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Увод не на по ме не 

П о ро дич ним за ко ном Ре пу бли ке Ср би је из 2005. год. („Сл. гла сник РС” бр. о ро дич ним за ко ном Ре пу бли ке Ср би је из 2005. год. („Сл. гла сник РС” бр. 
18/2005, 72/2011 — др. за кон и 6/2015 — у да љем тек сту ПЗ) де те ту је при знат 18/2005, 72/2011 — др. за кон и 6/2015 — у да љем тек сту ПЗ) де те ту је при знат 

ве ли ки број ин ди ви ду ал них пра ва, ко ја су по пр ви пут ре гу ли са на као по себ на и ве ли ки број ин ди ви ду ал них пра ва, ко ја су по пр ви пут ре гу ли са на као по себ на и 
са мо стал на пра ва де те та, а не као пра ва из ве де на из ду жно сти ро ди те ља. Та кав са мо стал на пра ва де те та, а не као пра ва из ве де на из ду жно сти ро ди те ља. Та кав 
при ступ ре зул тат је усва ја ња мо дер ног кон цеп та пра ва де те та ко ји је ба зи ран на при ступ ре зул тат је усва ја ња мо дер ног кон цеп та пра ва де те та ко ји је ба зи ран на 
иде ји да је де те, као људ ско би ће, ин ди ви ду ал ни ти ту лар пра ва и сло бо да ко је иде ји да је де те, као људ ско би ће, ин ди ви ду ал ни ти ту лар пра ва и сло бо да ко је 
оства ру је у скла ду са сво јом зре ло шћу и раз вој ним спо соб но сти ма. Са гла сно то-оства ру је у скла ду са сво јом зре ло шћу и раз вој ним спо соб но сти ма. Са гла сно то-
ме, де те ту је омо гу ће но да са мо стал но од лу чу је о ни зу пи та ња ко ја се ти чу ње го ве ме, де те ту је омо гу ће но да са мо стал но од лу чу је о ни зу пи та ња ко ја се ти чу ње го ве 
лич но сти, а на че ло нај бо љег ин те ре са де те та про кла мо ва но је као вр хов ни ру ко-лич но сти, а на че ло нај бо љег ин те ре са де те та про кла мо ва но је као вр хов ни ру ко-
вод ни прин цип. Па ра лел но с тим, уна пре ђен је и по ло жај де те та у гра ђан ским суд-вод ни прин цип. Па ра лел но с тим, уна пре ђен је и по ло жај де те та у гра ђан ским суд-
ским по ступ ци ма. Де те је за ко ном овла шће но да по кре не мно ге суд ске по ступ ке ским по ступ ци ма. Де те је за ко ном овла шће но да по кре не мно ге суд ске по ступ ке 
ра ди за шти те сво јих пра ва, има пра во на не за ви сног за ступ ни ка, а јед но од нај ва-ра ди за шти те сво јих пра ва, има пра во на не за ви сног за ступ ни ка, а јед но од нај ва-
жни јих пра ва де те та је сте и пра во да сло бод но из ра зи сво је ми шље ње у по ступ ку жни јих пра ва де те та је сте и пра во да сло бод но из ра зи сво је ми шље ње у по ступ ку 
у ко јем се од лу чу је о пра ви ма и ин те ре си ма де те та. Сам на чин по сту па ња и оп хо-у ко јем се од лу чу је о пра ви ма и ин те ре си ма де те та. Сам на чин по сту па ња и оп хо-
ђе ње пре ма де те ту, као и од лу ке ко је се до но се, мо ра ју би ти у скла ду са нај бо љим ђе ње пре ма де те ту, као и од лу ке ко је се до но се, мо ра ју би ти у скла ду са нај бо љим 
ин те ре сом де те та, уз ува жа ва ње ње го вих по тре ба и пу но по што ва ње ње го вог фи-ин те ре сом де те та, уз ува жа ва ње ње го вих по тре ба и пу но по што ва ње ње го вог фи-
зич ког и пси хич ког ин те гри те та и до сто јан ства и спре ча ва ња сва ког ви да се кун-зич ког и пси хич ког ин те гри те та и до сто јан ства и спре ча ва ња сва ког ви да се кун-
дар не тра у ма ти за ци је. Прак тич ним оства ри ва њем ових по сту ла та обез бе ђу је се дар не тра у ма ти за ци је. Прак тич ним оства ри ва њем ових по сту ла та обез бе ђу је се 
да од лу ке су да и дру гих ор га на бу ду ма те ри јал но и про це сно за ко ни те, у скла ду да од лу ке су да и дру гих ор га на бу ду ма те ри јал но и про це сно за ко ни те, у скла ду 
са нај бо љим ин те ре сом де те та. Ти ме се, исто вре ме но, оства ру ју и пра во за штит-са нај бо љим ин те ре сом де те та. Ти ме се, исто вре ме но, оства ру ју и пра во за штит-
ни стан дар ди и по сту ла ти утвр ђе ни Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских ни стан дар ди и по сту ла ти утвр ђе ни Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских 
пра ва и основ них сло бо да и прак сом Европ ског су да за људ ска пра ва. пра ва и основ них сло бо да и прак сом Европ ског су да за људ ска пра ва. 

Да би за шти та пра ва и ин те ре са де те та би ла де ло твор на и ефи ка сна, за ко но да вац Да би за шти та пра ва и ин те ре са де те та би ла де ло твор на и ефи ка сна, за ко но да вац 
је про пи сао по себ не гра ђан ске суд ске по ступ ке по ко ји ма се по сту па у по је ди ним је про пи сао по себ не гра ђан ске суд ске по ступ ке по ко ји ма се по сту па у по је ди ним 
прав ним ства ри ма, ко ји су за сно ва ни на спе ци фич ним на че ли ма и об ли ко ва ни та-прав ним ства ри ма, ко ји су за сно ва ни на спе ци фич ним на че ли ма и об ли ко ва ни та-
ко да омо гу ће да де те оства ри сво ја пра ва у по ступ ку и са ма од лу ка бу де у скла ду ко да омо гу ће да де те оства ри сво ја пра ва у по ступ ку и са ма од лу ка бу де у скла ду 
са нај бо љим ин те ре сом де те та. Ови по ступ ци ре гу ли са ни су По ро дич ним за ко-са нај бо љим ин те ре сом де те та. Ови по ступ ци ре гу ли са ни су По ро дич ним за ко-
ном, а у њи ма се сход но при ме њу је За кон о пар нич ном по ступ ку („Сл. гла сник РС”, ном, а у њи ма се сход но при ме њу је За кон о пар нич ном по ступ ку („Сл. гла сник РС”, 
бр. 72/2011, 49/2013 — од лу ка УС, 74/2013 — од лу ка УС и 55/2014.) бр. 72/2011, 49/2013 — од лу ка УС, 74/2013 — од лу ка УС и 55/2014.) 

У овим по ступ ци ма је дан део де лат но сти оба вља цен тар за со ци јал ни рад, ко ји је, У овим по ступ ци ма је дан део де лат но сти оба вља цен тар за со ци јал ни рад, ко ји је, 
као уста но ва со ци јал не и по ро дич но прав не за шти те, основ ни но си лац дру штве не као уста но ва со ци јал не и по ро дич но прав не за шти те, основ ни но си лац дру штве не 
бри ге о по ро ди ци. Је дан од ва жних сег ме на та ње го вог де ло ва ња је сте и пру жа ње бри ге о по ро ди ци. Је дан од ва жних сег ме на та ње го вог де ло ва ња је сте и пру жа ње 
по ро дич но прав не за шти те де ци и дру гим чла но ви ма по ро ди це. Ра ди успе шног по ро дич но прав не за шти те де ци и дру гим чла но ви ма по ро ди це. Ра ди успе шног 
оства ри ва ња ове функ ци је, цен тар за со ци јал ни рад има и низ за кон ских ду жно-оства ри ва ња ове функ ци је, цен тар за со ци јал ни рад има и низ за кон ских ду жно-
сти у гра ђан ским суд ским по ступ ци ма на ме ње ним пру жа њу по ро дич но прав не сти у гра ђан ским суд ским по ступ ци ма на ме ње ним пру жа њу по ро дич но прав не 
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за шти те пра ви ма и ин те ре си ма де це, у ко ји ма оства ру је број не про це сне уло ге и за шти те пра ви ма и ин те ре си ма де це, у ко ји ма оства ру је број не про це сне уло ге и 
за дат ке про пи са не По ро дич ним за ко ном. Осим што је овла шћен да по кре ће гра-за дат ке про пи са не По ро дич ним за ко ном. Осим што је овла шћен да по кре ће гра-
ђан ске суд ске по ступ ке, цен тар за со ци јал ни рад ја вља се и као уме шач, а по на-ђан ске суд ске по ступ ке, цен тар за со ци јал ни рад ја вља се и као уме шач, а по на-
ло гу су да оба вља и дру ге за дат ке пру жа ју ћи су ду по моћ у ци љу при пре ме де те та ло гу су да оба вља и дру ге за дат ке пру жа ју ћи су ду по моћ у ци љу при пре ме де те та 
за суд и ње го вог ак тив ног уче шћа у суд ском по ступ ку, фор ми ра ња пра вил не под-за суд и ње го вог ак тив ног уче шћа у суд ском по ступ ку, фор ми ра ња пра вил не под-
ло ге за суд ску од лу ку и до но ше ња од лу ке у скла ду са нај бо љим ин те ре сом де те та. ло ге за суд ску од лу ку и до но ше ња од лу ке у скла ду са нај бо љим ин те ре сом де те та. 

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да се у прак си ја вља ју број не те шко ће у ис пу ња ва њу про це-Ис тра жи ва ња по ка зу ју да се у прак си ја вља ју број не те шко ће у ис пу ња ва њу про це-
сних уло га и за да та ка ко је цен тар за со ци јал ни рад има у гра ђан ском суд ском по-сних уло га и за да та ка ко је цен тар за со ци јал ни рад има у гра ђан ском суд ском по-
ступ ку. Ове Смер ни це су при пре мље не упра во ра ди пре ва зи ла же ња уоче них сла-ступ ку. Ове Смер ни це су при пре мље не упра во ра ди пре ва зи ла же ња уоче них сла-
бо сти. Њи хов не по сред ни циљ је да струч ним ли ци ма у цен три ма за со ци јал ни рад бо сти. Њи хов не по сред ни циљ је да струч ним ли ци ма у цен три ма за со ци јал ни рад 
пру же осло нац за успе шно оства ри ва ње про це сних уло га и за да та ка ко је има ју у пру же осло нац за успе шно оства ри ва ње про це сних уло га и за да та ка ко је има ју у 
гра ђан ском суд ском по ступ ку. Оне пред ста вља ју сет прак тич них упут ста ва за рад и гра ђан ском суд ском по ступ ку. Оне пред ста вља ју сет прак тич них упут ста ва за рад и 
сво је вр сне ала те чи јом се при ме ном обез бе ђу је да цен три за со ци јал ни рад пре по-сво је вр сне ала те чи јом се при ме ном обез бе ђу је да цен три за со ци јал ни рад пре по-
зна ју пра во за штит ну по тре бу и по кре ну од го ва ра ју ће суд ске по ступ ке, као и да на зна ју пра во за штит ну по тре бу и по кре ну од го ва ра ју ће суд ске по ступ ке, као и да на 
ва љан на чин ис пу не на ло ге су да, до при но се ћи на тај на чин ефи ка сно сти суд ских ва љан на чин ис пу не на ло ге су да, до при но се ћи на тај на чин ефи ка сно сти суд ских 
по сту па ка и пру жа њу де ло твор не прав не за шти те пра ви ма и ин те ре си ма де те та. по сту па ка и пру жа њу де ло твор не прав не за шти те пра ви ма и ин те ре си ма де те та. 

Са др жи на ових ССа др жи на ових Смер ни ца за по сту па ње цен та ра за со ци јал ни рад у кон тек сту мер ни ца за по сту па ње цен та ра за со ци јал ни рад у кон тек сту 
гра ђан ских суд ских по сту па ка ко ји се ти чу де те тагра ђан ских суд ских по сту па ка ко ји се ти чу де те та ко ре ла тив на је и ком па ти бил- ко ре ла тив на је и ком па ти бил-
на са др жи ни на са др жи ни Смер ни ца за уче шће де це у гра ђан ским суд ским по ступ ци ма и про це-Смер ни ца за уче шће де це у гра ђан ским суд ским по ступ ци ма и про це-
ну нај бо љег ин те ре са де те тану нај бо љег ин те ре са де те та, ко је су на ме ње не су ди ја ма. Због то га се оче ку је да , ко је су на ме ње не су ди ја ма. Због то га се оче ку је да 
ће оне за јед но до при не ти бо љем раз у ме ва њу уло ге и сло же них за да та ка ко је суд ће оне за јед но до при не ти бо љем раз у ме ва њу уло ге и сло же них за да та ка ко је суд 
и цен тар за со ци јал ни рад има ју у за шти ти пра ва и ин те ре са де те та, те да ће би ти и цен тар за со ци јал ни рад има ју у за шти ти пра ва и ин те ре са де те та, те да ће би ти 
под сти цај за уна пре ђе ње њи хо ве са рад ње, ко ја је од кључ не ва жно сти за пру жа-под сти цај за уна пре ђе ње њи хо ве са рад ње, ко ја је од кључ не ва жно сти за пру жа-
ње за ко ни те и де ло твор не прав не за шти те и, што је по себ но ва жно, за ства ра ње ње за ко ни те и де ло твор не прав не за шти те и, што је по себ но ва жно, за ства ра ње 
усло ва за ак тив но уче шће де те та у суд ским по ступ ци ма ко ји се ти чу ње го вих пра-усло ва за ак тив но уче шће де те та у суд ским по ступ ци ма ко ји се ти чу ње го вих пра-
ва и ин те ре са.  ва и ин те ре са.  

