћи, 
осо би то је ва жно оси гу ра ти си ро ма шним оби те љи ма и са вје то дав ну по моћ при 
раз ви ја њу ро ди тељ ских ком пе тен ци ја. Због спе ци фич них си ту а ци ја, не ка се дје
ца (дје ца без од го ва ра ју ће ро ди тељ ске скр би ко ја су по вје ре на на од гој и чу ва
ње уста но ва ма, удо ми тељ ским оби те љи ма или дру гим осо ба ма, дје ца с те шко ћа
ма у раз во ју, дје ца при пад ни ци на ци о нал них ма њи на) на ла зе у још ве ћем ри зи ку 
од си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти, те је упра во за ту по себ но ра њи ву ску
пи ну дје це бит но пра во вре ме но укљу чи ва ње над ле жних ин сти ту ци ја ко је тре ба 
да им  пру же по др шку.

Пад жи вот ног стан дар да оби те љи и фру стра ци је ро ди те ља због ег зи стен ци јал не 
не си гур но сти че сто утје чу на од но се у оби те љи и по на ша ње дје це. Ро ди те љи се 
усмје ра ва ју на оси гу ра ва ње ми ни мал ног жи вот ног стан дар да, има ју све ма ње вре
ме на за дје цу и гу бе кон такт с њи ма те од гој пре у зи ма ули ца. С дру ге стра не, ло
ше еко ном ске при ли ке мо гу се до ве сти у ве зу с ве ћом из ло же но сти дје це на си љу 
у оби те љи.

Све др жав не ин сти ту ци је има ју од го вор ност у бор би про тив си ро ма штва и со ци
јал не ис кљу че но сти као кре а то ри по ли ти ке и но си те љи мје ра у окви ру сво јих над
ле жно сти. Та ко је и пра во бра ни те љи ца за дје цу у окви ру сво јих овла сти над ле
жним ин сти ту ци ја ма упу ти ла пре по ру ке5 ве за не уз за шти ту дје це од си ро ма штва, 
а ко је се од но се на:

• ус по ста вља ње „дјеч јег про ра чу на” на на ци о нал ној и ло кал ној ра зи ни ра ди 
су став ног пра ће ња ула га ња у дје цу и у про гра ме за дје цу, 

• де фи ни ра ње услу га ко је тре ба да до би ју сва дје ца, као и услу га ко је тре ба да 
до би ју дје ца ко ја жи ве у не по вољ ни јим и ра њи ви јим увје ти ма, 

• за др жа ва ње ни воа оства ре них стан дар да за шти те дјеч јих пра ва, чак и у увје
ти ма еко ном ске кри зе, еле мен тар них не по го да и кри зних си ту а ци ја,

• оства ри ва ње нај ви ше мо гу ће ра зи не здра вља и при сту па здрав стве ној за
шти ти,

• пра во на бес плат но и сви ма до ступ но обра зо ва ње и сло бод не ак тив но сти,

• пра во дје це да се чу је њи хо ва пер цеп ци ја си ро ма штва, те на су дје ло ва ње 
у фор му ли ра њу, про вед би и пра ће њу стра те ги је сма ње ња дјеч је га си ро ма
штва,

• даљ ње знан стве но ис тра жи ва ње про бле ма утје ца ја дјеч јег си ро ма штва.

5 Из вје шће пра во бра ни те љи це за дје цу, 2011, 2012, 2013. гoд.
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ОМ БУД СМАН ЗА ЉУД СКА ПРА ВА  
РЕ ПУ БЛИ КЕ СЛО ВЕ НИ ЈЕ

Еко ном ска кри за: услу ге за де цу су оп ста ле. Шта чи ни мо?

ау тор: то не дол чич, 
за ме ник ом буд Сма на за Људ Ска пра ва  

ре пу бли ке Сло ве ни је

1. Оп ште
Еко ном ска кри за, ко ја је пре не ко ли ко го ди на по го ди ла ве ћи ну европ ских зе ма ља, 
иза зва ла је со ци јал ну кри зу у Ре пу бли ци Сло ве ни ји, као и кри зу вла да ви не пра ва. 
По што еко ном ски про бле ми ни су раз ре ше ни на вре ме, њи хо ве по сле ди це осе ћа ју 
се не са мо у при вре ди већ и у обла сти ма со ци јал не над град ње, а на ро чи то у обла
сти обра зо ва ња, здрав стве не за шти те и ис тра жи ва ња. 

Нај не по вољ ни је по сле ди це еко ном ске кри зе сва ка ко су се осе ти ле у обла сти со
ци јал не за шти те, ко ја тре ба да пру жи за шти ту нај у гро же ни јим гру па ма. 

Вла да је ре ши ла кри зу у Сло ве ни ји усва ја њем ме ра оп ште штед ње, као што су оп
ште сма ње ње тро шко ва, за мр за ва ње пла та у јав ном сек то ру, за мр за ва ње пен зи ја 
и за мр за ва ње свих со ци јал них тран сфе ра. По ред за мр за ва ња со ци јал них да ва ња, 
Вла да је уве ла мно го стро же усло ве за оства ри ва ње ин ди ви ду ал них пра ва, ко ји, 
пре ма Ом буд сма но вим оце на ма, про ис ти чу из пот пу но по гре шне по чет не пре ми
се. По чи ње се од то га да су сви љу ди ко ји се при ја ве за со ци јал ну по моћ по тен
ци јал ни пре ва ран ти ко ји кри ју сво је бо гат ство од над ле жних ор га на и за то пр
во тре ба да бу ду под врг ну ти ду гач ким и по ни жа ва ју ћим по ступ ци ма, а за тим 
да им се, ми ло сти во, одо бри не ка вр ста по мо ћи чи ји је ве ли ки део са мо не ка 
вр ста зај ма ко ји ће ве ро ват но мо ра ти да вра те по том ци ко ри сни ка. 

У на став ку тек ста опи са ли смо не ке не ре ше не про бле ме и кон тро верз но за ко но
дав ство ко ји по твр ђу ју Ом буд сма но ве оце не не при ме ре них ме ра ко је Вла да пред
у зи ма.

2. За ви сност по ро ди це од сред ста ва на ме ње них де ци
Ва же ће за ко но дав ство Ре пу бли ке Сло ве ни је ко је уре ђу је на чин утвр ђи ва ња пра
ва по је ди нач них по ро ди ца на јав на да ва ња за сно ва но је на прет по став ци да  
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по ро ди це пр во тре ба да по тро ше сред ства сво је де це ко ја су ис кљу чи во на ме ње
на де ци, а тек он да има ју пра во на јав на сред ства.

Си стем со ци јал не за шти те у Сло ве ни ји не сма тра де цу не за ви сним ли ци ма и због 
то га со ци јал на да ва ња ко ја се мо гу при ма ти у раз ли чи те свр хе (деч ји до да так, со
ци јал на по моћ, сти пен ди је, суб вен ци је за оброк у шко ли, суб вен ци је за вр тић, итд.) 
за ви се од при хо да це ле по ро ди це. По ред то га, за кон на би ро крат ски на чин од ре
ђу је ко се сма тра чла ном по ро ди це и не до зво ља ва над ле жним ор га ни ма да узму 
у об зир ре ал не жи вот не си ту а ци је. Ра зу мљи во је да се чла но ви ма по ро ди це сма
тра ју ро ди те љи и бра ћа и се стре ко ји жи ве за јед но са де те том. Дру ги слу ча је ви су 
мно го ма ње при хва тљи ви и ма ње сми сле ни, од но сно да се и од ра сла по лу бра ћа 
и по лу се стре сма тра ју чла но ви ма по ро ди це иа ко они по не кад ви ше и не жи ве са 
по ро ди цом. Де те ту пра во мо же би ти ус кра ће но јед но став но за то што ње гов по лу
брат (или чак де те ње го вог очу ха) при ма ве ли ко из др жа ва ње од сво јих ро ди те ља.

Сло ве нач ки Устав ни суд је про гла сио не у став ним си стем из др жа ва ња де те та јер 
се из др жа ва ње де те та сма тра јед ном вр стом по ро дич ног при хо да, ко ји је основ за 
при зна ва ње пра ва по ро ди ци на со ци јал ну по моћ. По ред то га што је спор ну за кон
ску од ред бу про гла сио не у став ном, Устав ни суд ју је и уки нуо. За ко но да вац је, по
том, из ра дио но ви на црт од ред бе ко ји у су шти ни пред ста вља иден тич но за кон ско 
ре ше ње ко је је са мо фор му ли са но дру гим ре чи ма што зна чи да се не у став на си ту
а ци ја, де фак то, на ста вља на ште ту де це. За ко но да вац је, у ства ри, увео не ке про
ме не у за ко но дав ство, на и ме, да се са да у не ким слу ча је ви ма са мо део екс трем но 
ви со ких из но са деч јих до да та ка, ко ји су вр ло рет ки у овој зе мљи, сма тра по ро дич
ним при хо дом, а оста так из но са тре ба на ме ни ти де те ту. То ком на ших раз го во ра са 
Ми ни стар ством до би ли смо об ја шње ње да де ца ко ја при ма ју ви сок из нос из др жа
ва ња има ју ве ће зах те ве и да се део њи хо вог из др жа ва ња упо тре би за пла ћа ње 
њи хо вог лук су за! 

Шта ви ше, при ход по ро ди це об у хва та деч је до дат ке и, у екс трем ним слу ча је ви ма, 
це ле по ро ди це жи ве ис кљу чи во од сред ста ва ко ја би тре ба ло да бу ду на ме ње на 
за до во ље њу по тре ба де те та од но сно од из др жа ва ња или деч јих до да та ка. 

У не ким слу ча је ви ма, пра ва на ко ри шће ње јав них сред ста ва огра ни че на су и због 
чи ње ни це да је де те вла сник од ре ђе не имо ви не. Цен тар за со ци јал ни рад ко ји од
лу чу је о пра ви ма на ко ри шће ње јав них сред ста ва оце нио је да це ла по ро ди ца по
не кад за ви си од при хо да од имо ви не де те та. Про блем се ја вља ка да те по ро ди це 
не ма ју са гла сност цен тра за со ци јал ни рад да рас по ла жу имо ви ном чи ји је вла
сник ма ло лет но де те. У скла ду са за ко ном, ро ди те љи ма ни је до зво ље но да сло бод
но рас по ла жу имо ви ном де те та већ је по треб но да има ју одо бре ње цен тра за со
ци јал ни рад.
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Под не ли смо пред лог над ле жном ми ни стар ству да се из сред ста ва за из др жа ва
ње це ле по ро ди це из у зму бар ми ни мал на сред ства ко ја при ма ју де ца, а ко ја тре
ба да бу ду про јек то ва на та ко да за до во ље по тре бе де те та.

3. Гу би так пра ва де те та по осно ву кри ви це  
ње го вог/ње ног ро ди те ља

По не кад се за бо ра вља да де ца че сто мо ра ју да сно се по сле ди це ка жња ва ња ро ди
те ља ко ји се ни су у до вољ ној ме ри ста ра ли о оп стан ку по ро ди це.

У скла ду са сло ве нач ким прав ним си сте мом, де ца мо гу би ти „ка жње на“ за јед но са 
ро ди те љи ма због гре ша ка ро ди те ља ка да они из гу бе пра во на фи нан сиј ску по др
шку, на при мер, ако их рад ни ци слу жбе за за по шља ва ње не на ђу код ку ће при ли
ком од ла ска у по се ту. Ко ри сни ци со ци јал не по мо ћи су о ча ва ју се са мно гим зам ка
ма, а над ле жни ор га ни су при лич но ефи ка сни у уки да њу пра ва. Сла же мо се да ни је 
кон тро верз но ли ши ти од ра сле њи хо вих пра ва због не ис пу ња ва ња оба ве за. Ме ђу
тим, не ја сно је ка ко ће се у том слу ча ју, на да ље, ре ша ва ти ма те ри јал ни про бле ми 
де це. На ро чи то има ју ћи у ви ду ја сне од ред бе чла на 56. Уста ва Ре пу бли ке Сло ве ни
је,  пре ма ко ме де ца о ко ји ма се њи хо ви ро ди те љи не ста ра ју ужи ва ју по себ ну за
шти ту др жа ве. 

Слич на си ту а ци ја де си ла се у про шло сти у обла сти здрав стве ног оси гу ра ња де це 
чи ји ро ди те љи са ста ту сом са мо стал них пред у зет ни ка ни су пла ти ли све до при но се 
за здрав стве но оси гу ра ње. Ро ди те љи су, услед то га, из гу би ли пра во на здрав стве
но оси гу ра ње, што се од ра зи ло и на де цу. На ша упор ност у овој обла сти по мо гла 
нам је да тој де ци ипак обез бе ди мо оси гу ра ње без об зи ра на то да ли су њи хо ви 
ро ди те љи са ста ту сом са мо стал них пред у зет ни ка пла ти ли до при но се.

Што се ти че пра ва на ко ри шће ње јав них сред ста ва, ин си сти ра ће мо да се ро ди
те љи ко ји мо гу да ути чу на соп стве не од лу ке тре ти ра ју стро же од де це.

4. Жал бе ни по ступ ци пре ду го тра ју
Оства ри ва ње пра ва на ко ри шће ње јав них сред ста ва је сте област где пра ви ло 
,,од ло же на прав да = ус кра ће на прав да“ има по себ но зна че ње. Ка да зе мља обез
бе ди ма те ри јал на пра ва ко ја су ну жна за основ ни оп ста нак, не мо гу ће је прет по
ста ви ти да ће по је дин ци мо ра ти да че ка ју ви ше го ди на на оства ре ње тог пра ва.

У овом мо мен ту обла сти со ци јал них пра ва пред сто је вр ло ду ги по ступ ци по жал ба
ма, под не ти про тив цен та ра за со ци јал ни рад ко ји од лу чу ју о пра ви ма на ко ри шће ње  
јав них сред ста ва у пр вој ин стан ци. Про цес од лу чи ва ња са да тра је бли зу две  
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го ди не. При мер ко ји до ка зу је ка ко чи та ва си ту а ци ја мо же да се пре тво ри у нон
сенс је сте при мер де те та ко је се при ја ви ло за суб вен ци о ни са не обро ке у шко ли 
јер по ро ди ца ни је мо гла да их пла ћа због фи нан сиј ских про бле ма. Ње гов зах тев 
је од би јен. Под не та је жал ба ко ја је го ди ну да на ка сни је ре ше на у де те то ву ко рист. 
Ме ђу тим, по што де те ни је има ло ни ка квих сред ста ва, ни је мо гло да ку пи обро ке, а 
по што их ни је ку по ва ло, суб вен ци ја ни је ис пла ће на. Де те би до би ло суб вен ци ју је
ди но у слу ча ју да је пла ћа ло обро ке сво јим нов цем, а по што ни је, он да ни је ни до
би ло суб вен ци ју иа ко му је то пра во би ло одо бре но. Сма тра мо да је сва ки да љи ко
мен тар су ви шан.

Упр кос ре дов ним упо зо ре њи ма, до би ли смо са мо број на обе ћа ња. На ста ви ће мо 
да вр ши мо при ти сак да зе мља ис по шту је за кон ске ро ко ве за до но ше ње од лу ка о 
пра ви ма на пре жи вља ва ње.

  5.  Не дав не про ме не
Не ке про ме не со ци јал ног за ко но дав ства сту пи ле су на сна гу 1. сеп тем бра, 2014. 
го ди не. Оне су до ве ле до де ли мич ног по бољ ша ња си ту а ци је у ко јој се на ла зе под
но си о ци зах те ва за раз ли чи те вр сте со ци јал не по др шке, али не и до ре ше ња ва
жних про бле ма. На род на скуп шти на раз ма тра ће у ок то бру наш го ди шњи из ве штај 
за 2013. го ди ну, у ко ме смо да ли оп ши ран из ве штај о од ре ђе ним по вре да ма људ
ских пра ва и 150 раз ли чи тих пре по ру ка у ве зи са нео п ход ним си стем ским про ме
на ма и нео п ход ним про ме на ма у на чи ну спр о во ђе ња по је ди нач них про пи са. Оче
ку је мо да ће по сла ни ци но вог пар ла мен та би ти при јем чи ви ји за на ша упо зо ре ња 
и по зва ти Вла ду да усво ји од го ва ра ју ће ме ре.  

6. За кљу чак 
Си ту а ци ја у ко јој се де ца на ла зе ре ла тив но је до бра упр кос сла бим еко ном ским 
усло ви ма. Ме ђу тим, све је ве ћи број слу ча је ва у ко ји ма би ро крат ски по ступ ци иза
зи ва ју ве ли ке про бле ме де ци, а над ле жни ор га ни ни су вољ ни да по пу сте и на ђу 
мо гу ћа ре ше ња. Иа ко де ца ужи ва ју од ре ђе на пра ва, ис ку ство по ка зу је да по сто је 
мно ги при ме ри де це ко јој су пра ва че сто би ла ус кра ће на у прак си.
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ОМ БУД СМАН АЛ БА НИ ЈЕ

Ом буд сман Ал ба ни је и иза зо ви у ве зи са за шти том пра ва де це

ау тор ка: ани ла не пра виС хта, 
по моћ ни ца ом буд Сма на ал ба ни је

I    Ом буд сман Ал ба ни је је, пре две го ди не, об ја вио по се бан из ве штај о те ми ,,Си ро
ма штво, ути цај еко ном ске по мо ћи на сма ње ње си ро ма штва и ак тив но сти Ом
буд сма на у ве зи са тим про бле мом”. Овај из ве штај ана ли зи ра фе но мен си ро ма
штва и по сто је ће за ко но дав ство – од ред бе за ко на и по ли ти ке, а усме рен је и на 
ак тив но сти Ом буд сма на ко ји ма се обез бе ђу је за шти та по је ди на ца по го ђе них си
ро ма штвом. Ова ин сти ту ци ја не пре кид но је пра ти ла учи нак и до при нос со ци јал
ног про гра ма за сма ње ње си ро ма штва. Над зор се вр шио по сту па њем по при ту
жба ма ве ли ког бро ја по је ди на ца из си ро ма шних по ро ди ца, те рен ским по се та ма, 
оце ном ми шље ња об ја вље ног у елек трон ским и штам па ним медијимa, и ор га ни
зо ва њем кон фе рен ци ја о овој те ми. На кра ју тог про це са, Кан це ла ри ја Ом буд сма
на иден ти фи ко ва ла је три глав не ком по нен те про гра ма еко ном ске по мо ћи на ко
је тре ба обра ти ти па жњу у скла ду са ва же ћим за ко но дав ством, ко јим се уре ђу ју 
над ле жно сти ин сти ту ци ја на цен трал ном и ло кал ном ни воу:

1.  Де фи ни са ње за кон ског стан дар да за си ро ма штво, на ни воу окру га и свих је ди
ни ца ло кал не са мо у пра ве, и од ре ђи ва ње сред ста ва нео п ход них за сма ње ње си
ро ма штва на осно ву то га. У овој фа зи тре ба за у зе ти но ви по ли тич ки став пре ма 
рас по де ли бес по врат них сред ста ва за то што про гра ми ра ње и рас по де ла бес по
врат них сред ста ва је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве ни су ускла ђе ни са по ка за те
љи ма ни воа си ро ма штва.