Смер ни це се осла ња ју на ме ђу на род не стан дар де у обла сти људ ских пра ва и пра-Смер ни це се осла ња ју на ме ђу на род не стан дар де у обла сти људ ских пра ва и пра-
ва де те та, утвр ђе не уни вер зал ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма о људ ским пра-ва де те та, утвр ђе не уни вер зал ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма о људ ским пра-
ви ма, Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да из ви ма, Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да из 
1950. год. и Кон вен ци јом о пра ви ма де те та из 1989. го ди не. При ли ком ди зај ни ра-1950. год. и Кон вен ци јом о пра ви ма де те та из 1989. го ди не. При ли ком ди зај ни ра-
ња смер ни ца узе ти су у об зир оп шти ко мен та ри Ко ми те та за пра ва де те та, Смер-ња смер ни ца узе ти су у об зир оп шти ко мен та ри Ко ми те та за пра ва де те та, Смер-
ни це Ко ми те та ми ни ста ра Са ве та Евро пе о пра во су ђу по ме ри де те та из 2010. го-ни це Ко ми те та ми ни ста ра Са ве та Евро пе о пра во су ђу по ме ри де те та из 2010. го-
ди не, као и при ме ри до бре суд ске прак се у до ма ћем и упо ред ним си сте ми ма. ди не, као и при ме ри до бре суд ске прак се у до ма ћем и упо ред ним си сте ми ма. 

Смер ни це су за сно ва не на ре ле вант ним за кон ским и под за кон ским про пи си ма, а Смер ни це су за сно ва не на ре ле вант ним за кон ским и под за кон ским про пи си ма, а 
од ра жа ва ју стан дар де за спро во ђе ње гра ђан ских суд ских по сту па ка ко ји се ти чу од ра жа ва ју стан дар де за спро во ђе ње гра ђан ских суд ских по сту па ка ко ји се ти чу 
де це, утвр ђе не де це, утвр ђе не По себ ним про то ко лом о по сту па њу пра во суд них ор га на у за шти-По себ ним про то ко лом о по сту па њу пра во суд них ор га на у за шти-
ти ма ло лет них ли ца од зло ста вља ња и за не ма ри ва њати ма ло лет них ли ца од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња из 2009. го ди не, стан дар де  из 2009. го ди не, стан дар де 
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по сту па ња у до ме ну со ци јал ног ра да утвр ђе не по сту па ња у до ме ну со ци јал ног ра да утвр ђе не По себ ним про то ко лом за за шти-По себ ним про то ко лом за за шти-
ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња у уста но ва ма со ци јал не за шти тету де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња у уста но ва ма со ци јал не за шти те из  из 
2006. го ди не, као и дру гим ре ле вант ним про то ко ли ма. 2006. го ди не, као и дру гим ре ле вант ним про то ко ли ма. 

Смер ни це су об ли ко ва не пре ма пра ви ли ма ко ји ма је ре гу ли са но уче шће цен тра Смер ни це су об ли ко ва не пре ма пра ви ли ма ко ји ма је ре гу ли са но уче шће цен тра 
за со ци јал ни рад у пар ни ца ма у по ро дич но прав ним ства ри ма, али се, уз из ве сна за со ци јал ни рад у пар ни ца ма у по ро дич но прав ним ства ри ма, али се, уз из ве сна 
при ла го ђа ва ња, мо гу при ме ни ти у дру гим гра ђан ским суд ским и управ ним по-при ла го ђа ва ња, мо гу при ме ни ти у дру гим гра ђан ским суд ским и управ ним по-
ступ ци ма ко ји се ти чу пра ва и ин те ре са де те та. ступ ци ма ко ји се ти чу пра ва и ин те ре са де те та. 

Смер ни це су кон ци пи ра не као „жи ви” до ку мент, отво рен за до град њу и укљу чи ва-Смер ни це су кон ци пи ра не као „жи ви” до ку мент, отво рен за до град њу и укљу чи ва-
ње но вих ин струк ци ја ко је ће се вре ме ном раз ви ја ти као ре зул тат ра да и но во сте-ње но вих ин струк ци ја ко је ће се вре ме ном раз ви ја ти као ре зул тат ра да и но во сте-
че них ис ку ста ва су ди ја и дру гих про фе си о на ла ца. че них ис ку ста ва су ди ја и дру гих про фе си о на ла ца. 

Аутор ски тимАутор ски тим
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Функ ци је цен тра за со ци јал ни рад 
(ЦСР)

У прав ном си сте му Ср би је цен тар за со ци јал ни рад (у да љем тек сту: ЦСР) пред-прав ном си сте му Ср би је цен тар за со ци јал ни рад (у да љем тек сту: ЦСР) пред-
ста вља уста но ву ко ја вр ши јав на овла шће ња у оства ри ва њу и обез бе ђи ва њу ста вља уста но ву ко ја вр ши јав на овла шће ња у оства ри ва њу и обез бе ђи ва њу 

услу га со ци јал не за шти те по ро ди ци и по је дин ци ма ко ји ма је по треб но пру жи ти услу га со ци јал не за шти те по ро ди ци и по је дин ци ма ко ји ма је по треб но пру жи ти 
по моћ ра ди са вла да ва ња со ци јал них и жи вот них те шко ћа. По ред то га, цен тар се по моћ ра ди са вла да ва ња со ци јал них и жи вот них те шко ћа. По ред то га, цен тар се 
ја вља и као не по сред ни пру жа лац по је ди них услу га со ци јал не за шти те. Он, та ко-ја вља и као не по сред ни пру жа лац по је ди них услу га со ци јал не за шти те. Он, та ко-
ђе, пру жа и по ро дич но прав ну и ста ра тељ ску за шти ту. Пре ма чл. 12. ст. 1. ђе, пру жа и по ро дич но прав ну и ста ра тељ ску за шти ту. Пре ма чл. 12. ст. 1. По ро-По ро-
дич ног за ко на, дич ног за ко на, ЦСР, ко ји је озна чен на зи вом „ор ган ста ра тељ ства”, оба вља по сло ве ЦСР, ко ји је озна чен на зи вом „ор ган ста ра тељ ства”, оба вља по сло ве 
за шти те по ро ди це, по сло ве по мо ћи по ро ди ци, као и по сло ве ста ра тељ ства. Над-за шти те по ро ди це, по сло ве по мо ћи по ро ди ци, као и по сло ве ста ра тељ ства. Над-
ле жност цен тра за со ци јал ни рад де таљ но је ре гу ли са на ле жност цен тра за со ци јал ни рад де таљ но је ре гу ли са на За ко ном о со ци јал ној за-За ко ном о со ци јал ној за-
шти тишти ти („Сл. гла сник РС”, бр. 24/2011), а ор га ни за ци ја, на чин де ло ва ња и стан дар- („Сл. гла сник РС”, бр. 24/2011), а ор га ни за ци ја, на чин де ло ва ња и стан дар-
ди ра да ди ра да Пра вил ни ком о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да цен тра Пра вил ни ком о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да цен тра 
за со ци јал ни радза со ци јал ни рад („Сл. гла сник РС”, бр. 59/2008 и 37/2010).  („Сл. гла сник РС”, бр. 59/2008 и 37/2010). 

У оства ри ва њу сво јих функ ци ја ЦСР У оства ри ва њу сво јих функ ци ја ЦСР оба вља ра зно вр сне по сло веоба вља ра зно вр сне по сло ве, ко ји се и раз вр-, ко ји се и раз вр-
ста ва ју у че ти ри ка те го ри је: 1) по сло ви со ци јал ног ра да, 2) управ но-прав ни по-ста ва ју у че ти ри ка те го ри је: 1) по сло ви со ци јал ног ра да, 2) управ но-прав ни по-
сло ви, 3) по сло ви пла ни ра ња и раз во ја, и 4) фи нан сиј ско-ад ми ни стра тив ни и тех-сло ви, 3) по сло ви пла ни ра ња и раз во ја, и 4) фи нан сиј ско-ад ми ни стра тив ни и тех-
нич ки и по моћ ни по сло ви. По сло ве со ци јал не, по ро дич но прав не и ста ра тељ ске нич ки и по моћ ни по сло ви. По сло ве со ци јал не, по ро дич но прав не и ста ра тељ ске 
за шти те оба вља ју струч ња ци раз ли чи тих про фи ла ко ји при ме њу ју за шти те оба вља ју струч ња ци раз ли чи тих про фи ла ко ји при ме њу ју ра зно вр сне ме-ра зно вр сне ме-
то де струч ног ра дато де струч ног ра да. Ка да је у пи та њу оства ри ва ње уло га и за да та ка ко је ЦСР има . Ка да је у пи та њу оства ри ва ње уло га и за да та ка ко је ЦСР има 
у кон тек сту гра ђан ских суд ских по сту па ка ко ји се ти чу пра ва и ин те ре са де те та, у кон тек сту гра ђан ских суд ских по сту па ка ко ји се ти чу пра ва и ин те ре са де те та, 
по се бан зна чај има ју по се бан зна чај има ју по сло ви со ци јал ног ра дапо сло ви со ци јал ног ра да и  и управ но-прав ни по сло виуправ но-прав ни по сло ви, ко ји се , ко ји се 
оба вља ју сук це сив но или си мул та но, у за ви сно сти од уло га и за да та ка ко је цен тар оба вља ју сук це сив но или си мул та но, у за ви сно сти од уло га и за да та ка ко је цен тар 
за со ци јал ни рад тре ба да оба ви у кон крет ном слу ча ју. за со ци јал ни рад тре ба да оба ви у кон крет ном слу ча ју. 

У гра ђан ским суд ским по ступ ци ма ко ји се ти чу пра ва и ин те ре са де те та ЦСР мо же У гра ђан ским суд ским по ступ ци ма ко ји се ти чу пра ва и ин те ре са де те та ЦСР мо же 
има ти има ти са мо јед ну уло гу, од но сно је дан за да такса мо јед ну уло гу, од но сно је дан за да так, али мо же исто вре ме но оба вља ти , али мо же исто вре ме но оба вља ти 
ви ше раз ли чи тих уло га и за да та ка. ви ше раз ли чи тих уло га и за да та ка. То под ра зу ме ва при ме ну раз ли чи тих ме то да То под ра зу ме ва при ме ну раз ли чи тих ме то да 
ра да и укљу чи ва ње струч ња ка раз ли чи тих про фи ла. ра да и укљу чи ва ње струч ња ка раз ли чи тих про фи ла. 
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Про це сне уло ге де те та у гра ђан ском 
суд ском по ступ ку (ГСП)

У гра ђан ским суд ским по ступ ци ма ко ји се ти чу пра ва и ин те ре са де те та (у да-гра ђан ским суд ским по ступ ци ма ко ји се ти чу пра ва и ин те ре са де те та (у да-
љем тек сту: ГСП), а у ко ји ма су де лу је ЦСР, са мо де те се ја вља у раз ли чи тим љем тек сту: ГСП), а у ко ји ма су де лу је ЦСР, са мо де те се ја вља у раз ли чи тим 

про це сним уло га ма. Од то га ка ква је про це сна уло га де те та у кон крет ном ГСП про це сним уло га ма. Од то га ка ква је про це сна уло га де те та у кон крет ном ГСП 
у ве ли кој ме ри за ви се и уло ге и за да ци ко је ће у том по ступ ку има ти цен тар за у ве ли кој ме ри за ви се и уло ге и за да ци ко је ће у том по ступ ку има ти цен тар за 
со ци јал ни рад.  со ци јал ни рад.  

У ГСП де те се мо же ја ви ти у раз ли чи тим про це сним уло га ма: у уло зи стран ке, У ГСП де те се мо же ја ви ти у раз ли чи тим про це сним уло га ма: у уло зи стран ке, 
уче сни ка и све до ка. уче сни ка и све до ка. 

Де те у уло зи стран кеДе те у уло зи стран ке: де те је стран ка де те је стран ка у пар ни ци, у ко јој се мо же ја ви ти у уло зи у пар ни ци, у ко јој се мо же ја ви ти у уло зи 
ту жи о ца и ту же ног; у ван пар нич ном по ступ ку, у ко ме мо же има ти уло гу пред ла-ту жи о ца и ту же ног; у ван пар нич ном по ступ ку, у ко ме мо же има ти уло гу пред ла-
га ча или про тив ни ка пред ла га ча; у из вр шном по ступ ку, у ко ме се мо же ја ви ти у га ча или про тив ни ка пред ла га ча; у из вр шном по ступ ку, у ко ме се мо же ја ви ти у 
уло зи из вр шног по ве ри о ца, као и у спе ци фич ној уло зи „пред ме та из вр ше ња”, ко ју уло зи из вр шног по ве ри о ца, као и у спе ци фич ној уло зи „пред ме та из вр ше ња”, ко ју 
има ка да се спро во ди по сту пак за из вр ше ње од лу ка у ве зи са по ро дич ним од но-има ка да се спро во ди по сту пак за из вр ше ње од лу ка у ве зи са по ро дич ним од но-
си ма (од у зи ма ње и пре да ја де те та).си ма (од у зи ма ње и пре да ја де те та).

Де те у уло зи уче сни каДе те у уло зи уче сни ка: : де те је уче сник у суд ском по ступ ку ка да оства ру је сво је де те је уче сник у суд ском по ступ ку ка да оства ру је сво је 
пра во на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња. Де те има пра во да сло бод но из ра зи пра во на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња. Де те има пра во да сло бод но из ра зи 
сво је ми шље ње у сва ком суд ском по ступ ку ко ји га се ти че, тј. у ко ме се не по сред-сво је ми шље ње у сва ком суд ском по ступ ку ко ји га се ти че, тј. у ко ме се не по сред-
но од лу чу је о ње го вим пра ви ма и ин те ре си ма или ко ји ути че на ње го ва пра ва и но од лу чу је о ње го вим пра ви ма и ин те ре си ма или ко ји ути че на ње го ва пра ва и 
ин те ре се. ин те ре се. 