2.  Иден ти фи ка ци ја си ро ма шних по је ди на ца и по ро ди ца ко је ће ло кал не са мо у пра
ве укљу чи ти у про грам еко ном ске по мо ћи. При ку пи ли смо по дат ке из из ве шта ја 
и ана ли за ло кал них са мо у пра ва и утвр ди ли да са др же не пра вил но сти и су бјек
тив ност у при ме ни за кон ских кри те ри ју ма, што је до ве ло до по ве ћа ња бро ја ко
ри сни ка ко ји не ис пу ња ва ју еко ном ске и за кон ске кри те ри ју ме ко је су по ста ви ли 
чла но ви ло кал них је ди ни ца (у вре ме одо бра ва ња овог спи ска) итд.

3.  Од ре ђи ва ње из но са за за до во ље ње основ них по тре ба си ро ма шног ста нов ни
штва у скла ду са ми ни мал ним жи вот ним стан дар дом и мо гућ но сти ма др жав ног 
бу џе та чи ји из нос мо ра би ти јед нак за сва ко си ро ма шно ли це.
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По сле ове ана ли зе фе но ме на си ро ма штва и ути ца ја про гра ма еко ном ске по мо ћи 
на ње го во сма ње ње, Кан це ла ри ја Ом буд сма на усво ји ла је сле де ће за кључ ке и пре
по ру ке:

–  Узро ци те шког ра да де це по ве за ни су са њи хо вом со ци јал ном ис кљу че но шћу, 
огра ни че ним при ли ка ма њи хо вих по ро ди ца да оства ре при ход и си ро ма штвом. 
Упр кос кам па ња ма по ди за ња све сти јав но сти, ко је су по кре ну ле ло кал не са мо
у пра ве, шко ле и не вла ди не ор га ни за ци је, ни је по стиг нут успех у су зби ја њу овог 
фе но ме на у Ал ба ни ји. Због то га је по треб но по бољ ша ти ко ор ди на ци ју из ме ђу 
ин сти ту ци ја ко је се ба ве овим про бле мом и обез бе ди ти ал тер на ти ву за струч но 
обра зо ва ње рад но спо соб них мла дих љу ди;

–  Нео п ход но је да се ро ди те љи и од ра сли ин фор ми шу о струч ном обра зо ва њу и 
обу ци ка ко би схва ти ли чи ње ни цу да обра зо ва но де те има бо ље шан се да се за
по сли не го нео бра зо ва но, као и да за по сле ње за сно ва но на ква ли тет ном обра
зо ва њу по бољ ша ва њи хо ве жи вот не усло ве;

–  Иа ко из нос еко ном ске по мо ћи те жи да до стиг не ли ни ју си ро ма штва, ко ја је по
ста вље на на 2 УСД днев но по гла ви ста нов ни штва, по сто је ћи ме ха ни зам не пру
жа, у пот пу но сти, ову мо гућ ност по ро ди ца ма са ве ли ким бро јем де це, ко је су ус
лед број них за кон ских огра ни че ња дис кри ми ни са не у том про це су;

–  Пре ма Ис тра жи ва њу ме ре ња жи вот ног стан дар да (Ис тра жи ва ње ме ре ња ни воа 
си ро ма штва), око 50% си ро ма шних по је ди на ца по ти че из до ма ћин ста ва са ви
ше од шест чла но ва, а ри зик од си ро ма штва при су тан је у по ро дич ним до ма ћин
стви ма чи ји су чла но ви нео бра зо ва ни;

–  Да би се ис пу ни ли ци ље ви со ци јал не ин клу зи је и не ди скри ми на ци је угро же них 
гру па, на ро чи то ма њи на (Ро ма и Егип ћа на), или по ро ди ца са ве ли ким бро јем де
це, Ом буд сман пред ла же да се мак си мал ни из нос од 8.000,00 ал бан ских ле ка ме
сеч но уве ћа на 10.000,00 ле ка ме сеч но ка ко би се што ви ше при бли жио ми ни
мал ном из но су пен зи је у град ским обла сти ма.

II    На ша Кан це ла ри ја је, у ма ју 2013. го ди не, об ја ви ла дру ги из ве штај о пра ви ма де
те та с те мом ,,Пра ва си ро ча ди, укљу чу ју ћи и пра ва де це из уста но ва со ци јал не 
за шти те за сме штај ко ри сни ка као и пра ва де це ко ја се рад но екс пло а ти шу”.

По ред фор мал ног аспек та при пре ме из ве шта ја, у сва ко днев ном жи во ту на ули ца
ма гра до ва у ко ји ма жи ви мо сви су сре ће мо си ро чад и оста ле ко ји за јед но са сво
јим по ро ди ца ма ра де да би пре жи ве ли, без об зи ра на то шта ми сле о то ме и ка кве 
су им же ље. Ту де цу мо ра мо по сма тра ти као по је дин це ко ји су ухва ће ни у зам
ку си ту а ци је у ко јој су до ми нант ни не до ста так јед на ких при ли ка, си ро ма штво и  
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екс пло а та ци ја. У овом из ве шта ју иден ти фи ко ва ли смо не ке про бле ме и да ли пре
по ру ке за њи хо во ре ше ње. Не што ви ше од 30% укуп ног бро ја ре зи дент ног ста нов
ни штва Ал ба ни је чи не ли ца уз ра ста 0–18 го ди на, од но сно де ца. Нео п ход но је кон
со ли до ва ти и уна пре ди ти си стем со ци јал не за шти те угро же не де це у Ал ба ни ји; 
ја ча ти ква ли тет и обез бе ди ти до ступ ност дру гих слу жби, уста но ва за сме штај ка
ко би се оси гу ра ло ис пу ње ње по тре ба де це; про мо ви са ти де ин сти ту ци о на ли за ци
ју де це у цен три ма за сме штај пре тва ра њем ових цен та ра у цен тре за по ро дич ни 
сме штај, уво ђе њем днев них бо ра ва ка и слу жби на ни воу за јед ни це.

Члан 4. Кон вен ци је о пра ви ма де те та1 оба ве зу је др жа ве пот пи сни це да ,,пре ду зму 
све од го ва ра ју ће за ко но дав не, ад ми ни стра тив не и оста ле ме ре за оства ри ва ње 
пра ва при зна тих у овој кон вен ци ји”. На црт из ме на и до пу на  За ко на о Ом буд сма
ну пред ви ђен је за сеп тем бар 2014. го ди не Ак ци о ним пла ном пар ла мен тар ног Од
бо ра за прав на пи та ња, др жав ну упра ву и људ ска пра ва Ал ба ни је. Овај на црт за
ко на про пи су је осни ва ње по себ ног сек то ра и из бор по ве ре ни ка за пра ва де те та 
у окви ру Кан це ла ри је Ом буд сма на Ал ба ни је ра ди уса гла ша ва ња са прин ци пи ма 
Па ри ске де кла ра ци је, пре по ру ка ма Же нев ског ко ми те та за уна пре ђе ње и пра ће
ње спро во ђе ња Кон вен ци је о пра ви ма де те та, као и са  Оп штим ко мен та ром бр. 2. 
Кон вен ци је о пра ви ма де те та. 

1 Ал ба ни ја је Кон вен ци ју ра ти фи ко ва ла 27. фе бру а ра 1992. го ди не.
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ОМ БУД СМАН КО СО ВА

Со ци о е ко ном ска си ту а ци ја де це  
на Ко со ву и њи хо ва пра ва

ау тор ке: дра Га на ро дић и иГ ба ле рах ма ни,  
ви ше прав не Са вет ни це, ом буд Сман ко Со ва

У из ла га њу ће кроз со ци јал ни, здрав стве ни и обра зов ни сек тор украт ко би ти при
ка зан со ци о е ко ном ски по ло жај де це на Ко со ву.

За шти та и по што ва ње пра ва де це, као и по ло жај и до бро бит де це на Ко со ву усло
вље ни су  оп штом со ци јал ном и еко ном ском си ту а ци јом, ко ја је те шка за ве ћи ну 
гра ђа на Ко со ва. Сто па не за по сле но сти је јед на од нај ви ших у Евро пи (30,9%). Ка
па ци те ти Ко со ва за ства ра ње рад них ме ста и да ље су огра ни че ни, јер се при вре
да Ко со ва су о ча ва са по те шко ћа ма око за по шља ва ња мла дих љу ди, ко ји у ве ли ком 
бро ју при сти жу на тр жи ште ра да сва ке го ди не. По да ци го во ре да око 28% мла дих 
љу ди до ла зи го ди шње на тр жи ште ра да и оста је не за по сле но.