Де те у уло зи све до каДе те у уло зи све до ка: : де те је све док ка да пред су дом све до чи о чи ње ни ца ма ко је де те је све док ка да пред су дом све до чи о чи ње ни ца ма ко је 
је сво јим чу ли ма опа зи ло, као и он да ка да се као стран ка са слу ша ва као све док у је сво јим чу ли ма опа зи ло, као и он да ка да се као стран ка са слу ша ва као све док у 
соп стве ној ства ри. соп стве ној ства ри. 

Де те у јед ној или ви ше про це сних уло гаДе те у јед ној или ви ше про це сних уло га: у кон крет ном ГСП де те мо же има ти  у кон крет ном ГСП де те мо же има ти са-са-
мо јед ну про це сну уло гу мо јед ну про це сну уло гу али се мо же по ја ви ти и у али се мо же по ја ви ти и у ви ше про це сних уло гави ше про це сних уло га. Та ко, на . Та ко, на 
при мер, у пар ни ци за ли ше ње ро ди тељ ског пра ва де те је стран ка (ту жи лац) ако при мер, у пар ни ци за ли ше ње ро ди тељ ског пра ва де те је стран ка (ту жи лац) ако 
је оно по кре ну ло по сту пак, исто вре ме но има и по ло жај уче сни ка, ка да сло бод но је оно по кре ну ло по сту пак, исто вре ме но има и по ло жај уче сни ка, ка да сло бод но 
из ра жа ва сво је ми шље ње, а у ис тој пар ни ци је и све док, ако је суд од ре дио из во-из ра жа ва сво је ми шље ње, а у ис тој пар ни ци је и све док, ако је суд од ре дио из во-
ђе ње до ка за са слу ша њем де те та-стран ке, као све до ка у соп стве ној ства ри. ђе ње до ка за са слу ша њем де те та-стран ке, као све до ка у соп стве ној ства ри. 
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Смер ни це за оства ри ва ње уло га
и за да та ка ЦСР 

У ГСП ко ји се ти чу пра ва и ин те ре са де те та ЦСР се мо же ја ви ти у сле де ћим уло-ГСП ко ји се ти чу пра ва и ин те ре са де те та ЦСР се мо же ја ви ти у сле де ћим уло-
га ма: га ма: 

 у уло зи  у уло зи стран кестран ке, ка да по кре ће пар ни цу или се у то ку пар ни це при дру жу је , ка да по кре ће пар ни цу или се у то ку пар ни це при дру жу је 
стран ци као је дин стве ни су пар ни чар,стран ци као је дин стве ни су пар ни чар,

 у уло зи  у уло зи уме ша чауме ша ча, ка да се ме ша у пар ни цу ко ји је дру ги овла шће ни су бје кат по-, ка да се ме ша у пар ни цу ко ји је дру ги овла шће ни су бје кат по-
кре нуо, кре нуо, 

 у уло зи  у уло зи за кон ског за ступ ни ка де те таза кон ског за ступ ни ка де те та, ка да у пар ни ци за сту па де те,, ка да у пар ни ци за сту па де те,

 у уло зи  у уло зи спе ци фич ног ве шта каспе ци фич ног ве шта ка, ка да да је струч ни на лаз и ми шље ње, , ка да да је струч ни на лаз и ми шље ње, 

 у уло зи  у уло зи ис тра жног ор га наис тра жног ор га на, ка да на зах тев су да при ку пља чи ње ни це и до ка зе, и , ка да на зах тев су да при ку пља чи ње ни це и до ка зе, и 

 у уло зи  у уло зи по моћ ног ор га на су дапо моћ ног ор га на су да, и то: а) ка да при пре ма де те за суд, б) ка да утвр-, и то: а) ка да при пре ма де те за суд, б) ка да утвр-
ђу је и пре но си су ду ми шље ње де те та, и ц) ка да де те ту по ста вља ко ли зи о ног ђу је и пре но си су ду ми шље ње де те та, и ц) ка да де те ту по ста вља ко ли зи о ног 
ста ра те ља. ста ра те ља. 

У да љем тек сту да те су смер ни це за оства ри ва ње сва ке од ових уло га. По себ но је У да љем тек сту да те су смер ни це за оства ри ва ње сва ке од ових уло га. По себ но је 
ука за но на си ту а ци је у ко ји ма исти ЦСР не мо же у истом по ступ ку оба вља ти од ре-ука за но на си ту а ци је у ко ји ма исти ЦСР не мо же у истом по ступ ку оба вља ти од ре-
ђе не уло ге јер би то пред ста вља ло су коб ин те ре са. ђе не уло ге јер би то пред ста вља ло су коб ин те ре са. 

Смер ни це за оства ри ва ње уло ге ту жи о ца и са ту жи о ца  Смер ни це за оства ри ва ње уло ге ту жи о ца и са ту жи о ца  

ЦСР се ја вља у уло зи ту жи о ца у пар ни ца ма ко је се ти чу пра ва и ин те ре са де те та ЦСР се ја вља у уло зи ту жи о ца у пар ни ца ма ко је се ти чу пра ва и ин те ре са де те та 
на чи је је по кре та ње за ко ном овла шћен (ак тив но про це сно ле ги ти ми сан). Пре ма на чи је је по кре та ње за ко ном овла шћен (ак тив но про це сно ле ги ти ми сан). Пре ма 
од ред ба ма ПЗ, ЦСР мо же да по кре не сле де ће пар ни це: од ред ба ма ПЗ, ЦСР мо же да по кре не сле де ће пар ни це: 

 пар ни це за за шти ту пра ва де те та — чл. 263. ст. 1. ПЗ  пар ни це за за шти ту пра ва де те та — чл. 263. ст. 1. ПЗ 

 пар ни це за вр ше ње ро ди тељ ског пра ва — чл. 264. ст. 1. ПЗ  пар ни це за вр ше ње ро ди тељ ског пра ва — чл. 264. ст. 1. ПЗ 

 пар ни це за ли ше ње ро ди тељ ског пра ва — чл. 264. ст. 2. ПЗ  пар ни це за ли ше ње ро ди тељ ског пра ва — чл. 264. ст. 2. ПЗ 

 пар ни це за вра ћа ње ро ди тељ ског пра ва — чл. 264. ст. 3. ПЗ  пар ни це за вра ћа ње ро ди тељ ског пра ва — чл. 264. ст. 3. ПЗ 

 пар ни це за из др жа ва ње де те та — чл. 278. ст. 3. ПЗ  пар ни це за из др жа ва ње де те та — чл. 278. ст. 3. ПЗ 

 пар ни це за за шти ту од на си ља у по ро ди ци — чл. 284 ст. 2. ПЗ. пар ни це за за шти ту од на си ља у по ро ди ци — чл. 284 ст. 2. ПЗ.



1111С М Е Р  Н И  Ц Е  З А  П О  С Т У  П А  Њ Е  Ц Е Н  ТА  РА  З А  С О  Ц И  Ј А Л  Н И  РА Д  У  К О Н  Т Е К  С Т УС М Е Р  Н И  Ц Е  З А  П О  С Т У  П А  Њ Е  Ц Е Н  ТА  РА  З А  С О  Ц И  Ј А Л  Н И  РА Д  У  К О Н  Т Е К  С Т У
Г РА Ђ А Н  С К И Х  С УД  С К И Х  П О  С Т У  П А  К А  К О  Ј И  С Е  Т И  Ч У  П РА  В А  И  И Н  Т Е  Р Е  С А  Д Е  Т Е  ТАГ РА Ђ А Н  С К И Х  С УД  С К И Х  П О  С Т У  П А  К А  К О  Ј И  С Е  Т И  Ч У  П РА  В А  И  И Н  Т Е  Р Е  С А  Д Е  Т Е  ТА

Утвр ђи ва ње по тре бе за прав ном за шти томУтвр ђи ва ње по тре бе за прав ном за шти том

По кре та ње пар ни ца за за шти ту пра ва и ин те ре са де те та пред ста вља јед ну од ме-По кре та ње пар ни ца за за шти ту пра ва и ин те ре са де те та пред ста вља јед ну од ме-
ра ко ју цен тар за со ци јал ни рад пред у зи ма у слу ча је ви ма у ко ји ма по сту па. Са гла-ра ко ју цен тар за со ци јал ни рад пред у зи ма у слу ча је ви ма у ко ји ма по сту па. Са гла-
сно пра ви ли ма утвр ђе ним Пра вил ни ком о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар-сно пра ви ли ма утвр ђе ним Пра вил ни ком о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар-
ди ма ра да цен тра за со ци јал ни рад (у да љем тек сту: ПОН СР), од лу ка о по кре та њу ди ма ра да цен тра за со ци јал ни рад (у да љем тек сту: ПОН СР), од лу ка о по кре та њу 
пар ни це ра ди за шти те пра ва и ин те ре са де те та ре зул тат је пар ни це ра ди за шти те пра ва и ин те ре са де те та ре зул тат је по чет не или усме ре не по чет не или усме ре не 
про це непро це не ко ју вр ши во ди тељ слу ча ја уз кон сул тант ску прав ну по др шку струч ња ка  ко ју вр ши во ди тељ слу ча ја уз кон сул тант ску прав ну по др шку струч ња ка 
за управ но-прав не по сло ве и су пер ви зо ра. за управ но-прав не по сло ве и су пер ви зо ра. 

Од лу ка о по кре та њу по ступ ка за сно ва на је на по да ци ма ко ји су при ку пље ни то-Од лу ка о по кре та њу по ступ ка за сно ва на је на по да ци ма ко ји су при ку пље ни то-
ком про це не, а ти чу се без бед но сти де те та, ри зи ка ко ји ма је из ло же но, со ци јал не ком про це не, а ти чу се без бед но сти де те та, ри зи ка ко ји ма је из ло же но, со ци јал не 
исто ри је, по тре бе де те та и по ро ди це, као и по да та ка о до га ђа ју ко ји је био не-исто ри је, по тре бе де те та и по ро ди це, као и по да та ка о до га ђа ју ко ји је био не-
по сред ни по вод за рад на слу ча ју. При ли ком до но ше ња од лу ке о по кре та њу по-по сред ни по вод за рад на слу ча ју. При ли ком до но ше ња од лу ке о по кре та њу по-
ступ ка, по треб но је има ти у ви ду ступ ка, по треб но је има ти у ви ду ко ју вр сту прав не за шти те тре ба пру жи ти ко ју вр сту прав не за шти те тре ба пру жи ти 
де те ту и на осно ву то га из вр ши ти пра ви лан из бор по ступ ка чи јим се по кре-де те ту и на осно ву то га из вр ши ти пра ви лан из бор по ступ ка чи јим се по кре-
та њем та по тре ба мо же за до во љи ти.та њем та по тре ба мо же за до во љи ти. То под ра зу ме ва сле де ће:  То под ра зу ме ва сле де ће: 

 По треб но је иден ти фи ко ва ти све ви до ве прав не за шти те ко ју у кон крет ном слу- По треб но је иден ти фи ко ва ти све ви до ве прав не за шти те ко ју у кон крет ном слу-
ча ју де те ту тре ба пру жи ти, с об зи ром на то да у не ким слу ча је ви ма ча ју де те ту тре ба пру жи ти, с об зи ром на то да у не ким слу ча је ви ма пру жа ње пру жа ње 
це ло ви те и све о бу хват не за шти теце ло ви те и све о бу хват не за шти те под ра зу ме ва пру жа ње ра зних ви до ва под ра зу ме ва пру жа ње ра зних ви до ва 
прав не за шти те, што из и ску је ис ти ца ње ве ћег бро ја пра во за штит них (ту жбе них) прав не за шти те, што из и ску је ис ти ца ње ве ћег бро ја пра во за штит них (ту жбе них) 
зах те ва. Та ко је, на при мер, у слу ча је ви ма сек су ал ног зло ста вља ња де те та од зах те ва. Та ко је, на при мер, у слу ча је ви ма сек су ал ног зло ста вља ња де те та од 
стра не ро ди те ља нео п ход но ис та ћи зах те ве за од ре ђи ва ње од го ва ра ју ћих ме ра стра не ро ди те ља нео п ход но ис та ћи зах те ве за од ре ђи ва ње од го ва ра ју ћих ме ра 
за шти те де те та од на си ља у по ро ди ци и исто вре ме но ис та ћи зах тев за ли ше ње за шти те де те та од на си ља у по ро ди ци и исто вре ме но ис та ћи зах тев за ли ше ње 
ро ди тељ ског пра ва; ро ди тељ ског пра ва; 

 По треб но је, по је ди нач но за сва ки ту жбе ни зах тев, при пре ми ти спи сак прав но- По треб но је, по је ди нач но за сва ки ту жбе ни зах тев, при пре ми ти спи сак прав но-
ре ле ват них чи ње ни ца и еви ден ти ра ти до ка зе ко ји ма ЦСР рас по ла же или ко је ре ле ват них чи ње ни ца и еви ден ти ра ти до ка зе ко ји ма ЦСР рас по ла же или ко је 
тре ба при ба ви ти; тре ба при ба ви ти; 

 На кон иден ти фи ка ци је пра во за штит них зах те ва ко је тре ба ис та ћи, по треб но је  На кон иден ти фи ка ци је пра во за штит них зах те ва ко је тре ба ис та ћи, по треб но је 
ис пи та ти да ли је, с об зи ром на за кон ска пра ви ла о спа ја њу по сту па ка, по треб-ис пи та ти да ли је, с об зи ром на за кон ска пра ви ла о спа ја њу по сту па ка, по треб-
но по кре ну ти је дан по сту пак ту жбом у ко јој ће би ти фор му ли са ни сви пра во за-но по кре ну ти је дан по сту пак ту жбом у ко јој ће би ти фор му ли са ни сви пра во за-
штит ни зах те ви (објек тив на ку му ла ци ја) или ви ше одво је них по сту па ка ту жба ма штит ни зах те ви (објек тив на ку му ла ци ја) или ви ше одво је них по сту па ка ту жба ма 
ко је ће са др жа ти од го ва ра ју ће зах те ве;ко је ће са др жа ти од го ва ра ју ће зах те ве;