Око 29,7% ста нов ни штва Ко со ва жи ви у си ро ма штву, док 10,2% жи ви у екс трем ном 
си ро ма штву. Де ца (њих пре ко 583.000), као нај у гро же ни ја дру штве на гру па, су о ча
ва ју се с овом си ту а ци јом, а по себ но де ца у се о ским под руч ји ма и она ко ја жи ве у 
до ма ћин стви ма са ви ше од тро је де це, а са мим тим и са про бле ми ма ко ји се на до
ве зу ју са њи хо вим здра вљем и бла го ста њем, ста ра тељ ством ро ди те ља, на си љем 
у ку ћи и шко ли, опа сним по сло ви ма, обра зо ва њем, на пу шта њем шко ле, и мно гим 
дру гим про бле ми ма ко ји зах те ва ју стал ну па жњу и од го ва ра ју ће ак ци је од стра не 
ин сти ту ци ја Ко со ва.

Со ци јал ни сек тор 
Ка да го во ри мо о со ци јал ном сек то ру, Вла да Ко со ва кон стант но ра ди на то ме да 
обез бе ди де ци при хва тљив жи вот ни стан дард ко ји ће им до не ти до бро бит, обез
бе ђу ју ћи за шти ту њи хо вих пра ва од на си ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, про
мо ви шу ћи нај ве ће ин те ре се де те та. За кон ска је оба ве за да нај бо љи ин те рес за де
те бу де од пр вен стве ног зна ча ја у сва кој сфе ри. 

Со ци јал не слу жбе на Ко со ву су ве о ма би тан ин стру мент за сма ње ње си ро ма штва 
и дру штве ног ис кљу че ња. Пре ко њих се омо гу ћа ва ре а ли за ци ја основ них пра ва  
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де це укљу чу ју ћи при ступ обра зо ва њу, здрав стве ној не зи, сме шта ју, итд. Бу ду ћи да 
су со ци јал не слу жбе пре те жно фо ку си ра не на ак тив но сти ко је се ти чу со ци јал не 
ау то но ми је, лич ни раз вој и бла го ста ње, оне не мо гу увек по сти ћи опи пљи ве ре
зул та те у крат ком ро ку, али се њи хо ви ре зул та ти при ме ћу ју у сми слу ду го роч ног 
раз во ја дру штва.

Из го ди не у го ди ну сек тор со ци јал не за шти те бе ле жи на пре дак у си сте му за шти те 
де те та од си ро ма штва. Ме ђу тим, нај ве ће по те шко ће се још увек сре ћу у ду го трај
ном про це су де цен тра ли за ци је со ци јал них услу га и пре но су над ле жно сти на ло
кал не вла сти. Прав ни основ ко ји ре гу ли ше со ци јал ну за шти ту је со ли дан, у скла ду 
је с европ ским стан дар ди ма и прин ци пи ма Кон вен ци је о пра ви ма де те та, али рас
по ло жи ви бу џет и окол но сти на Ко со ву не пру жа ју мо гућ но сти да се ова пра ва у 
пот пу но сти ре а ли зу ју.

Је ди но Ми ни стар ство за рад и со ци јал ну за шти ту на Ко со ву да је нов ча ну ком пен за
ци ју за од ре ђе не ка те го ри је ко је де фи ни ше за кон. По да ци го во ре да су, то ком 2013. 
го ди не, 30.294 по ро ди це са де цом до би ле со ци јал ну по моћ. Про се чан из нос со ци
јал не по мо ћи по по ро ди ци из но си 75 €. Пре ма сто пи ин фла ци је на Ко со ву за 2013. 
го ди ну, овај из нос ни је до во љан да по кри је основ не по тре бе чак ни за се дам да на.

Ка да го во ри мо о по бољ ша њу жи вот ног стан дар да де це с огра ни че ним спо соб но
сти ма, њи хо ве по ро ди це до би ја ју по 100 €, а хра ни тељ ске по ро ди це до би ја ју по 
250 € ме сеч но. Има ју ћи у ви ду сло же ност и по тре бе де це с огра ни че ним спо соб но
сти ма, на рав но да овај ме сеч ни из нос ни при бли жно не ис пу ња ва њи хо ве по тре
бе. За то је по треб но ра ди ти на то ме да у бу дућ но сти ови из но си бу ду у скла ду са 
по тре ба ма де це.

По зи ти ван по мак у овом прав цу учи њен је отва ра њем че ти ри днев на цен тра за де
цу с огра ни че ним спо соб но сти ма, ко ји има ју за циљ тре ти ра ње, ре со ци ја ли за ци ју 
и ре ин те гра ци ју де це с огра ни че ним по тре ба ма у за јед ни цу. До са да је функ ци о ни
са ње ових цен та ра за ви си ло и од по др шке до на то ра. Пре по ру че но је да оп шти не 
из дво је по треб на сред ства ка ко би се ство ри ли оп ти мал ни усло ви за ду го роч ну 
одр жи вост истих, а над ле жно ми ни стар ство да на ста ви са на по ри ма у по гле ду по
ве ћа ња бро ја оп шти на ко је би отво ри ле ова кве цен тре за днев ну бри гу.

Здрав стве ни сек тор
Што се ти че здрав стве ног сек то ра, он је је дан од нај у гро же ни јих на Ко со ву. Не до
ста так по у зда них је дин стве них по да та ка о здрав ству оста је кључ но пи та ње, јер 
по сто је раз ли ке у по да ци ма ко ји се са оп шта ва ју из ме ђу раз ли чи тих др жав них  
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ин сти ту ци ја, као и не до ста так по да та ка из при ват ног сек то ра и не до ста так по да та
ка из оп шти на са срп ском ве ћи ном.

Иа ко од ве ли ког зна ча ја за ста нов ни штво Ко со ва, овај сек тор се не сма тра  кључ
ним при о ри те том, што по ка зу ју ре ла тив но ни ске ин ве сти ци је у здрав стве ном сек
то ру. У прет ход ном пе ри о ду, пре ма по да ци ма UNDPa о људ ском раз во ју, бу џет ска 
из два ја ња за здрав стве ну за шти ту на Ко со ву  из но се од 35 до 45 € по гла ви ста нов
ни ка, што је у про се ку три до пет пу та ма ње у од но су на су сед не зе мље и ути че не 
са мо на пру жа ње ква ли тет них услу га већ и на од ла га ње спро во ђе ња ин сти ту ци о
нал них и прав них ре фор ми ко је је усво ји ла Вла да Ко со ва. 

На осно ву рас по ло жи вих по да та ка о ин ди ка то ри ма ко ји се од но се на по ло жај де це 
у бор би про тив си ро ма штва, бор би про тив не у хра ње но сти и пру жа њу ква ли тет не 
здрав стве не за шти те, по сто ји озбиљ на за бри ну тост за си ту а ци ју ко ја пре о вла да ва 
у обла сти јав ног здра вља на Ко со ву. Из тог раз ло га је нео п ход но од мах од ре ди ти 
при о ри те те и убр за ти ин сти ту ци о нал не на по ре у прав цу по бољ ша ња бар основ
них по тре ба у овом сек то ру. 

Гра ђа ни Ко со ва сно се ве ли ке тро шко ве ле че ња, а сма тра се да они до сти жу из
нос 40–60% здрав стве них услу га. Нај ве ћу ште ту тр пе си ро ма шни гра ђа ни и оста ле 
угро же не гру пе, укљу чу ју ћи и де цу. Упр кос чи ње ни ци да су, на осно ву ва же ћег за
ко на, све здрав стве не услу ге за де цу бес плат не, у ствар но сти ни је та ко. Па ци јен ти 
сно се тро шко ве на бав ке пје ди них ле ко ва или ме ди цин ског ма те ри ја ла ко ји, у ве
ћи ни слу ча је ва, не до ста ју у бол ни ца ма. 

Упр кос те шко ћа ма са ко ји ма се су о ча ва здрав ство на Ко со ву, ин сти ту ци о нал ни на
по ри за ре фор му здрав стве ног сек то ра су у то ку, ци ља ју ћи на пот пу ну ре ор га ни за
ци ју здрав стве ног си сте ма и фо ку си ра ју ћи се на три сту ба: ре ор га ни за ци ју здрав
стве ног си сте ма, ре кон струк ци ју фи нан си ја здрав стве ног сек то ра и упра вља ње 
људ ским ре сур си ма. По се бан зна чај у по гле ду обез бе ђи ва ња јед на ког при сту па 
здрав стве ним услу га ма чи ни и ства ра ње фон да за здрав стве но оси гу ра ње, ко ји ће 
оси гу ра ти да ни јед ном де те ту не бу де ус кра ће но пра во при сту па услу га ма здрав
стве не за шти те, као и мај ка ма ко ји ма се ну ди од го ва ра ју ћа не га пре и по сле ра
ђа ња. Пра во де те та на оп ста нак и здрав раз вој до бро је утвр ђе но у ко сов ском за
ко но дав ству ко јим је обез бе ђен не ди скри ми на тор ни си стем, јед на кост и ква ли тет.

Ре фор ме Ми ни стар ства здра вља по че ле су усва ја њем За ко на о здрав ству и оче ку
је се да ће овај за кон ути ца ти на по ве ћа ње од го вор но сти и усме ра ва ње ка цен тра
ли за ци ји здрав стве них услу га на про фе си о нал ни ни во, по ста вља ју ћи та ко гра ђа не 
у пр ви ред. Усво јен је и низ дру гих за ко на у обла сти здрав ства. Јед но од нај бит ни
јих на ци о нал них ре ше ња за пре пре ке, укљу чу ју ћи еко ном ске, со ци јал не и раз вој 
уоп ште, је сте обез бе ђи ва ње оп стан ка и до бро би ти мај ки и де це.  Сто га се оче ку је 
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да ће па ра лел но спро во ђе ње овог прав ног окви ра ути ца ти на очу ва ње здрав стве
ног ста ња труд ни ца, но во ро ђен ча ди и де це.

За раз ли ку од прет ход не го ди не, бе ле жи се раст бро ја здрав стве них рад ни ка. Ме
ђу тим, иа ко је по ве ћан број струч них здрав стве них рад ни ка, пот пу на функ ци о на
ли за ци ја и по кри ва ње чи та ве те ри то ри је Ко со ва ги не ко ло шкоаку шер ским, пе ди
ја триј ским и нео на то ло шким услу га ма и да ље оста је ве ли ки про блем за др жа ву. 
Рас по де ла струч них ка дро ва у здрав стве ним уста но ва ма ши ром Ко со ва још увек 
ни је пра вич на и на дис про пор ци о на лан на чин ути че на ру рал не сре ди не, јер у 
мно гим ру рал ним сре ди на ма ле кар ни је при су тан сва ки дан.

Пад на та ли те та то ком го ди на, та ко ђе, по ка зу је те шку еко ном ску си ту а ци ју у зе мљи, 
као и про ме ну на чи на жи во та из оног ко лек тив ног у ин ди ви ду ал ни на чин. По зи
тив но је да је у прет ход ној го ди ни при ме ћен дра сти чан пад бро ја по ро ђа ја труд
ни ца мла ђих од 18 го ди на, са 990 слу ча је ва (2011) на 937 (2012) и на 31 то ком 2013. 
Овај по да так  го во ри  да је то ком про те клог пе ри о да по ве ћа но зна ње о сек су ал но
ре про дук тив ном здра вљу ме ђу мла ди ма. 

Над ле жна ми ни стар ства у са рад њи са раз ли чи тим парт не ри ма, вла ди ним и не вла
ди ним, то ком про те клог пе ри о да по шко ла ма су ор га ни зо ва ли раз не  ак тив но сти, 
са фо ку сом на по ди за ње све сти  и зна чај очу ва ња здра вља и опре за ко ји се од но се 
на зна чај здра ве ис хра не, фи зич ке ак тив но сти, хи ги је не, спре ча ва ња ка ри је са, зло
у по тре бе дро га, ште те по здра вље ко ју узро ку ју упо тре ба ду ва на и ал ко хо ла, спре
ча ва ње сек су ал но пре но си вих бо ле сти итд. 

Ком плет на си ту а ци ја у обла сти јав ног здра вља ука зу је на то да по сто ји ве ли ка по
тре ба за по ве ћа њем јав них тро шко ва за здрав ство.

Де чи ји рад
Ка да го во ри мо о  де чи јем ра ду и за шти ти де це од те шког и опа сног ра да, Вла да Ко
со ва је усво ји ла од го ва ра ју ће за ко но дав ство и ство ри ла је ме ха ни зам, а то су Ло
кал ни ак ци о ни ко ми те ти (ЛАК), за мо ни то ри са ње и за шти ту де це од те шког ра да у 
31 оп шти ни од укуп но 39 оп шти на на Ко со ву. Ме ђу тим, че ста је по ја ва да де ца на 
Ко со ву, због си ро ма штва, ка ко би сво јим ра дом до при не ла кућ ном бу џе ту, ра
де по сло ве ко ји су штет ни и опа сни по њи хо во здра вље. У ве зи с овом по ја вом, 
Ом буд сман је од  ре ле вант них ин сти ту ци ја зах те вао хит но пред у зи ма ње ме ра у 
за шти ти де це од те шког и опа сног ра да.

У ве зи с тим, пре ма по сто је ћим ин фор ма ци ја ма, ре ле вант не ин сти ту ци је су пред
у зе ле од ре ђе не ко ра ке и  то ком 2013. го ди не од 80 де це ко ја су иден ти фи ко ва на 
да ра де те шке и опа сне по сло ве, њих 46 уда ље но је с ових по сло ва и они ни су би
ли ре ци ди ви сти.  
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У окви ру ра да за пру жа ње ди рект не по мо ћи де ци и њи хо вом уда ља ва њу од те
шких и опа сних по сло ва, Ло кал ни ак ци о ни ко ми тет је пру жио 30 услу га са ве то ва
ња и по ди за ња све сти код  де це, по моћ за ин те гра ци ју истих у ре дов но и не фор
мал но обра зо ва ње, у по ха ђа њу обу ка за струч но уса вр ша ва ње, по ха ђа њу до пун ске 
на ста ве и пру жа њу прав не по мо ћи.

Та ко ђе, Вла да Ко со ва, од но сно Ми ни стар ство за рад и со ци јал ну за шти ту, у ци љу 
по ди за ња све сти о по сле ди ца ма укљу че ња де це у оба вља ње те шких и опа сних по
сло ва, као и спре ча ва њу ове по ја ве, ор га ни зо ва ло је низ кон фе рен ци ја, окру глих 
сто ло ва и кам па ња.

Ме ђу тим, упр кос на по ри ма и ак ци ја ма ко је су пред у зе те у овом по гле ду од стра не 
над ле жних ин сти ту ци ја, има још пу но то га да се ура ди. 

Пре по ру ке Ом буд сма на у овом прав цу је су да Вла да Ко со ва, од но сно ње не ин сти
ту ци је, из ме ђу оста лог, тре ба да на ста ве са: 

–  пред у зи ма њем од го ва ра ју ћих ак тив но сти за уна пре ђе ње са рад ње и ко ор ди на
ци је, у ци љу све о бу хват ног иден ти фи ко ва ња хит них по тре ба те де це;

–  пру жа њем од го ва ра ју ће по мо ћи и за шти те у скла ду са за ко ном, ства ра ју ћи ба зу 
по да та ка за иден ти фи ка ци ју њи хо вог пре ци зног бро ја; 

–  до де љи ва њем од го ва ра ју ћих бу џет ских сред ста ва за пра вил но функ ци о ни са ње 
Ло кал ног ак ци о ног ко ми те та ко је би тре ба ло фор ми ра ти и у оп шти на ма са ве
ћин ским срп ским ста нов ни штвом (се вер ни део Ми тро ви це, Ле по са вић, Зу бин 
По ток, Зве ча не, Гра ча ни ца и Штрп це).

Пра во на обра зо ва ње
Ка да го во ри мо о обра зо ва њу де це, ово пра во је га ран то ва но за ко ном. Ме ђу тим, 
у прак си сва де ца не ма ју при ли ку да у пот пу но сти ужи ва ју то пра во. Си ро ма штво 
је са мо је дан од фак то ра због ко јег је ве ли ки број де це при мо ран да на пу сти шко
лу. То ком про шле го ди не Ми ни стар ство за обра зо ва ње, на у ку и тех но ло ги ју на 
Ко со ву из ве шта ва ло је о ве ли ком бро ју де це ко ја су на пу сти ла шко лу, по го то
во де це ко ја су би ла у то ку сред њег и ви со ког обра зо ва ња. Ве ћи на њих су му
шког ро да. У ци љу спре ча ва ња ове по ја ве, а у скла ду са пре по ру ка ма Ом буд сма
на Ко со ва, Ми ни стар ство обра зо ва ња, на у ке и тех но ло ги је обез бе ди ло је: за де цу 
ко ја жи ве че ти ри ки ло ме та ра да ле ко од шко ле, као и за де цу са по себ ним по
тре ба ма, бес пла тан пре воз до шко ле; бес плат но  до де љи ва ње уџ бе ни ка уче ни ци
ма ко ји по ха ђа ју оба ве зно обра зо ва ње; до де лу сти пен ди ја за де цу из со ци јал но 
угро же них по ро ди ца итд. Ово ми ни стар ство је та ко ђе осно ва ло рад не гру пе (60),  
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ко је ће ра ди ти на пре вен ци ји на пу шта ња шко ле и не у пи си ва ња де це у оба ве зно  
шко ло ва ње. Ме ђу тим, бор ба про тив ове по ја ве зах те ва и ве ћу по све ће ност ко
сов ских ин сти ту ци ја.

Упр кос чи ње ни ци да Ко со во има до бар за кон ски оквир за за шти ту де чи јих пра
ва, ње го ва при ме на у прак си че сто је не до вољ на, не а де кват на или не е фи ка
сна. По сто је ћа си ту а ци ја ука зу је да за шти та и по што ва ње пра ва де це на Ко со
ву оста је и да ље иза зов за ин сти ту ци је Ко со ва, упр кос на по ри ма и на прет ку у 
том по гле ду. 

Ом буд сман Ко со ва у сво јим го ди шњим из ве шта ји ма, у де лу о пра ви ма де те та, ре
дов но ис ти че да је за шти та и га ран то ва ње де чи јих пра ва од го вор ност др жа ве. Без 
сум ње, за ко ни ни су до вољ ни да де ци обез бе де да ужи ва ју га ран то ва на пра ва; јед
на ко је бит на и мо гућ ност спро во ђе ња истих.