 По треб но је раз мо три ти да ли окол но сти слу ча ја на ла жу да се без од ла га ња тра- По треб но је раз мо три ти да ли окол но сти слу ча ја на ла жу да се без од ла га ња тра-
жи од ре ђи ва ње жи од ре ђи ва ње при вре ме них ме рапри вре ме них ме ра ко ји ма се пру жа про ви зор на прав на за шти- ко ји ма се пру жа про ви зор на прав на за шти-
та огра ни че ног вре мен ског тра ја ња; ако по сто је за кон ски усло ви за њи хо во од-та огра ни че ног вре мен ског тра ја ња; ако по сто је за кон ски усло ви за њи хо во од-
ре ђи ва ње, по треб но је без од ла га ња под не ти од го ва ра ју ћи пред лог и на ста ви ти ре ђи ва ње, по треб но је без од ла га ња под не ти од го ва ра ју ћи пред лог и на ста ви ти 
да љи рад на слу ча ју; да љи рад на слу ча ју; 
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 Нео п ход но је ис пи та ти да ли је, евен ту ал но, суд ски по сту пак већ по кре нут, бу- Нео п ход но је ис пи та ти да ли је, евен ту ал но, суд ски по сту пак већ по кре нут, бу-
ду ћи да су, по ред ЦСР, и дру ги су бјек ти овла шће ни на ње го во по кре та ње; ин-ду ћи да су, по ред ЦСР, и дру ги су бјек ти овла шће ни на ње го во по кре та ње; ин-
фор ма ци ју о то ме мо же пру жи ти ли це ко је је по кре ну ло по сту пак; ка да год је фор ма ци ју о то ме мо же пру жи ти ли це ко је је по кре ну ло по сту пак; ка да год је 
то мо гу ће, тре ба оства ри ти не по сре дан увид у ту жбу ко јом је суд ски по сту пак то мо гу ће, тре ба оства ри ти не по сре дан увид у ту жбу ко јом је суд ски по сту пак 
по кре нут;  по кре нут;  

 Ако је суд ски по сту пак по кре нут, тре ба ис пи та ти ко ји су пра во за штит ни зах те ви  Ако је суд ски по сту пак по кре нут, тре ба ис пи та ти ко ји су пра во за штит ни зах те ви 
у ње му ис так ну ти и да ли се њи хо вим усва ја њем де те ту обез бе ђу је све о бу хват на у ње му ис так ну ти и да ли се њи хо вим усва ја њем де те ту обез бе ђу је све о бу хват на 
за шти та; за шти та; 

 Ако ни су ис так ну ти сви по треб ни пра во за штит ни зах те ви, ту жи о цу тре ба ука за- Ако ни су ис так ну ти сви по треб ни пра во за штит ни зах те ви, ту жи о цу тре ба ука за-
ти на по тре бу да ти зах те ви бу ду на кнад но ис так ну ти про ши ре њем ту жбе, ако ти на по тре бу да ти зах те ви бу ду на кнад но ис так ну ти про ши ре њем ту жбе, ако 
је то мо гу ће, има ју ћи у ви ду пра ви ла про це сног пра ва; за слу чај од би ја ња, тре-је то мо гу ће, има ју ћи у ви ду пра ви ла про це сног пра ва; за слу чај од би ја ња, тре-
ба до не ти од лу ку о по кре та њу по ступ ка за ко јим по сто ји по тре ба ра ди за шти те ба до не ти од лу ку о по кре та њу по ступ ка за ко јим по сто ји по тре ба ра ди за шти те 
пра ва и ин те ре са де те та; За слу чај да пра ви ла про це сног пра ва до пу шта ју мо гућ-пра ва и ин те ре са де те та; За слу чај да пра ви ла про це сног пра ва до пу шта ју мо гућ-
ност да се по сту пак ко ји је по треб но по кре ну ти во ди као при дру же ни по сту пак ност да се по сту пак ко ји је по треб но по кре ну ти во ди као при дру же ни по сту пак 
уз већ по кре ну ти по сту пак, тре ба до не ти од лу ку о евен ту ал ном при сту па њу ту-уз већ по кре ну ти по сту пак, тре ба до не ти од лу ку о евен ту ал ном при сту па њу ту-
жи о цу у свој ству је дин стве ног су пар ни ча ра (ви де ти чл. 205. ст. 2. За ко на о пар-жи о цу у свој ству је дин стве ног су пар ни ча ра (ви де ти чл. 205. ст. 2. За ко на о пар-
нич ном по ступ ку — у да љем тек сту ЗПП), чи ме ЦСР сти че мо гућ ност да ис так не нич ном по ступ ку — у да љем тек сту ЗПП), чи ме ЦСР сти че мо гућ ност да ис так не 
но ви зах тев и ти ме омо гу ћи пру жа ње прав не за шти те ко ја је у кон крет ном слу-но ви зах тев и ти ме омо гу ћи пру жа ње прав не за шти те ко ја је у кон крет ном слу-
ча ју по треб на ра ди све о бу хват не и це ло ви те за шти те пра ва и ин те ре са де те та; ча ју по треб на ра ди све о бу хват не и це ло ви те за шти те пра ва и ин те ре са де те та; 

 По треб но је ис пи та ти да ли не ко од овла шће них ли ца (на при мер, је дан од ро- По треб но је ис пи та ти да ли не ко од овла шће них ли ца (на при мер, је дан од ро-
ди те ља де те та) из ра жа ва спрем ност и же љу да сам по кре не суд ски по сту пак; ди те ља де те та) из ра жа ва спрем ност и же љу да сам по кре не суд ски по сту пак; 
Ако та ква спрем ност по сто ји, тре ба ис пи та ти да ли то ли це има на рас по ла га њу Ако та ква спрем ност по сто ји, тре ба ис пи та ти да ли то ли це има на рас по ла га њу 
све по треб не ре сур се за во ђе ње по ступ ка; Тре ба има ти у ви ду да из ра жа ва ње све по треб не ре сур се за во ђе ње по ступ ка; Тре ба има ти у ви ду да из ра жа ва ње 
спрем но сти овла шће ног ли ца да по кре не по сту пак по не кад мо же би ти „ма не-спрем но сти овла шће ног ли ца да по кре не по сту пак по не кад мо же би ти „ма не-
вар” усме рен ка то ме да се спре чи по кре та ње суд ског по ступ ка, па је за то нео п-вар” усме рен ка то ме да се спре чи по кре та ње суд ског по ступ ка, па је за то нео п-
ход но бри жљи во ис пи та ти све окол но сти; би ло би ко ри сно од ре ди ти рок у ко-ход но бри жљи во ис пи та ти све окол но сти; би ло би ко ри сно од ре ди ти рок у ко-
јем је овла шће но ли це ду жно да по кре не по сту пак за за шти ту пра ва и ин те ре са јем је овла шће но ли це ду жно да по кре не по сту пак за за шти ту пра ва и ин те ре са 
де те та и про ве ри ти да ли је по сту пак у том ро ку по кре нут, а за слу чај да ни је, де те та и про ве ри ти да ли је по сту пак у том ро ку по кре нут, а за слу чај да ни је, 
по кре ну ти по сту пак; по кре ну ти по сту пак; 

 С об зи ром на то да се, са гла сно чл. 205. ст. 2. ЗПП, ЦСР мо же при дру жи ти ту жи- С об зи ром на то да се, са гла сно чл. 205. ст. 2. ЗПП, ЦСР мо же при дру жи ти ту жи-
о цу од са мог по ди за ња ту жбе па све до за кљу че ња глав не рас пра ве, по треб но о цу од са мог по ди за ња ту жбе па све до за кљу че ња глав не рас пра ве, по треб но 
је раз мо три ти да ли за тим по сто ји по тре ба; при то ме је по треб но има ти у ви ду је раз мо три ти да ли за тим по сто ји по тре ба; при то ме је по треб но има ти у ви ду 
да је овај вид ан га жо ва ња ЦСР на ро чи то ко ри стан ка да је ту жи лац де те или се да је овај вид ан га жо ва ња ЦСР на ро чи то ко ри стан ка да је ту жи лац де те или се 
као ње гов за кон ски за ступ ник ја вља ро ди тељ ко ји ни је ан га жо вао пу но моћ ни-као ње гов за кон ски за ступ ник ја вља ро ди тељ ко ји ни је ан га жо вао пу но моћ ни-
ка јер при дру жи ва њем ту жи о цу ЦСР сти че мо гућ ност да пред у зи ма њем про-ка јер при дру жи ва њем ту жи о цу ЦСР сти че мо гућ ност да пред у зи ма њем про-
це сних рад њи ко је је про пу стио за кон ски за ступ ник де те та по пра вља ње го ву це сних рад њи ко је је про пу стио за кон ски за ступ ник де те та по пра вља ње го ву 
про це сну по зи ци ју и до при не се по зи тив ном ис хо ду пар ни це; при ли ком до но-про це сну по зи ци ју и до при не се по зи тив ном ис хо ду пар ни це; при ли ком до но-
ше ња од лу ке о при дру жи ва њу ту жи о цу по треб но је узе ти у об зир и по тре бу ше ња од лу ке о при дру жи ва њу ту жи о цу по треб но је узе ти у об зир и по тре бу 
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за ис ти ца њем но вих зах те ва у ци љу пру жа ња це ло ви те и све о бу хва те за шти та за ис ти ца њем но вих зах те ва у ци љу пру жа ња це ло ви те и све о бу хва те за шти та 
пра ва и ин те ре са де те та; пра ва и ин те ре са де те та; 

 Уко ли ко по сто ји по тре ба да се по кре не по сту пак за за шти ту де те та од на си ља у Уко ли ко по сто ји по тре ба да се по кре не по сту пак за за шти ту де те та од на си ља у 
по ро ди ци, тре ба про ве ри ти да ли је та кав по сту пак по кре нуо или на ме ра ва да по ро ди ци, тре ба про ве ри ти да ли је та кав по сту пак по кре нуо или на ме ра ва да 
по кре не јав ни ту жи лац, бу ду ћи да је и овај ор ган ак тив но про це сно ле ги ти ми сан.  по кре не јав ни ту жи лац, бу ду ћи да је и овај ор ган ак тив но про це сно ле ги ти ми сан.  

До но ше ње од лу ке о по кре та њу по ступ ка До но ше ње од лу ке о по кре та њу по ступ ка 

До но ше ње од лу ке о по кре та њу пар ни це, као и од лу ке о при дру жи ва њу ту жи о цу, До но ше ње од лу ке о по кре та њу пар ни це, као и од лу ке о при дру жи ва њу ту жи о цу, 
спа да у оне ак тив но сти ЦСР ко је зах те ва ју тим ски при ступ у од лу чи ва њу. Пре ма спа да у оне ак тив но сти ЦСР ко је зах те ва ју тим ски при ступ у од лу чи ва њу. Пре ма 
чл. 38. ПОН СР, ру ко во ди лац слу жбе, од но сно су пер ви зор, фор ми ра струч ни тим чл. 38. ПОН СР, ру ко во ди лац слу жбе, од но сно су пер ви зор, фор ми ра струч ни тим 
на пред лог во ди те ља слу ча ја, ка да овај про це ни да је по треб на по моћ или до-на пред лог во ди те ља слу ча ја, ка да овај про це ни да је по треб на по моћ или до-
дат на струч на по др шка струч ња ка дру гих спе ци јал но сти ра ди пред у зи ма ња ме ра дат на струч на по др шка струч ња ка дру гих спе ци јал но сти ра ди пред у зи ма ња ме ра 
прав не за шти те по је ди ног ко ри сни ка. У скла ду са чл. 58. ПОН СР, во ди тељ слу ча ја прав не за шти те по је ди ног ко ри сни ка. У скла ду са чл. 58. ПОН СР, во ди тељ слу ча ја 
то ком по чет не про це не тре ба сва ку од лу ку, а за си гур но од лу ку о по кре та њу пар-то ком по чет не про це не тре ба сва ку од лу ку, а за си гур но од лу ку о по кре та њу пар-
ни це, као и од лу ку о при дру жи ва њу ту жи о цу, да раз мо три са су пер ви зо ром, од-ни це, као и од лу ку о при дру жи ва њу ту жи о цу, да раз мо три са су пер ви зо ром, од-
но сно ру ко во ди о цем слу жбе. но сно ру ко во ди о цем слу жбе. 

У ра ду струч ног ти ма, по ред во ди те ља слу ча ја, су пре ви зо ра и струч ња ка по себ-У ра ду струч ног ти ма, по ред во ди те ља слу ча ја, су пре ви зо ра и струч ња ка по себ-
них спе ци јал но сти, оба ве зно уче ству ју и прав ник и ру ко во ди лац слу жбе у окви ру них спе ци јал но сти, оба ве зно уче ству ју и прав ник и ру ко во ди лац слу жбе у окви ру 
ко је се до но се на ве де не од лу ке, а ако у ЦСР ни су фор ми ра не слу жбе као по себ не ко је се до но се на ве де не од лу ке, а ако у ЦСР ни су фор ми ра не слу жбе као по себ не 
ор га ни за ци о не је ди ни це, уче ству је нај ма ње је дан од струч ња ка ко ји, са гла сно од-ор га ни за ци о не је ди ни це, уче ству је нај ма ње је дан од струч ња ка ко ји, са гла сно од-
лу ци ди рек то ра и оп штем ак ту о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них лу ци ди рек то ра и оп штем ак ту о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них 
ме ста, има по себ на овла шће ња и од го вор но сти. Струч ни тим о по кре та њу пар ни-ме ста, има по себ на овла шће ња и од го вор но сти. Струч ни тим о по кре та њу пар ни-
це, од но сно о при дру жи ва њу ту жи о цу од лу чу је та ко што до но си по се бан за кљу-це, од но сно о при дру жи ва њу ту жи о цу од лу чу је та ко што до но си по се бан за кљу-
чак ко ји се уно си у за пи сник ко ји пот пи су ју сви при сут ни чла но ви струч ног ти ма, чак ко ји се уно си у за пи сник ко ји пот пи су ју сви при сут ни чла но ви струч ног ти ма, 
а ко ји се без од ла га ња про сле ђу је прав ној слу жби ра ди из ра де од го ва ра ју ћег ак та а ко ји се без од ла га ња про сле ђу је прав ној слу жби ра ди из ра де од го ва ра ју ћег ак та 
за суд (чл. 38. став 5. ПОН СР). за суд (чл. 38. став 5. ПОН СР). 