На Ко со ву је по треб но пред у зи ма ње зна чај них ме ра за ожи вља ва ње де чи јих пра
ва и њи хо ву стал ну одр жи вост и уна пре ђе ње, кроз при зна ва ње, раз у ме ва ње и по
што ва ње сва ког де те та. Нео п ход но је да Вла да Ко со ва, у скла ду са рас по ло жи вим 
сред стви ма, мак си мал но уло жи на пор у за шти ти де це од си ро ма штва и бу џет рас
по де ли на осно ву  при о ри те та, што ће исто вре ме но ути ца ти на еко но мич ни је и 
ефи ка сни је по сти за ње ре зул та та и по бољ ша ње ква ли те та жи во та де це.
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ЗА ШТИТ НИК ГРА ЂА НА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Не ма средстaва – не ма услу га, 
има средстaва – не ма услу га, 

за што услу ге за де цу ни су оп ста ле?

Ути цај еко ном ске кри зе на пра ва дете та у Ре пу бли ци Ср би ји

ау тор ка: да ни је ла ра до је вић,  
Са мо Стал на Са вет ни ца у оде Ље њу за пра ва де те та,  

за штит ник Гра ђа на ре пу бли ке Ср би је 

По што ва ње и уна пре ђе ње људ ских пра ва у ХХI ве ку угро же но је гло бал ном еко
ном ском кри зом, а 2007. го ди на озна ча ва њен по че так. Као ре зул тат кри зе до шло 
је до оте жа ног при сту па со ци јал ним про гра ми ма, за по шља ва њу, али оте жа но је и 
обез бе ђи ва ње основ них жи вот них по тре ба – хра не, ста но ва ња и дру гих по тре ба. 
Упра во кри за под ри ва спо соб ност мно гих љу ди да ужи ва ју сво ја људ ска пра ва, а 
са дру ге стра не, др жа ве оте жа но ис пу ња ва ју сво је оба ве зе за шти те људ ских пра ва. 
За пра во, еко ном ска кри за је убр за но до ве ла до кри зе људ ских пра ва. Иа ко ути че 
на све ка те го ри је ста нов ни штва, мо же се ре ћи да су не га тив ни ути ца ји кри зе нај 
изра же ни ји код нај ра њи ви јих гру па – де це, же на, осо ба с ин ва ли ди те том, ста ри јих 
осо ба, при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, из бе гли ца, ми гра на та и ази ла на та. У Ре
пу бли ци Ср би ји се, по сма тра но из угла људ ских пра ва, при ме ћу ју по сле ди це кри
зе у свим обла сти ма, по себ но у по след њих не ко ли ко го ди на.

Ка да се еко ном ска кри за са гле да кроз при зму пра ва де те та, и ка да се раз мо три на 
ко ји на чин за шти ти ти де цу, у си ту а ци ја ма ка да гло бал на де ша ва ња ути чу на по сту
па ња др жа ва, по треб но је освр ну ти се на Ге не рал ни ко мен тар бр. 5. Ко ми те та за 
пра ва де те та.1 На и ме, Ко ми тет је ми шље ња да је нео п ход но да, при ли ком еко ном
ског, со ци јал ног, и бу џет ског пла ни ра ња и од лу чи ва ња у др жа ва ма, нај бо љи ин
те ре си де те та бу ду од при мар ног зна ча ја. Ка ко би се пра ва де те та, и у пе ри о ди ма 
кри за, за шти ти ла, и ка ко би др жа ва пред у зе ла аде кват не ме ре у том по гле ду, по
треб но је нај пре да до но си о ци од лу ка зна ју ко ли ко др жа ва из бу џе та из два ја за 
оства ри ва ње и за шти ту пра ва де те та. На и ме, из два ја ња за де цу у бу џе ти ма др жа ва 

1 http://www.uni cefirc .org /port fo li os/ge ne ral_com ments/GC5_en.doc .html 
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тре ба да бу ду тран спа рент на и нео п ход но је да се зна ко ли ко сред ста ва др жа ва из 
бу џе та из два ја за де цу, за оства ри ва ње и по што ва ње пра ва де те та.2 У не ким др жа
ва ма се ус пе ло у то ме и на рас по ла га њу су пре ци зни по да ци, чак се об ја вљу ју го
ди шњи тзв. де чи ји бу џе ти, али на ша др жа ва спа да у оне пот пи сни це Кон вен ци је о 
пра ви ма де те та ко је свој бу џет не мо гу да ана ли зи ра ју на овај на чин, ни ти да пру
же при бли жну ин фор ма ци ју о то ме ко ли ко је, из укуп ног др жав ног бу џе та, про пор
ци о нал но на ме ње но де ци. С об зи ром на то да је у то ку про цес тран зи ци је, са до са
да шњег си сте ма бу џе ти ра ња на про грам ско бу џе ти ра ње, мо же се оче ки ва ти да ће, 
ка да се овај про цес окон ча, би ти до ступ ни пре ци зни по да ци о рас по де ли бу џет
ских сред ста ва на ме ње них де ци. 

Пот пу но је ја сно да др жа ва, у пе ри о ду еко ном ске кри зе, мо ра пред у зе ти ме ре ко
ји ма ће по ве ћа ти при хо де а сма њи ти рас хо де у др жав ној ка си. Ме ђу тим, др жа ве у 
сво јим од го во ри ма на кри зу по себ ну па жњу мо ра ју да обра те на штет не по сле ди
це и уда ре, ко је еко ном ска кри за мо же има ти на оства ри ва ње пра ва де те та, а од лу
ке о ме ра ма, ко је је нео п ход но пред у зе ти ка ко би се сма њио ути цај кри зе, мо ра ју 
би ти до не те та ко да нај бо љи ин те ре си де те та бу ду од при мар ног зна ча ја, а де ца, у 
нај ве ћој мо гу ћој ме ри, за шти ће на од по сле ди ца пред у зе тих ме ра. Иа ко у на шој зе
мљи ни је мо гу ће, са си гур но шћу, ре ћи ко ли ко је сред ста ва у бу џе ту опре де ље но за 
де цу, при ли ком од лу чи ва ња о ме ра ма штед ње мо ра се во ди ти ра чу на о нај бо љим 
ин те ре си ма де це, а са ме ме ре мо ра ју би ти усме ре не та ко да не оста вља ју штет не 
по сле ди це по оствaривање пра ва де те та или да штет не по сле ди це бу ду све де не на 
нај ма њу мо гу ћу ме ру. Та ко ђе, ме ре штед ње се мо ра ју пла ни ра ти та ко да не до ве ду 
до гу бит ка већ ус по ста вље них услу га на ме ње них де ци, ко је ни као та кве ни су би ле 
до вољ не пре уво ђе ња ме ра штед ње. 

Пра ва де те та у на шој зе мљи угро же на су по сле ди ца ма еко ном ске кри зе, по сле ди
ца ма ме ра штед ње, а у при лог то ме го во ри чи ње ни ца да је до шло до по ра ста бро ја 
де це ко ја жи ве у си ро ма штву, па је та ко сва ко де се то де те у Ср би ји си ро ма шно.3 Ре
зул та ти Ан ке те о при хо ди ма и усло ви ма жи во та 2013. (Sur vey on In co me and Li ving  
Con di ti ons – EUSILC), ко ју је спро вео Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, а ко ји су на
ве де ни у из ве шта ју Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту за 2013. го ди ну, ука
зу ју на то да су де ца, у од но су на оста ле ста ро сне гру пе, нај ви ше из ло же на ри зи
ку од си ро ма штва 30%.4 Сто па си ро ма штва де це у 2013, пре ма Ан ке ти о по тро шњи 

2 The le gal and po licy ba sis for a rightsba sed ap pro ach to eco no mic sta bi li za tion, re co very, and 
growth, OHCHR Bac kgro und pa per, New York, 2013.

3 При хо ди и усло ви жи во та 2013, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2014.
4 Де ца у си сте му со ци јал не за шти те у 2013. го ди ни, Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Бе

о град, 2014. 
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до ма ћин ства, из но си 11,4%, и ви ша је не го сто па си ро ма штва пу но лет них 8%.5 Као 
и прет ход них го ди на, де ца су ви ше угро же на си ро ма штвом, од но сно има ју ве ћи 
ри зик си ро ма штва не го од ра сли. Уко ли ко зна мо да је, пре ма по да ци ма Ре пу блич
ког за во да за ста ти сти ку, про це нат де це у оп штој по пу ла ци ји у Ср би ји са мо 17,2%,6 
као и да је, пре ма ре зул та ти ма по пи са ста нов ни штва из 2011, у од но су на прет ход
ни по пис из 2002, број де це у Ср би ји ма њи за око 205.000,7 за бри ња ва по да так да је 
сва ко де се то де те си ро ма шно. Упо зо ра ва ју ћа је, та ко ђе, чи ње ни ца да је, пре ма по
да ци ма Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту, у по ра сту број де це об у хва ће не 
си сте мом со ци јал не за шти те, па та ко де ца чи не го то во тре ћи ну од укуп ног бро ја 
ко ри сни ка у си сте му со ци јал не за шти те. У по ра сту је број по ро ди ца са де цом ко је 
ко ри сте нов ча ну со ци јал ну по моћ у од но су на 2012, као и број де це ко ја оства ру
ју пра во на де чи ји до да так. Та ко ђе, за бри ња ва по да так да, чак и ме ђу раз ло зи ма за 
из два ја ње де це из по ро ди це, зна чај но ме сто за у зи ма и не до пу ште но че сто се по
ја вљу је си ро ма штво.8

Уко ли ко је со ци јал на и де мо граф ска по ли ти ка др жа ве усме ре на на по ве ћа ње на
та ли те та, по себ но има ју ћи у ви ду да се број де це у Ср би ји из го ди не у го ди ну сма
њу је, оправ да но се по ста вља пи та ње да ли су ме ре штед ње ко ји ма се угро жа ва ју 
или кр ше пра ва де те та нео п ход не, да ли су нео п ход не ме ре ко ји ма се уки да ју услу
ге за де цу, ако зна мо да све га 17,2% од оп ште по пу ла ци је чи не де ца. Уко ли ко до
ве де мо у ве зу по дат ке о ве ли ком бро ју си ро ма шне де це и ма лом бро ју де це, у од
но су на оп шту по пу ла ци ју, са ме ра ма штед ње ко је се већ при ме њу ју, мо же мо ре ћи 
да др жа ва не чи ни све што је у ње ној мо ћи да би се пра ва де те та, пред ви ђе на Кон
вен ци јом о пра ви ма де те та, оства ри ва ла у пу ном оби му, а де ца за шти ти ла од не
га тив них по сле ди ца еко ном ске кри зе. На про тив, спро во ђе њем ме ра штед ње ко
је има ју не га тив не по сле ди це по де цу, мо же се ре ћи да др жа ва и не бри не мно го 
због чи ње ни це да се број де це у Ср би ји сма њу је, као и да ће се, уко ли ко се не бу ду 
пред у зе ле аде кват не ме ре ко ји ма ће се под ста ћи ра ђа ње и са мим тим и по ве ћа ти 
на та ли тет, овај тренд сма ње ња бро ја де це у оп штој по пу ла ци ји ста нов ни штва у Ре
пу бли ци Ср би ји на ста ви ти. 

5 Си ро ма штво у Ср би ји 2011, 2012. и 2013. го ди не, Тим за со ци јал но укљу чи ва ње и сма ње ње 
си ро ма штва Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, 2014.

6 Си ро ма штво у Ср би ји 2011, 2012. и 2013. го ди не, Тим за со ци јал но укљу чи ва ње и сма ње ње 
си ро ма штва Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, 2014.

7 Де ца у си сте му со ци јал не за шти те у 2013. го ди ни, Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Бе
о град, 2014. 

8 Де ца у си сте му со ци јал не за шти те у 2013. го ди ни, Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Бе
о град, 2014.
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При ме ри не га тив них по сле ди ца ме ра штед ње  
по оства ри ва ње пра ва де те та, из прак се  
За штит ни ка гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је

Пре ста нак фи нан си ра ња у Гра ду Бе о гра ду

Је дан од ка рак те ри стич них при ме ра уки да ња услу га за де цу је сте пре ста нак фи
нан си ра ња из бу џе та Гра да Бе о гра да услу ге Свра ти шта за де цу ко ја жи ве и ра де на 
ули ци, ко је је го ди на ма, успе шно, пру жа ло за шти ту де ци ко ја жи ве и ра де на ули
ци. Иа ко го ди на ма фи нан си ра но по мо ћу про је ка та, Свра ти ште је, као услу га со ци
јал не за шти те, би ло пред ви ђе но Од лу ком о пра ви ма и услу га ма со ци јал не за шти те 
Гра да Бе о гра да у 2013. го ди ни.9 Из ме на ма Од лу ке, у апри лу 2014. го ди не, ово ви
ше ни је услу га ко ју фи нан си ра Град Бе о град. Сли чан је слу чај и са услу гом пер со
нал не аси стен ци је којa je, по след њим из ме на ма град ске од лу ке, та ко ђе пре ста ла 
да се фи нан си ра.

Не ма услу га због сма ње ња бу џе та Оп шти не Про ку пље

Сли чан при мер је и у Про ку пљу са услу гом По моћ у ку ћи за де цу са смет ња ма у 
раз во ју и њи хо ве по ро ди це, ко ја је ус по ста вље на нај пре уз по моћ стра них до на то
ра, али је, као по треб на у ло кал ној за јед ни ци, пре по зна та од стра не Оп шти не Про
ку пље и јед но вре ме фи нан си ра на из бу џе та Оп шти не. У то ку 2013. го ди не, сма њен 
је при ход у бу џе ту Оп шти не, због че га су мно ге став ке у бу џе ту ре ви ди ра не, а ме
ђу њи ма и услу га По моћ у ку ћи за де цу са смет ња ма у раз во ју и њи хо ве по ро ди це. 

Не у јед на чен рад ко ми си ја за про це ну по тре ба за пру жа њем до дат
не обра зов не, здрав стве не и со ци јал не по др шке де те ту и уче ни ку

У свом ра ду, За штит ник гра ђа на је не сум њи во утвр дио да по сто ји раз ли чит рад, у 
је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, ко ми си ја за про це ну по тре ба за пру жа њем до
дат не обра зов не, здрав стве не и со ци јал не по др шке де те ту и уче ни ку, чи је је ми
шље ње нео п ход но ка ко би де те до би ло услу гу ко ја му је по треб на. У Ср би ји је 
си ту а ци ја у по гле ду ра да ко ми си ја ша ро ли ка, у не ким ло кал ним са мо у пра ва ма 
ко ми си је не ра де јер ни су обез бе ђе на сред ства у ло кал ној са мо у пра ви, у дру гим  

9 Од лу ка о пра ви ма и услу га ма со ци јал не за шти те Гра да Бе о гра да у 2013. го ди ни („Слу жбе ни 
лист Гра да Бе о гра да“, број 31/2013).
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ко ми си је ра де, али уз не по што ва ње ро ко ва за да ва ње ми шље ња, а у не ким ко ми
си је ра де пре ма про пи си ма ко ји их оба ве зу ју. Та ко ђе, по да ци ука зу ју на то да су ре
дов ност ис пла та на кна да, као и ви си на на кна да, за чла но ве ко ми си ја раз ли чи ти у 
за ви сно сти од ло кал не са мо у пра ве у ко јој ко ми си ја ра ди. На ве де ни по да ци за бри
ња ва ју, по себ но има ју ћи у ви ду ко ли ко је ова област зна чај на, јер је де те ту са смет
ња ма у раз во ју  по треб но ми шље ње ко ми си је ко ја ће про це ни ти ко ја вр ста по мо ћи 
и по др шке је де те ту по треб на у си сте му обра зо ва ња, здрав ства и со ци јал не за шти
те да би де те до би ло нео п ход не услу ге. 

Не мо гућ ност до би ја ња лич ног пра ти о ца де те та у вр ти ћу

У Ку ли је пре ста ло фи нан си ра ње лич них пра ти ла ца де те та у пред школ ској уста но
ви јер „не ма сред ста ва, бу џет ни је пла ни рао по сто ја ње по тре бе ве ћег бро ја де це са 
смет ња ма у раз во ју за услу гом“.

Од го вор др жа ве на пи та ње не до вољ ног бро ја пе да го шких аси сте на
та у на ста ви

Ве о ма ма ли број де це са смет ња ма у раз во ју, за ко је је ко ми си ја про це ни ла да по
сто ји по тре ба ан га жо ва ња пе да го шког аси стен та за по моћ у на ста ви, за и ста овог 
аси стен та и има. На пи та ње  због че га је ова ква си ту а ци ја ка да је по тре ба де це да 
се ан га жу је пе да го шки аси стент да ле ко ве ћа, од го вор Ми ни стар ства про све те, на
у ке и тех но ло шког раз во ја је сте да не ма сред ста ва. 

Уки да ње по пу ста на услу ге због еко ном ске кри зе

Про ме ном Пра вил ни ка о усло ви ма и на чи ну оства ри ва ња пра ва на ре гре си ра ње 
тро шко ва бо рав ка де це у пред школ ској уста но ви, од мо ра и ре кре а ци је,10 у бе о
град ским вр ти ћи ма уки ну ти су по пу сти за ро ди те ље са обо ле лом де цом, под ста
на ре, по ро ди це ко је ку пу ју пр ви стан на кре дит, ко је има ју ви ше од јед ног де те та у 
вр ти ћу, али и за ро ди те ље трој ки, че твор ки и дво стру ких бли за на ца. 

Та ко ђе, на „уда ру“ ме ра штед ње су и лич ни пра ти о ци де це са смет ња ма у раз во ју 
у пред школ ским и школ ским уста но ва ма у Бе о гра ду. На и ме, у не ким бе о град ским 
вр ти ћи ма Се кре та ри јат за обра зо ва ње и де чи ју за шти ту Гра да Бе о гра да фи нан си
ра ан га жо ва ње пер со нал ног аси стен та, док у вр ти ћи ма у не ким дру гим град ским  

10 „Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, бр. 43/2009, 5/2010, 32/2010, 14/2011,51/2012 и 65/12.
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оп шти на ма пер со нал ни аси стент ни је до сту пан де ци уз обра зло же ње да не ма 
сред ста ва, због че га су ро ди те љи при мо ра ни да са ми ан га жу ју и фи нан си ра ју осо
бе ко ја ће би ти пра ти о ци де те ту.