Да кле, и Да кле, и од лу ка о по кре та њу кон крет ног по ступ каод лу ка о по кре та њу кон крет ног по ступ ка, као и од лу ка о при дру жи-, као и од лу ка о при дру жи-
ва њу ту жи о цу у већ по кре ну том по ступ ку, мо ра има ти ва њу ту жи о цу у већ по кре ну том по ступ ку, мо ра има ти пи са ну фор му и би ти де-пи са ну фор му и би ти де-
таљ но обра зло же натаљ но обра зло же на, што је и из ри чи то про пи са но чл. 58. ПОН СР. То под ра зу ме-, што је и из ри чи то про пи са но чл. 58. ПОН СР. То под ра зу ме-
ва ду жност да се пру же де таљ на об ја шње ња о окол но сти ма кон крет ног слу ча ја, ва ду жност да се пру же де таљ на об ја шње ња о окол но сти ма кон крет ног слу ча ја, 
си ту а ци ји у ко јој се де те на ла зи, о пра ви ма де те та ко ја су по вре ђе на или угро же на, си ту а ци ји у ко јој се де те на ла зи, о пра ви ма де те та ко ја су по вре ђе на или угро же на, 
о по тре би за прав ном за шти том и ви до ви ма прав не за шти те ко ју од су да тре ба о по тре би за прав ном за шти том и ви до ви ма прав не за шти те ко ју од су да тре ба 
тра жи ти.  тра жи ти.  

Са га ла сно чл. 57. ПОН СР, са од лу ком о по кре та њу пар ни це за за шти ту пра ва и Са га ла сно чл. 57. ПОН СР, са од лу ком о по кре та њу пар ни це за за шти ту пра ва и 
ин те ре са де те та, ко ја се до но си то ком по чет не или усме ре не про це не, во ди тељ ин те ре са де те та, ко ја се до но си то ком по чет не или усме ре не про це не, во ди тељ 
слу ча ја мо ра упо зна ти: 1) ро ди те ља или ста ра те ља де те та, од но сно осо бу ко ја се слу ча ја мо ра упо зна ти: 1) ро ди те ља или ста ра те ља де те та, од но сно осо бу ко ја се 
не по сред но ста ра о де те ту, 2) осо бу или слу жбу ко ја је пред ЦСР ини ци ра ла по-не по сред но ста ра о де те ту, 2) осо бу или слу жбу ко ја је пред ЦСР ини ци ра ла по-
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сту пак за за шти ту пра ва и ин те ре са де те та или уче ство ва ла у по ступ ку про це не, сту пак за за шти ту пра ва и ин те ре са де те та или уче ство ва ла у по ступ ку про це не, 
као и 3) са мо де те, на на чин ко ји је у скла ду са ње го вим уз ра стом и зре ло шћу. као и 3) са мо де те, на на чин ко ји је у скла ду са ње го вим уз ра стом и зре ло шћу. 

Упо зна ва ње са од лу ком о по кре та њу по ступ ка не тре ба пред у зи ма ти уко ли ко се Упо зна ва ње са од лу ком о по кре та њу по ступ ка не тре ба пред у зи ма ти уко ли ко се 
про це ни да то мо же да угро зи без бед ност де те та. У сва ком слу ча ју од лу ка во ди-про це ни да то мо же да угро зи без бед ност де те та. У сва ком слу ча ју од лу ка во ди-
те ља слу ча ја о упо зна ва њу и на чи ну упо зна ва ња мо ра би ти одо бре на од стра не те ља слу ча ја о упо зна ва њу и на чи ну упо зна ва ња мо ра би ти одо бре на од стра не 
су пер ви зо ра, од но сно ру ко во ди о ца слу жбе (чл. 57. ст. 5. ПОН СР). су пер ви зо ра, од но сно ру ко во ди о ца слу жбе (чл. 57. ст. 5. ПОН СР). 

Уко ли ко се за кљу чи да би ин фор ма ци ја о по кре та њу по ступ ка мо гла да угро зи без бед ност Уко ли ко се за кљу чи да би ин фор ма ци ја о по кре та њу по ступ ка мо гла да угро зи без бед ност 
де те та, од из у зет не је ва жно сти да се бла го вре ме но пре ду зму ме ре за за шти ту де те та,де те та, од из у зет не је ва жно сти да се бла го вре ме но пре ду зму ме ре за за шти ту де те та,
с об зи ром на то да ће ли це од ко га де те ту пре ти опа сност од угро жа ва ња без бед но сти,с об зи ром на то да ће ли це од ко га де те ту пре ти опа сност од угро жа ва ња без бед но сти,
са гла сно пра ви ли ма про це сног пра ва, мо ра ти у јед ном тре нут ку да бу де упо зна тоса гла сно пра ви ли ма про це сног пра ва, мо ра ти у јед ном тре нут ку да бу де упо зна то
са по кре ну тим по ступ ком, јер ће, по пра ви лу, у ње му уче ство ва ти.  са по кре ну тим по ступ ком, јер ће, по пра ви лу, у ње му уче ство ва ти.  

Са ста вља ње ту жбе Са ста вља ње ту жбе 

На осно ву од лу ке о по кре та њу по ступ ка са ста вља ју се јед на или ви ше ту жби ко ји-На осно ву од лу ке о по кре та њу по ступ ка са ста вља ју се јед на или ви ше ту жби ко ји-
ма се по кре ћу од го ва ра ју ћи суд ски по ступ ци. ма се по кре ћу од го ва ра ју ћи суд ски по ступ ци. 

Ту жбу са ста вља прав ник у слу жби за прав не по сло ве, од но сно прав ник ко ји ове Ту жбу са ста вља прав ник у слу жби за прав не по сло ве, од но сно прав ник ко ји ове 
по сло ве оба вља у скла ду са ак том о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад-по сло ве оба вља у скла ду са ак том о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад-
них ме ста (чл. 24, 26. и чл. 38. ст. 5. ПОН СР). них ме ста (чл. 24, 26. и чл. 38. ст. 5. ПОН СР). 

Ту жба је ини ци јал на про це сна рад ња ко ја има фор му под не ска. Са др жи на ту жбе Ту жба је ини ци јал на про це сна рад ња ко ја има фор му под не ска. Са др жи на ту жбе 
про пи са на је од ред ба ма ЗПП-а. про пи са на је од ред ба ма ЗПП-а. 

При ли ком са ста вља ња ту жбе ног под не ска ва жно је да ли це ко је са ста вља под не-При ли ком са ста вља ња ту жбе ног под не ска ва жно је да ли це ко је са ста вља под не-
сак са ра ђу је са во ди те љем слу ча ја ка ко би чи ње нич но ста ње у ту жби би ло из ло-сак са ра ђу је са во ди те љем слу ча ја ка ко би чи ње нич но ста ње у ту жби би ло из ло-
же но пот пу но и це ло ви то и пот кре пље но ва ља ним до ка зи ма. же но пот пу но и це ло ви то и пот кре пље но ва ља ним до ка зи ма. 

По треб но је во ди ти ра чу на да текст ту жбе ног под не ска бу де пре гле дан, ја сан, ра-По треб но је во ди ти ра чу на да текст ту жбе ног под не ска бу де пре гле дан, ја сан, ра-
зу мљив и кон ци зан, да чи ње нич но ста ње бу де из ло же но ло гич ким ре до сле дом, зу мљив и кон ци зан, да чи ње нич но ста ње бу де из ло же но ло гич ким ре до сле дом, 
пре ма хро но ло ги ји до га ђа ја, уз озна ча ва ње до ка зних сред ста ва. пре ма хро но ло ги ји до га ђа ја, уз озна ча ва ње до ка зних сред ста ва. 

Ту жбе ни зах тев тре ба да бу де пре ци зно и ја сно од ре ђен и опре де љен и у су-Ту жбе ни зах тев тре ба да бу де пре ци зно и ја сно од ре ђен и опре де љен и у су-
бјек тив ном и у објек тив ном сми слу.бјек тив ном и у објек тив ном сми слу. Та ко, на при мер, ако се тра жи од ре ђи ва- Та ко, на при мер, ако се тра жи од ре ђи ва-
ње ме ра за шти те де те та од на си ља у по ро ди ци, ту жбе ни зах тев тре ба да са др жи ње ме ра за шти те де те та од на си ља у по ро ди ци, ту жбе ни зах тев тре ба да са др жи 
по дат ке о ли цу про тив ко га се ме ра има од ре ди ти, по дат ке о ли це ра ди чи је се по дат ке о ли цу про тив ко га се ме ра има од ре ди ти, по дат ке о ли це ра ди чи је се 
за шти те ме ра од ре ђу је, вр сту ме ре чи је се од ре ђи ва ње тра жи, укљу чу ју ћи све за шти те ме ра од ре ђу је, вр сту ме ре чи је се од ре ђи ва ње тра жи, укљу чу ју ћи све 
оне еле мен те ко ји су по треб ни за ње ну кон кре ти за ци ју, као и ду жи ну тра ја ња оне еле мен те ко ји су по треб ни за ње ну кон кре ти за ци ју, као и ду жи ну тра ја ња 
тра же не ме ре. тра же не ме ре. 



1515С М Е Р  Н И  Ц Е  З А  П О  С Т У  П А  Њ Е  Ц Е Н  ТА  РА  З А  С О  Ц И  Ј А Л  Н И  РА Д  У  К О Н  Т Е К  С Т УС М Е Р  Н И  Ц Е  З А  П О  С Т У  П А  Њ Е  Ц Е Н  ТА  РА  З А  С О  Ц И  Ј А Л  Н И  РА Д  У  К О Н  Т Е К  С Т У
Г РА Ђ А Н  С К И Х  С УД  С К И Х  П О  С Т У  П А  К А  К О  Ј И  С Е  Т И  Ч У  П РА  В А  И  И Н  Т Е  Р Е  С А  Д Е  Т Е  ТАГ РА Ђ А Н  С К И Х  С УД  С К И Х  П О  С Т У  П А  К А  К О  Ј И  С Е  Т И  Ч У  П РА  В А  И  И Н  Т Е  Р Е  С А  Д Е  Т Е  ТА

Пред у зи ма ње про це сне де лат но сти Пред у зи ма ње про це сне де лат но сти 

Са гла сно про це сним пра ви ли ма о за сту па њу, у име ЦСР, као ту жи о ца и са ту жи-Са гла сно про це сним пра ви ли ма о за сту па њу, у име ЦСР, као ту жи о ца и са ту жи-
о ца у пар ни ци, рад ње мо же да пред у зи ма о ца у пар ни ци, рад ње мо же да пред у зи ма ди рек тор ЦСРди рек тор ЦСР, као ње гов ор ган и , као ње гов ор ган и 
за ступ ник, без об зи ра на то ког је струч ног про фи ла. Бу ду ћи да про це сна де-за ступ ник, без об зи ра на то ког је струч ног про фи ла. Бу ду ћи да про це сна де-
лат ност под ра зу ме ва од го ва ра ју ћа струч на зна ња, про це сне рад ње у по ступ ку лат ност под ра зу ме ва од го ва ра ју ћа струч на зна ња, про це сне рад ње у по ступ ку 
тре ба да пред у зи ма тре ба да пред у зи ма ква ли фи ко ва но ли цеква ли фи ко ва но ли це, ко ме ди рек тор из да је  ко ме ди рек тор из да је пу но моћ је за пу но моћ је за 
за сту па њеза сту па ње. Са гла сно чл. 85. ЗПП, пу но моћ је се из да је ди пло ми ра ном прав ни-. Са гла сно чл. 85. ЗПП, пу но моћ је се из да је ди пло ми ра ном прав ни-
ку са по ло же ним пра во суд ним ис пи том ко ји је у рад ном од но су са ЦСР, а ако у ку са по ло же ним пра во суд ним ис пи том ко ји је у рад ном од но су са ЦСР, а ако у 
ЦСР ни је за по сле но та кво ли це, пу но моћ је се из да је адво ка ту. Пу но моћ је се мо-ЦСР ни је за по сле но та кво ли це, пу но моћ је се из да је адво ка ту. Пу но моћ је се мо-
ра при ло жи ти уз ту жбу. ра при ло жи ти уз ту жбу. 