По сле ди це тзв. за бра не за по шља ва ња

Цен тар за со ци јал ни рад Оп шти не Алек си нац ус по ста вио је услу гу Днев ног бо рав
ка за де цу и мла де са смет ња ма у раз во ју 2013, опре мио про стор, ан га жо вао струч
не рад ни ке, а бу џе том Оп шти не Алек си нац за 2014. го ди ну пред ви ђе но је фи нан
си ра ње ове услу ге из бу џе та Оп шти не. На овај на чин је услу га днев ног бо рав ка, као 
услу га со ци јал не за шти те, пре по зна та у си сте му фи нан си ра ња од стра не Оп шти не 
Алек си нац јер је Од лу ком Скуп шти не Оп шти не Алек си нац ушла у бу џет за ре дов
но фи нан си ра ње, те на тај на чин ви ше ни је за ви си ла од про је ка та од ко јих се у ра
ни јем пе ри о ду фи нан си ра ла. Услед про ме не про пи са,11 Цен тар ни је био у мо гућ но
сти да за кљу чи, као пру жа лац услу ге, уго во ре на од ре ђе но вре ме са не го ва те љи ма, 
вас пи та чи ма, фи зи ја три ма у Днев ном бо рав ку (прет ход ни уго во ри су пре ста ли да 
ва же 31. де цем бра 2013. го ди не), већ је пред у зео ме ре пред ви ђе не из ме на ма про
пи са – упу тио зах тев за до би ја ње са гла сно сти Ми ни стар ству ре ги о нал ног раз во ја 
и ло кал не са мо у пра ве, као над ле жном ор га ну. Ми ни стар ство је, на кон при ба вље
ног ми шље ња Ми ни ста р ства фи нан си ја, упу ти ло Ко ми си ји Вла де Ре пу бли ке Ср би
је пред лог ак та о са гла сно сти. Ко ми си ја Вла де Ре пу бли ке Ср би је ни до да нас ни је 
раз ма тра ла зах тев Оп шти не Алек си нац за за кљу чи ва ње уго во ра на од ре ђе но вре
ме са осо ба ма ко је би ра ди ле у Днев ном бо рав ку, због че га ова услу га ни је до ступ
на де ци и мла ди ма од 1. ја ну а ра 2014. го ди не. На овај на чин је услу га пре ста ла да 
по сто ји иа ко је Оп шти на пре по зна ла нео п ход ност стал ног фи нан си ра ња ова кве 
услу ге, увр сти ла ју је у бу џет и учи ни ла из ве сном и одр жи вом, не за ви сном од во ље 
до на то ра. Има ју ћи у ви ду осе тљи вост ове ра њи ве гру пе де це, ова кво по сту па ње је
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве је у скла ду са ста вом За штит ни ка гра ђа на да је по треб
но обез бе ди ти фи нан си ра ње услу га  на ме ње них овим ра њи вим гру па ма из бу џе та 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, а не пу тем про је ка та и до на ци ја. 

Цен тар за со ци јал ни рад Алек си нац је, уз по моћ Оп шти не Алек си нац, апли ци рао за 
про је кат Ми ни стар ства ра да, за по шља ва ња и ло кал не са мо у пра ве, до био сред ства 
и по чео са ре а ли за ци јом услу ге Днев ног бо рав ка, али са огра ни че ним тра ја њем од 

11 За кон о бу џет ском си сте му („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 – ис пр., 108/2013); Уред ба о по ступ ку за при ба вља ње са гла сно сти 
за но во за по шља ва ње и до дат но рад но ан га жо ва ње код ко ри сни ка јав них сред ста ва („Слу
жбе ни гла сник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014).
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шест ме се ци, од но сно до кра ја 2014. го ди не. На тај на чин се фи на си ра ње вра ти ло 
на „про јект но“, ко је је као та кво не си гур но и вре мен ски огра ни че но. 

Про блем фи нан си ра ња услу га со ци јал не за шти те, чи је је обез бе ђи ва ње у над ле
жно сти ло кал них са мо у пра ва, због тзв. за бра не за по шља ва ња по сто ји у це лој Ср
би ји и нај че шће су то ма ле дом ске за јед ни це, пер со нал ни аси стен ти, услу ге днев
ног бо рав ка, ста но ва ње уз по др шку и дру ги ви до ви по др шке по ро ди ца ма осо ба са 
ин ва ли ди те том, као и оса мо ста љи ва ња осо ба са ин ва ли ди те том, јер се фи нан си
ра ју пре ко про је ка та ко ји су  не из ве стан и, углав ном, нео др жив на чин фи нан си ра
ња и не га ран ту ју си гур ност и кон ти ну и тет у пру жа њу услу га. Због тзв. за бра не за
по шља ва ња, са истим про бле мом су сре ћу се ко ри сни ци услу га и да ва о ци услу га у 
вр ти ћи ма, здрав стве ним уста но ва ма, уста но ва ма кул ту ре, али су ус кра ће ни и ста
ри ји су гра ђа ни због не мо гућ но сти ан га жо ва ња ге рон то до ма ћи ца. 

За кључ ци
Ка да раз ми шља мо о ути ца ју еко ном ске кри зе и ме ра ма штед ње ко је др жа ва спро
во ди на по што ва ње пра ва де те та, по ја вљу је се низ пи та ња. Оправ да но се, нај пре, 
по ста вља пи та ње да ли је др жа ва при ли ком од лу чи ва ња о ме ра ма штед ње во ди ла 
ра чу на о то ме да ли ће, и на ко ји на чин, ме ре штед ње ути ца ти на за шти ту и оства
ри ва ње пра ва де те та. На жа лост, не дво сми сле но се на ме ће од го вор да др жа ва ни је 
има ла у фо ку су нај бо љи ин те рес де те та при ли ком од лу чи ва ња о ме ра ма штед ње, 
ни ти је раз ма тра ла на ко ји на чин ће убла жи ти не га тив не по сле ди це ме ра по оства
ри ва ње пра ва де те та. 

До но си о ци од лу ка  о ме ра ма штед ње  мо ра ју во ди ти ра чу на о за шти ти пра ва де те
та, као и  о то ме да не сме ју по сто ја ти при о ри те ти ме ђу де цом. На и ме, не сме се до
го ди ти да се до но ше њем од лу ка „жр тву ју“ де ца ко ја при па да ју ма њи ни ка ко би се 
обез бе ди ло оства ри ва ње пра ва де це ко ја су у ве ћи ни, већ је нео п ход но да др жа ва 
бри не о сва ком де те ту по је ди нач но. На ве де но је од по себ ног зна ча ја уко ли ко зна
мо да у на шој зе мљи де цу чи ни са мо 17,2% од укуп не по пу ла ци је. Пра ва де це, у пе
ри о ду еко ном ске кри зе и нео п ход них ме ра штед ње, мо ра ју се по што ва ти и оства
ри ва ти у пу ном оби му без из у зет ка и раз ли ке.  

Пра ва де це  ко ри сни ка услу га по вре ђе на су јер услу ге ни су оп ста ле, а због че га је 
то та ко?  Од го вор у не ким слу ча је ви ма је ја сан, а то је не до ста так сред ста ва. Ме
ђу тим, и по ред ре ал но сти на ве де ног од го во ра, за бри ња ва чи ње ни ца да ова кав 
од го вор да је др жа ва ко ја је у оба ве зи да обез бе ди нај ви ши стан дард за шти те и 
оства ри ва ња пра ва де те та. По ред си ту а ци ја у ко ји ма услу ге не ста ју због не до стат
ка сред ста ва, крај ње је ап сурд но  што по сто је си ту а ци је где фи нан си ра ње услу га 
ни је про блем, али услу га не ма упра во због тзв. за бра не за по шља ва ња.  Као јед ном 
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од ме ра штед ње, др жа ва је уве де ним про це ду ра ма оне мо гу ћи ла пру жа ње услу га 
ко је су као по треб не пре по зна ле је ди ни це ло кал них са мо у пра ва.

Др жа ва мо ра да пре ду зме све што је у ње ној мо ћи ка ко би се за шти ти ла пра ва де
те та, а услу ге за де цу оп ста ле. Уки да ње услу га ко је су већ ус по ста вље не има не са
гле ди ве по сле ди це по де цу, о че му го во ре и ре зул та ти ис тра жи ва ња ко је је спро
вео Цен тар за ис тра жи ва ње у со ци јал ној по ли ти ци и со ци јал ном ра ду Фа кул те та 
по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду. У на ве де ном ис тра жи ва њу се по себ но ис ти че да 
услу ге за де цу тре ба да бу ду по у зда не, кон ти ну и ра не и пред ви ди ве. Пре стан ком 
пру жа ња услу га де те гу би си гур ност, по у зда ност, ро ди те љи су огор че ни и не зна ју 
ка ко да де ци об ја сне да тај „срећ ни свет“ ви ше не по сто ји.12 Са дру ге стра не, др жа
ва не са мо да мо ра да ура ди све ка ко би услу ге ко је су за жи ве ле оп ста ле већ мо ра 
да учи ни ко рак ви ше, да ус по ста ви но ве услу ге ко је су нео п ход не ка ко би се пра
ва де те та у на шој зе мљи оства ри ва ла у пу ном оби му. Ме ђу тим, до са да шње по сту
па ње др жа ве у од го во ру на еко ном ску кри зу ука зу је на то да се о пра ви ма де те та 
не во ди ра чу на, те да не са мо да не ће оп ста ти и не оп ста ју по сто је ће услу ге већ се 
не ће ус по ста вља ти ни но ве, чи ме ће се, из ме ђу оста лог, кр ши ти пра ва де те та у на
шој зе мљи. 

Ли те ра ту ра:

Не вен ка Же га рац и др., Ка да нам не де ља до ла зи сре дом, услу ге за де цу са смет ња ма у раз
во ју и њи хо ве по ро ди це, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Цен тар за ис тра жи ва ње у со ци
јал ној по ли ти ци и со ци јал ном ра ду, Бе о град, 2014.  
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