Пу но моћ ник је ду жан да са ве сно и бла го вре ме но пред у зи ма све рад ње у по ступ-Пу но моћ ник је ду жан да са ве сно и бла го вре ме но пред у зи ма све рад ње у по ступ-
ку, на сто ја ћи да сво јим рад ња ма из деј ству је усва ја ње ту жбе ног зах те ва. У по гле ду ку, на сто ја ћи да сво јим рад ња ма из деј ству је усва ја ње ту жбе ног зах те ва. У по гле ду 
оби ма пу но моћ ја, ва же пра ви ла из чл. 89. ЗПП, ко ја су раз ли чи та у за ви сно сти од оби ма пу но моћ ја, ва же пра ви ла из чл. 89. ЗПП, ко ја су раз ли чи та у за ви сно сти од 
то га да ли ЦСР за сту па адво кат или ди пло ми ра ни прав ник са по ло же ним пра во-то га да ли ЦСР за сту па адво кат или ди пло ми ра ни прав ник са по ло же ним пра во-
суд ним ис пи том ко ји је у рад ном од но су са ЦСР. Са гла сно овим пра ви ли ма, ако суд ним ис пи том ко ји је у рад ном од но су са ЦСР. Са гла сно овим пра ви ли ма, ако 
рад ње у по ступ ку пред у зи ма ди пло ми ра ни прав ник са по ло же ним пра во суд ним рад ње у по ступ ку пред у зи ма ди пло ми ра ни прав ник са по ло же ним пра во суд ним 
ис пи том, а пу но моћ јем ни је бли же од ре ђен круг ње го вих овла шће ња, он мо же на ис пи том, а пу но моћ јем ни је бли же од ре ђен круг ње го вих овла шће ња, он мо же на 
осно ву ова квог пу но моћ ја да пред у зи ма све рад ње у по ступ ку, али му је увек по-осно ву ова квог пу но моћ ја да пред у зи ма све рад ње у по ступ ку, али му је увек по-
треб но треб но из ри чи то овла шће ње за по вла че ње ту жбеиз ри чи то овла шће ње за по вла че ње ту жбе, , за од ри ца ње од ту жбе ног за од ри ца ње од ту жбе ног 
зах те ва, за за кљу че ње по рав на ња, за по вла че ње или од ри ца ње од ре дов ног зах те ва, за за кљу че ње по рав на ња, за по вла че ње или од ри ца ње од ре дов ног 
прав ног ле каправ ног ле ка. Ово овла шће ње да је ди рек тор ЦСР, као за ступ ник ЦСР и оно мо ра . Ово овла шће ње да је ди рек тор ЦСР, као за ступ ник ЦСР и оно мо ра 
има ти пи са ни об лик. Тре ба, ме ђу тим, има ти у ви ду да мно гим по ступ ци ма у по-има ти пи са ни об лик. Тре ба, ме ђу тим, има ти у ви ду да мно гим по ступ ци ма у по-
ро дич но прав ним ства ри ма нај ве ћи број на ве де них про це сних рад њи ни је до пу-ро дич но прав ним ства ри ма нај ве ћи број на ве де них про це сних рад њи ни је до пу-
штен, о че му је по треб но во ди ти ра чу на. штен, о че му је по треб но во ди ти ра чу на. 

Не за ви сно од овла шће ња за за сту па ње, ако у то ку пар ни це на сту пи не ка си ту а ци-Не за ви сно од овла шће ња за за сту па ње, ако у то ку пар ни це на сту пи не ка си ту а ци-
ја ко ја из и ску је струч ну кон сул та ци ју са во ди те љем слу ча ја, ва жно је да је пу но-ја ко ја из и ску је струч ну кон сул та ци ју са во ди те љем слу ча ја, ва жно је да је пу но-
моћ ник раз мо три за јед но са во ди те љем слу ча ја и су пер ви зо ром. Кон сул та ци ја је моћ ник раз мо три за јед но са во ди те љем слу ча ја и су пер ви зо ром. Кон сул та ци ја је 
ко ри сна јер из од го во ра на ту жбу пу но моћ ник за кљу чу је да ли је по треб но из не ти ко ри сна јер из од го во ра на ту жбу пу но моћ ник за кљу чу је да ли је по треб но из не ти 
не ке но ве чи ње ни це и до ка зе. не ке но ве чи ње ни це и до ка зе. 

Смер ни це за оства ри ва ње уло ге уме ша ча Смер ни це за оства ри ва ње уло ге уме ша ча 

ЗПП омо гу ћа ва да се ЦСР ја ви и у уло зи уме ша ча. Као уме шач у пар ни ци, ЦСР ЗПП омо гу ћа ва да се ЦСР ја ви и у уло зи уме ша ча. Као уме шач у пар ни ци, ЦСР 
пред у зи ма про це сне рад ње на сто је ћи да се у по ступ ку за шти те ин те ре си де те та и пред у зи ма про це сне рад ње на сто је ћи да се у по ступ ку за шти те ин те ре си де те та и 
до не се суд ска од лу ка ко ја је у нај бо љем ин те ре су де те та.до не се суд ска од лу ка ко ја је у нај бо љем ин те ре су де те та.

Ка да се ме ша у пар ни це ко је се во де ра ди за шти те пра ва и ин те ре са де те та на чи је Ка да се ме ша у пар ни це ко је се во де ра ди за шти те пра ва и ин те ре са де те та на чи је 
по кре та ње ни је за ко ном овла шћен, ЦСР је тзв. по кре та ње ни је за ко ном овла шћен, ЦСР је тзв. оби чан уме шачоби чан уме шач, ко ји се при дру-, ко ји се при дру-
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жу је стран ци и пред у зи ма про це сне рад ње да би се за шти ти ла пра ва и ин те ре си жу је стран ци и пред у зи ма про це сне рад ње да би се за шти ти ла пра ва и ин те ре си 
де те та. Та ко је, на при мер, ЦСР овла шћен да се уме ша у пар ни цу у ко јој се по ту жби де те та. Та ко је, на при мер, ЦСР овла шћен да се уме ша у пар ни цу у ко јој се по ту жби 
ро ди те ља ко ји вр ши ро ди тељ ско пра во од лу чу је о про ме ни пра ва на одр жа ва ње ро ди те ља ко ји вр ши ро ди тељ ско пра во од лу чу је о про ме ни пра ва на одр жа ва ње 
лич них од но са де те та и дру гог ро ди те ља са ко јим де те не жи ви. лич них од но са де те та и дру гог ро ди те ља са ко јим де те не жи ви. 

Ка да се ме ша у пар ни це ко је се во де ра ди за шти те пра ва и ин те ре са де те та а на Ка да се ме ша у пар ни це ко је се во де ра ди за шти те пра ва и ин те ре са де те та а на 
чи је је по кре та ње и сам овла шћен, ЦСР има уло гу чи је је по кре та ње и сам овла шћен, ЦСР има уло гу уме ша ча са по ло жа јем је дин-уме ша ча са по ло жа јем је дин-
стве ног су пар ни ча растве ног су пар ни ча ра. У том слу ча ју он има сва она овла шће ња ко ја има и са ма . У том слу ча ју он има сва она овла шће ња ко ја има и са ма 
стран ка ко ја је по кре ну ла по сту пак, ко јој се при дру жио, али ни је овла шћен да стран ка ко ја је по кре ну ла по сту пак, ко јој се при дру жио, али ни је овла шћен да 
пред у зи ма дис по зи тив не пар нич не рад ње, из у зев из ја вљи ва ња прав них ле ко ва. пред у зи ма дис по зи тив не пар нич не рад ње, из у зев из ја вљи ва ња прав них ле ко ва. 

ЦСР се мо же ја ви ти и као тзв. ЦСР се мо же ја ви ти и као тзв. уме шач уме шач sui ge ne rissui ge ne ris, ка да се не при дру жу је стран-, ка да се не при дру жу је стран-
ци, већ сти че спе ци фи чан по ло жај ко ји му омо гу ћа ва да пред у зи ма све стра нач ке ци, већ сти че спе ци фи чан по ло жај ко ји му омо гу ћа ва да пред у зи ма све стра нач ке 
пар нич не рад ње у ин те ре су де те та. Ова кав по ло жај ЦСР мо же сте ћи ка да суд по пар нич не рад ње у ин те ре су де те та. Ова кав по ло жај ЦСР мо же сте ћи ка да суд по 
слу жбе ној ду жно сти по кре не од ре ђе ни ад хе зи о ни по сту пак уз по сту пак на чи је слу жбе ној ду жно сти по кре не од ре ђе ни ад хе зи о ни по сту пак уз по сту пак на чи је 
по кре та ње ЦСР ни је овла шћен. Та ко, на при мер, ако се во ди пар ни ца за оспо ра-по кре та ње ЦСР ни је овла шћен. Та ко, на при мер, ако се во ди пар ни ца за оспо ра-
ва ње очин ства, а суд по кре не ад хе зи о ну пар ни цу за ли ше ње ро ди тељ ског пра ва ва ње очин ства, а суд по кре не ад хе зи о ну пар ни цу за ли ше ње ро ди тељ ског пра ва 
(чл. 260. ПЗ), ЦСР се мо же уме ша ти у ту ад хе зи о ну пар ни цу у ци љу за шти те пра ва и (чл. 260. ПЗ), ЦСР се мо же уме ша ти у ту ад хе зи о ну пар ни цу у ци љу за шти те пра ва и 
ин те ре са де те та и до но ше ња од лу ке ко ја је у нај бо љем ин те ре су де те та. По ло жај ин те ре са де те та и до но ше ња од лу ке ко ја је у нај бо љем ин те ре су де те та. По ло жај 
уме ша ча уме ша ча sui ge ne ris sui ge ne ris пру жа ЦСР мо гућ ност да из но си чи ње ни це ко је стран ке ни су пру жа ЦСР мо гућ ност да из но си чи ње ни це ко је стран ке ни су 
из не ле, да пред ла же до ка зе и да из ја вљу је прав не ле ко ве у по гле ду од лу ка ко је су из не ле, да пред ла же до ка зе и да из ја вљу је прав не ле ко ве у по гле ду од лу ка ко је су 
до не се не у ад хе зи о ном пар нич ном по ступ ку. до не се не у ад хе зи о ном пар нич ном по ступ ку. 

У по гле ду до но ше ња од лу ке о ме ша њу ЦСР у пар ни цу ко ја се во ди ра ди за шти те У по гле ду до но ше ња од лу ке о ме ша њу ЦСР у пар ни цу ко ја се во ди ра ди за шти те 
пра ва и ин те ре са де те та тре ба ло би сход но при ме ни ти смер ни це ко је се од но се пра ва и ин те ре са де те та тре ба ло би сход но при ме ни ти смер ни це ко је се од но се 
на од лу чи ва ње о по кре та њу ГСП. на од лу чи ва ње о по кре та њу ГСП. 
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Смер ни це за да ва ње на ла за
и струч ног ми шље ња

Над ле жност ЦСР за да ва ње на ла за и струч ног ми шље њаНад ле жност ЦСР за да ва ње на ла за и струч ног ми шље ња

ПЗ про пи су је да у пар ни ца ма за за шти ту пра ва де те та, за вр ше ње и ли ше ње ро-ПЗ про пи су је да у пар ни ца ма за за шти ту пра ва де те та, за вр ше ње и ли ше ње ро-
ди тељ ског пра ва ду жност су да је да при ба ви на лаз и струч но ми шље ње ЦСР, по-ди тељ ског пра ва ду жност су да је да при ба ви на лаз и струч но ми шље ње ЦСР, по-
ро дич ног са ве то ва ли шта или дру ге уста но ве спе ци ја ли зо ва не за по сре до ва ње у ро дич ног са ве то ва ли шта или дру ге уста но ве спе ци ја ли зо ва не за по сре до ва ње у 
по ро дич ним од но си ма. У прак си су до ви на лаз и струч но ми шље ње нај че шће тра-по ро дич ним од но си ма. У прак си су до ви на лаз и струч но ми шље ње нај че шће тра-
же од ЦСР. же од ЦСР. 

Ка да суд од лу чи да да ва ње струч ног на ла за и ми шље ња за тра жи од ЦСР, он упу-Ка да суд од лу чи да да ва ње струч ног на ла за и ми шље ња за тра жи од ЦСР, он упу-
ћу је зах тев оном ЦСР ко ји је ме сно над ле жан пре ма пра ви ли ма о ме сној над ле-ћу је зах тев оном ЦСР ко ји је ме сно над ле жан пре ма пра ви ли ма о ме сној над ле-
жно сти ЦСР са др жа ним у За ко ну о со ци јал ној за шти ти. Тре ба, ме ђу тим, има ти у жно сти ЦСР са др жа ним у За ко ну о со ци јал ној за шти ти. Тре ба, ме ђу тим, има ти у 
ви ду да у по ступ ку у ко јем се над ле жни ЦСР ја вља као ту жи лац, са ту жи лац или ви ду да у по ступ ку у ко јем се над ле жни ЦСР ја вља као ту жи лац, са ту жи лац или 
уме шач, тај ЦСР не мо же би ти за ду жен за да ва ње струч ног на ла за и ми шље ња, па уме шач, тај ЦСР не мо же би ти за ду жен за да ва ње струч ног на ла за и ми шље ња, па 
је суд ду жан да је суд ду жан да при ба ви на лаз и ми шље ње од дру гог ЦСРпри ба ви на лаз и ми шље ње од дру гог ЦСР (оног ЦСР ко ји (оног ЦСР ко ји у од но су у од но су 
на кон крет но ли це мо же, са гла сно чл. 68. За ко на о со ци јал ној за шти ти, за сно ва ти на кон крет но ли це мо же, са гла сно чл. 68. За ко на о со ци јал ној за шти ти, за сно ва ти 
сво ју ме сну над ле жност за пру жа ње та кве услу ге), од по ро дич ног са ве то ва ли шта сво ју ме сну над ле жност за пру жа ње та кве услу ге), од по ро дич ног са ве то ва ли шта 
или од дру ге уста но ве спе ци ја ли зо ва не за по сре до ва ње у по ро дич ним од но си-или од дру ге уста но ве спе ци ја ли зо ва не за по сре до ва ње у по ро дич ним од но си-
ма. У про те клом пе ри о ду по сто ја ла је не у јед на че на прак са у по гле ду при ба вља-ма. У про те клом пе ри о ду по сто ја ла је не у јед на че на прак са у по гле ду при ба вља-
ња на ла за и струч ног ми шље ња, па су не ки су до ви у пред ме ти ма по кре ну тим ња на ла за и струч ног ми шље ња, па су не ки су до ви у пред ме ти ма по кре ну тим 
ту жбом ЦСР тра жи ли на лаз и струч но ми шље ње од ЦСР ко ји је по ди гао ту жбу, а ту жбом ЦСР тра жи ли на лаз и струч но ми шље ње од ЦСР ко ји је по ди гао ту жбу, а 
не ки су до ви су у том слу ча ју тра жи ли на лаз и ми шље ње дру гог ЦСР. Ме ђу тим, ра-не ки су до ви су у том слу ча ју тра жи ли на лаз и ми шље ње дру гог ЦСР. Ме ђу тим, ра-
ди пре ва зи ла же ња ове не у јед на че но сти, Вр хов ни ка са ци о ни суд је 7.10.2015. го-ди пре ва зи ла же ња ове не у јед на че но сти, Вр хов ни ка са ци о ни суд је 7.10.2015. го-
ди не усво јио ве о ма ја сан прав ни за кљу чак: „ди не усво јио ве о ма ја сан прав ни за кљу чак: „У пар ни ци ра ди вр ше ња или ли ше ња У пар ни ци ра ди вр ше ња или ли ше ња 
ро ди тељ ског пра ва ка да је ор ган ста ра тељ ства ту жи лац на осно ву чла на 264. ро ди тељ ског пра ва ка да је ор ган ста ра тељ ства ту жи лац на осно ву чла на 264. 
По ро дич ног за ко на, суд не мо же од истог тог ор га на (Цен тра за со ци јал ни рад) за-По ро дич ног за ко на, суд не мо же од истог тог ор га на (Цен тра за со ци јал ни рад) за-
тра жи ти струч но ми шље ње о ком пе тент но сти ту же них ро ди те ља за вр ше ње тра жи ти струч но ми шље ње о ком пе тент но сти ту же них ро ди те ља за вр ше ње 
или ли ше ње њи хо вог ро ди тељ ског пра ва (чл. 270. По ро дич ног за ко на), због су ко ба или ли ше ње њи хо вог ро ди тељ ског пра ва (чл. 270. По ро дич ног за ко на), због су ко ба 
ин те ре саин те ре са” (Спп 11/15).  ” (Спп 11/15).  

Суд мо же на ло жи ти ЦСР да оба ви и дру ге за дат ке, као што су про це на спо соб но-Суд мо же на ло жи ти ЦСР да оба ви и дру ге за дат ке, као што су про це на спо соб но-
сти де те та да фор ми ра и из ра зи ми шље ње, струч но ми шље ње о на чи ну из ра жа-сти де те та да фор ми ра и из ра зи ми шље ње, струч но ми шље ње о на чи ну из ра жа-
ва ња ми шље ње де те та, при пре ма де те та за суд и ве шта че ње или утвр ђи ва ње и ва ња ми шље ње де те та, при пре ма де те та за суд и ве шта че ње или утвр ђи ва ње и 
пре но ше ње су ду ми шље ња де те та. Ове за дат ке ЦРС мо же да ис пу ња ва и ка да је у пре но ше ње су ду ми шље ња де те та. Ове за дат ке ЦРС мо же да ис пу ња ва и ка да је у 
по ступ ку ту жи лац, са ту жи лац или ума шач, јер је при ро да ових за да та ка та ква да по ступ ку ту жи лац, са ту жи лац или ума шач, јер је при ро да ових за да та ка та ква да 
ЦРС ни је у су ко бу ин те ре са. ЦРС ни је у су ко бу ин те ре са. 



1818 С М Е Р  Н И  Ц Е  З А  П О  С Т У  П А  Њ Е  Ц Е Н  ТА  РА  З А  С О  Ц И  Ј А Л  Н И  РА Д  У  К О Н  Т Е К  С Т УС М Е Р  Н И  Ц Е  З А  П О  С Т У  П А  Њ Е  Ц Е Н  ТА  РА  З А  С О  Ц И  Ј А Л  Н И  РА Д  У  К О Н  Т Е К  С Т У
Г РА Ђ А Н  С К И Х  С УД  С К И Х  П О  С Т У  П А  К А  К О  Ј И  С Е  Т И  Ч У  П РА  В А  И  И Н  Т Е  Р Е  С А  Д Е  Т Е  ТАГ РА Ђ А Н  С К И Х  С УД  С К И Х  П О  С Т У  П А  К А  К О  Ј И  С Е  Т И  Ч У  П РА  В А  И  И Н  Т Е  Р Е  С А  Д Е  Т Е  ТА

Ко и на осно ву че га при пре ма на лаз и струч но ми шље њеКо и на осно ву че га при пре ма на лаз и струч но ми шље ње

На лаз и струч но ми шље ње са чи ња ва во ди тељ слу ча ја у пи са ном об ли ку, на зах-На лаз и струч но ми шље ње са чи ња ва во ди тељ слу ча ја у пи са ном об ли ку, на зах-
тев су да. тев су да. 

  Уко ли ко су по ро ди ца, или де те, већ по зна ти цен тру за со ци јал ни рад јер им се   Уко ли ко су по ро ди ца, или де те, већ по зна ти цен тру за со ци јал ни рад јер им се 
ак ту ел но пру жа ју дру ге вр сте услу га у над ле жно сти ор га на ста ра тељ ства, ру ко во-ак ту ел но пру жа ју дру ге вр сте услу га у над ле жно сти ор га на ста ра тељ ства, ру ко во-
ди лац слу жбе, су пер ви зор и во ди тељ слу ча ја тре ба да раз мо тре да ли би ак ту ел не ди лац слу жбе, су пер ви зор и во ди тељ слу ча ја тре ба да раз мо тре да ли би ак ту ел не 
уло ге во ди те ља слу ча ја би ле у по тен ци јал ном су ко бу ин те ре са у од но су на (но ву) уло ге во ди те ља слу ча ја би ле у по тен ци јал ном су ко бу ин те ре са у од но су на (но ву) 
уло гу спе ци фич ног ве шта ка, или би по то ња уло га на ру ши ла од но се по ве ре ња, те уло гу спе ци фич ног ве шта ка, или би по то ња уло га на ру ши ла од но се по ве ре ња, те 
да од лу че да се уло га спе ци фич ног ве шта ка по ве ри дру гом струч ном рад ни ку. Ко-да од лу че да се уло га спе ци фич ног ве шта ка по ве ри дру гом струч ном рад ни ку. Ко-
је су уло ге не спо ји ве ре гу ли ше чл. 32. ст. 3. ПОН СР, као и је су уло ге не спо ји ве ре гу ли ше чл. 32. ст. 3. ПОН СР, као и Ко декс про фе си о нал не Ко декс про фе си о нал не 
ети ке струч них рад ни ка со ци јал не за шти те ети ке струч них рад ни ка со ци јал не за шти те из 2015. го ди не.  из 2015. го ди не.  

Ка да се на лаз и струч но ми шље ње при пре ма ју за по тре бе суд ског по ступ ка, Ка да се на лаз и струч но ми шље ње при пре ма ју за по тре бе суд ског по ступ ка, суд суд 
до ста вља ЦСР на лог за до би ја ње од ре ђе не вр сте по да та ка и струч них про-до ста вља ЦСР на лог за до би ја ње од ре ђе не вр сте по да та ка и струч них про-
це на у ве зи са пред ме том по ступ ка ко ји се во ди пред су домце на у ве зи са пред ме том по ступ ка ко ји се во ди пред су дом. . Суд тре ба ја сно Суд тре ба ја сно 
да де фи ни ше свр ху и за дат ке ЦСРда де фи ни ше свр ху и за дат ке ЦСР, од но сно да по ста ви , од но сно да по ста ви кон крет на пи та њакон крет на пи та ња у  у 
по гле ду ко јих од ЦСР тра жи до ста вља ње на ла за и да ва ње струч ног ми шље ња. по гле ду ко јих од ЦСР тра жи до ста вља ње на ла за и да ва ње струч ног ми шље ња. 
Ва жно је да ЦСР ис пу ни сва ки од за да та ка ја сно, пот пу но и пре ци зноВа жно је да ЦСР ис пу ни сва ки од за да та ка ја сно, пот пу но и пре ци зно. . 

Ако суд ни је до ста вио спи сак за да та ка и пи та ња, или су она не до вољ но спе ци-Ако суд ни је до ста вио спи сак за да та ка и пи та ња, или су она не до вољ но спе ци-
фич на, или не ја сна, во ди тељ слу ча ја, од но сно су пер ви зор или ру ко во ди лац слу-фич на, или не ја сна, во ди тељ слу ча ја, од но сно су пер ви зор или ру ко во ди лац слу-
жбе, тре ба да за тра же од су да жбе, тре ба да за тра же од су да до дат ну ин фор ма ци јудо дат ну ин фор ма ци ју о то ме на  о то ме на ко ја пи та њако ја пи та ња 
суд тра жи од го во ре, или да сесуд тра жи од го во ре, или да се пи та ња по ја сне пи та ња по ја сне, ако је то нео ход но, што би мо гло , ако је то нео ход но, што би мо гло 
да се учи ни и у те ле фон ском раз го во ру са су ди јом и да се о то ме са чи ни слу жбе-да се учи ни и у те ле фон ском раз го во ру са су ди јом и да се о то ме са чи ни слу жбе-
на бе ле шка.на бе ле шка.

По да ци ко ји се при ку пља ју за при пре му на ла за и струч ног ми шље ња тре ба да су По да ци ко ји се при ку пља ју за при пре му на ла за и струч ног ми шље ња тре ба да су 
прав но ре ле вант ни. прав но ре ле вант ни. Обим при ку пља ња по да та каОбим при ку пља ња по да та ка и струч них про це на тре ба да  и струч них про це на тре ба да 
од го ва ра зах те ву су да и по ступ ку, од но сно по ступ ци ма у ко је је де те укљу че но.од го ва ра зах те ву су да и по ступ ку, од но сно по ступ ци ма у ко је је де те укљу че но.

На лаз и струч но ми шље ње тре ба да бу ду са чи ње ни На лаз и струч но ми шље ње тре ба да бу ду са чи ње ни у за ко ном про пи са ном ро куу за ко ном про пи са ном ро ку.

Оче ку је се да во ди тељ слу ча ја ко ји при пре ма на лаз и струч но ми шље ње има од-Оче ку је се да во ди тељ слу ча ја ко ји при пре ма на лаз и струч но ми шље ње има од-
го ва ра ју ће рад но ис ку ство (пре по ру чу је се нај ма ње две го ди не), спе ци ја ли зо-го ва ра ју ће рад но ис ку ство (пре по ру чу је се нај ма ње две го ди не), спе ци ја ли зо-
ва на зна ња (о раз во ју де це, ро ди тељ ству и по ро дич ним од но си ма), по зна ва ње ва на зна ња (о раз во ју де це, ро ди тељ ству и по ро дич ним од но си ма), по зна ва ње 
за ко на и прав них по сту па ка, ко ја омо гу ћа ва ју да се по шту је нај бо љи ин те рес де-за ко на и прав них по сту па ка, ко ја омо гу ћа ва ју да се по шту је нај бо љи ин те рес де-
те та и пра ва свих уче сни ка. Во ди тељ слу ча ја, као и дру ги струч њак ко ји са чи ња-те та и пра ва свих уче сни ка. Во ди тељ слу ча ја, као и дру ги струч њак ко ји са чи ња-
ва на лаз и ми шље ње, ду жан је да тај на лаз са чи ни по пра ви ли ма стру ке и свом ва на лаз и ми шље ње, ду жан је да тај на лаз са чи ни по пра ви ли ма стру ке и свом 
нај бо љем зна њу, објек тив но и не при стра сно. Он мо же и да за тра жинај бо љем зна њу, објек тив но и не при стра сно. Он мо же и да за тра жи кон сул та-кон сул та-
тив ну по др шкутив ну по др шку од су пер ви зо ра, за по сле них на управ но-прав ним по сло ви ма и  од су пер ви зо ра, за по сле них на управ но-прав ним по сло ви ма и 



1919С М Е Р  Н И  Ц Е  З А  П О  С Т У  П А  Њ Е  Ц Е Н  ТА  РА  З А  С О  Ц И  Ј А Л  Н И  РА Д  У  К О Н  Т Е К  С Т УС М Е Р  Н И  Ц Е  З А  П О  С Т У  П А  Њ Е  Ц Е Н  ТА  РА  З А  С О  Ц И  Ј А Л  Н И  РА Д  У  К О Н  Т Е К  С Т У
Г РА Ђ А Н  С К И Х  С УД  С К И Х  П О  С Т У  П А  К А  К О  Ј И  С Е  Т И  Ч У  П РА  В А  И  И Н  Т Е  Р Е  С А  Д Е  Т Е  ТАГ РА Ђ А Н  С К И Х  С УД  С К И Х  П О  С Т У  П А  К А  К О  Ј И  С Е  Т И  Ч У  П РА  В А  И  И Н  Т Е  Р Е  С А  Д Е  Т Е  ТА

дру гих струч них рад ни ка у ЦСР, кад год оце ни да је то по треб но то ком по ступ ка дру гих струч них рад ни ка у ЦСР, кад год оце ни да је то по треб но то ком по ступ ка 
при ку пља ња по да та ка, струч них про це на и из ра де на ла за и струч ног ми шље ња.при ку пља ња по да та ка, струч них про це на и из ра де на ла за и струч ног ми шље ња.

Ко ра ци у при пре ми на ла за и струч ног ми шље њаКо ра ци у при пре ми на ла за и струч ног ми шље ња

Ка да на лог су да стиг не у ЦСР, по ро ди ца и де те мо гу би ти већ по зна ти цен тру (овај Ка да на лог су да стиг не у ЦСР, по ро ди ца и де те мо гу би ти већ по зна ти цен тру (овај 
ор ган је ра ни је или ак ту ел но пред у зи мао ме ре и услу ге из сво је над ле жно сти), ор ган је ра ни је или ак ту ел но пред у зи мао ме ре и услу ге из сво је над ле жно сти), 
или се цен тар пр ви пут су сре ће са по ро ди цом и де те том, што од ре ђу је ко ра ке у или се цен тар пр ви пут су сре ће са по ро ди цом и де те том, што од ре ђу је ко ра ке у 
при пре ми на ла за и струч ног ми шље ња. Сва ка ко, во ди тељ слу ча ја на осно ву на ло-при пре ми на ла за и струч ног ми шље ња. Сва ка ко, во ди тељ слу ча ја на осно ву на ло-
га су да тре ба да на пра ви га су да тре ба да на пра ви планплан о то ме:о то ме:

 коко ће би ти укљу чен у по сту пак при ку пља ња по да та ка и струч них про це на, ће би ти укљу чен у по сту пак при ку пља ња по да та ка и струч них про це на,

 на ко је на ко је обла сти обла сти тре ба усме ри ти при ку пља ње по да та ка, ко је струч не про це не  тре ба усме ри ти при ку пља ње по да та ка, ко је струч не про це не 
тре ба оба ви ти, тре ба оба ви ти, 

 на ко ји  на ко ји на чинна чин ће би ти при ку пља ни нео п ход ни по да ци и оба вља не про це не, иће би ти при ку пља ни нео п ход ни по да ци и оба вља не про це не, и

 у  у комком вре мен ском окви ру тре ба спро ве сти по треб не ак тив но сти.вре мен ском окви ру тре ба спро ве сти по треб не ак тив но сти.

Ко га укљу чи ти у по сту пак при ку пља ња по да та ка и струч не про це неКо га укљу чи ти у по сту пак при ку пља ња по да та ка и струч не про це не

Во ди тељ слу ча ја у по сту пак при ку пља ња по да та ка и струч не про це не за из ра ду Во ди тељ слу ча ја у по сту пак при ку пља ња по да та ка и струч не про це не за из ра ду 
на ла за и струч ног ми шље ња, у за ви сно сти од по ступ ка, на ла за и струч ног ми шље ња, у за ви сно сти од по ступ ка, укљу чу јеукљу чу је:

 де теде те, од но сно сву де цу из по ро ди це/до ма ћин ства,, од но сно сву де цу из по ро ди це/до ма ћин ства,

 ро ди те ље или ста ра те ље де те та, од но сно осо бе ко је не по сред но бри ну о де те ту, ро ди те ље или ста ра те ље де те та, од но сно осо бе ко је не по сред но бри ну о де те ту,

 чла но ве до ма ћин ства са ко ји ма де те и по ро ди ца жи ве, и дру ге за де те зна чај не  чла но ве до ма ћин ства са ко ји ма де те и по ро ди ца жи ве, и дру ге за де те зна чај не 
осо бе из по ро ди це и окру же ња,осо бе из по ро ди це и окру же ња,

 пред став ни ке ре ле вант них слу жби ко је су у кон так ту са де те том, ро ди те љи ма,  пред став ни ке ре ле вант них слу жби ко је су у кон так ту са де те том, ро ди те љи ма, 
чла но ви ма по ро ди це или дру гим за де те зна чај ним осо ба ма (нпр. обра зов не и чла но ви ма по ро ди це или дру гим за де те зна чај ним осо ба ма (нпр. обра зов не и 
здрав стве не слу жбе, по ли ци ја, дру ге ор га ни за ци је из за јед ни це).здрав стве не слу жбе, по ли ци ја, дру ге ор га ни за ци је из за јед ни це).

Во ди тељ слу ча ја је Во ди тељ слу ча ја је ду жанду жан да укљу чи сва кода укљу чи сва ко де теде те у по сту пак при ку пља ња по да та- у по сту пак при ку пља ња по да та-
ка и струч них про це на, од но сно да обез бе ди да де те из ра зи сво је ми шље ње и да ка и струч них про це на, од но сно да обез бе ди да де те из ра зи сво је ми шље ње и да 
то ми шље ње то ми шље ње ин те гри шеин те гри ше у свој на лаз и струч но ми шље ње, не за ви сно од ње го вог  у свој на лаз и струч но ми шље ње, не за ви сно од ње го вог 
уз ра ста. Овај за да так тре ба уз ра ста. Овај за да так тре ба раз ли ко ва тираз ли ко ва ти од за дат ка ко ји ЦСР има ка да је суд од  од за дат ка ко ји ЦСР има ка да је суд од 
ње га за дра жио да утвр ди ми шље ње де те та и да га пре не се су ду. ње га за дра жио да утвр ди ми шље ње де те та и да га пре не се су ду. 

У прак си је че ста по ја ва да утвр ђи ва ње ми шље ња де те та суд по ве ра ва оном ЦСР У прак си је че ста по ја ва да утвр ђи ва ње ми шље ња де те та суд по ве ра ва оном ЦСР 
од ко га је за тра жио да дâ на лаз и струч но ми шље ње. У том слу ча ју ЦСР има од ко га је за тра жио да дâ на лаз и струч но ми шље ње. У том слу ча ју ЦСР има два два 
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за дат каза дат ка, при че му оба вља ње оба за дат ка под ра зу ме ва утвр ђи ва ње ми шље ња , при че му оба вља ње оба за дат ка под ра зу ме ва утвр ђи ва ње ми шље ња 
де те та. Ме ђу тим, док се у при пре ми на ла за и струч ног ми шље ња ЦСР ми шље ње де те та. Ме ђу тим, док се у при пре ми на ла за и струч ног ми шље ња ЦСР ми шље ње 
де те та струч но ин тер пре ти ра у кон так сту свих оста лих еле ме на та на ко ји ма он, де те та струч но ин тер пре ти ра у кон так сту свих оста лих еле ме на та на ко ји ма он, 
као спе ци фич ни ве штак, за сни ва сво је струч но ми шље ње, за да так ко ји ЦСР има као спе ци фич ни ве штак, за сни ва сво је струч но ми шље ње, за да так ко ји ЦСР има 
ка да по на ло гу су да утвр ђу је и су ду пре но си (до ста вља) ми шље ње де те та под-ка да по на ло гу су да утвр ђу је и су ду пре но си (до ста вља) ми шље ње де те та под-
ра зу ме ва ду жност ЦРС да утвр ди ми шље ње де те та и пре не се га су ду до слов но, ра зу ме ва ду жност ЦРС да утвр ди ми шље ње де те та и пре не се га су ду до слов но, 
у аутен тич ном об ли ку. За то, за слу чај да су истом ЦСР по ве ре на оба за дат ка, по-у аутен тич ном об ли ку. За то, за слу чај да су истом ЦСР по ве ре на оба за дат ка, по-
треб но је да аутен тич на са др жи на ми шље ња де те та бу де ја сно одво је на од тек-треб но је да аутен тич на са др жи на ми шље ња де те та бу де ја сно одво је на од тек-
ста на ла за и ми шље ња и са др жа на, у по себ ном до ку мен ту. У том сми слу би ло би ста на ла за и ми шље ња и са др жа на, у по себ ном до ку мен ту. У том сми слу би ло би 
ко ри сно да цен тар до ста ви ко ри сно да цен тар до ста ви тран скрипт раз го во ратран скрипт раз го во ра ко ји је струч но ли це во ди ло  ко ји је струч но ли це во ди ло 
са де те том при ли ком утвр ђи ва ња ње го вог ми шље ња.  са де те том при ли ком утвр ђи ва ња ње го вог ми шље ња.  

У де лу тек ста под на сло вом „Смер ни це за утвр ђи ва ње ми шље ња де те та” да та су У де лу тек ста под на сло вом „Смер ни це за утвр ђи ва ње ми шље ња де те та” да та су 
об ја шње ња о пра ву де те та да из ра зи сво је ми шље ње у по ступ ци ма ко ји га се ти чу. об ја шње ња о пра ву де те та да из ра зи сво је ми шље ње у по ступ ци ма ко ји га се ти чу. 
Та об ја шње ња су ре ле вант на и у по гле ду пра ва де те та да бу де укљу че но и из ра зи Та об ја шње ња су ре ле вант на и у по гле ду пра ва де те та да бу де укљу че но и из ра зи 
ми шље ње у фа зи при ку пља ња по да та ка и струч не про це не за из ра ду на ла за и ми шље ње у фа зи при ку пља ња по да та ка и струч не про це не за из ра ду на ла за и 
струч ног ми шље ња ЦСР. Да би се из бе гло по на вља ње, на овом ме сту апо стро фи-струч ног ми шље ња ЦСР. Да би се из бе гло по на вља ње, на овом ме сту апо стро фи-
ра на су по је ди на оп шта пра ви ла ко ја има ју по се бан зна чај при ли ком раз го во ра са ра на су по је ди на оп шта пра ви ла ко ја има ју по се бан зна чај при ли ком раз го во ра са 
де те том, од но сно де цом у по ро ди ци/до ма ћин ству. де те том, од но сно де цом у по ро ди ци/до ма ћин ству. 

По сто ји обо ри ва прет по став ка да сва ко де те, без об зи ра на уз раст, мо же да фор ми ра По сто ји обо ри ва прет по став ка да сва ко де те, без об зи ра на уз раст, мо же да фор ми ра 
и из ра зи ми шље ње о ства ри ма ко је су део ње го вог не по сред ног ис ку ства. Став Ко-и из ра зи ми шље ње о ства ри ма ко је су део ње го вог не по сред ног ис ку ства. Став Ко-
ми те та за пра ва де те та је „ми те та за пра ва де те та је „да је де те спо соб но да об ли ку је ми шље ње од нај ра ни јег да је де те спо соб но да об ли ку је ми шље ње од нај ра ни јег 
до ба, чак и ка да мо жда ни је у ста њу да га вер бал но из ра зидо ба, чак и ка да мо жда ни је у ста њу да га вер бал но из ра зи.” Сто га, .” Сто га, сви об ли ци сви об ли ци 
из ра жа ва ња ми шље ња тре ба да бу ду при хва ће ни и за сту пље нииз ра жа ва ња ми шље ња тре ба да бу ду при хва ће ни и за сту пље ни: из ра жа ва ње : из ра жа ва ње 
ми шље ња кроз игру, го вор те ла, из ра зе ли ца, цр та ње и сли ка ње, ко ји ма и са свим ми шље ња кроз игру, го вор те ла, из ра зе ли ца, цр та ње и сли ка ње, ко ји ма и са свим 
ма ла де ца по ка зу ју раз у ме ва ње, из бо ре и скло но сти. Сва ком де те ту тре ба омо гу ћи-ма ла де ца по ка зу ју раз у ме ва ње, из бо ре и скло но сти. Сва ком де те ту тре ба омо гу ћи-
ти да из ра зи ми шље ње у оном об ли ку ко ји је за де те нај по год ни ји, има ју ћи у ви ду ти да из ра зи ми шље ње у оном об ли ку ко ји је за де те нај по год ни ји, има ју ћи у ви ду 
ње гов уз раст и зре лост, а ми шље ње де те та мо ра има ти исти трет ман, без об зи ра на ње гов уз раст и зре лост, а ми шље ње де те та мо ра има ти исти трет ман, без об зи ра на 
об лик у ко јем је из ра же но. Ако во ди тељ слу ча ја у по ступ ку струч не про це не об лик у ко јем је из ра же но. Ако во ди тељ слу ча ја у по ступ ку струч не про це не по сум-по сум-
ња у спо соб ност де те та да ра су ђу јења у спо соб ност де те та да ра су ђу је (узро ко ва но по дат ком о ни жем ин те лек ту ал- (узро ко ва но по дат ком о ни жем ин те лек ту ал-
ном функ ци о ни са њу де те та, о раз вој ним те шко ћа ма, о пси хи ја триј ском или не у ро ло-ном функ ци о ни са њу де те та, о раз вој ним те шко ћа ма, о пси хи ја триј ском или не у ро ло-
шком обо ље њу, о исто ри ји зло у по тре бе пси хо ак тив них суп стан ци код адо ле сце на-шком обо ље њу, о исто ри ји зло у по тре бе пси хо ак тив них суп стан ци код адо ле сце на-
та), ову спо соб ност тре ба да та), ову спо соб ност тре ба да про це ни ве штакпро це ни ве штак, о че му тре ба оба ве сти ти суд. , о че му тре ба оба ве сти ти суд. 

Пра во де те та да сло бод но из ра зи ми шље ње је лич но, нео ту ђи во пра во де те та, те Пра во де те та да сло бод но из ра зи ми шље ње је лич но, нео ту ђи во пра во де те та, те 
ЦСР ЦСР ни је по треб на са гла сност ро ди те љани је по треб на са гла сност ро ди те ља, од но сно ста ра те ља или дру гих ли ца , од но сно ста ра те ља или дру гих ли ца 
ко ја се не по сред но бри ну о де те ту. ко ја се не по сред но бри ну о де те ту. 

Де те има пра во, али не и оба ве зу да из ра зи сво је ми шље њеДе те има пра во, али не и оба ве зу да из ра зи сво је ми шље ње, о че му је во ди тељ , о че му је во ди тељ 
слу ча ја слу ча ја ду жан да оба ве сти де теду жан да оба ве сти де те, на на чин ко ји је при ме рен уз ра сту и зре ло сти , на на чин ко ји је при ме рен уз ра сту и зре ло сти 
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де те та, про ве ра ва ју ћи да ли је оно то де те та, про ве ра ва ју ћи да ли је оно то раз у ме лораз у ме ло. Ово оба ве ште ње тре ба да ти . Ово оба ве ште ње тре ба да ти препре 
не го што се при сту пи пру жа њу ин фор ма ци ја ко је су де те ту по треб не ра ди фор ми-не го што се при сту пи пру жа њу ин фор ма ци ја ко је су де те ту по треб не ра ди фор ми-
ра ња и из ра жа ва ња ми шље ња, од но сно пре не го што се за поч не по сту пак при ку-ра ња и из ра жа ва ња ми шље ња, од но сно пре не го што се за поч не по сту пак при ку-
пља ња по да та ка и струч них про це на. пља ња по да та ка и струч них про це на. 

Ка да по зи ва де те, во ди тељ слу ча ја је Ка да по зи ва де те, во ди тељ слу ча ја је ду жан да ин фор ми ше де теду жан да ин фор ми ше де те да у по ступ ци ма да у по ступ ци ма 
у ЦСР с њим у ЦСР с њим мо же да бу де осо ба од по ве ре њамо же да бу де осо ба од по ве ре ња, по из бо ру де те та. То мо же би ти би-, по из бо ру де те та. То мо же би ти би-
ло ко ја осо ба, али с об зи ром на ин вол ви ра ност у пред мет по ступ ка и мо гу ћи ути-ло ко ја осо ба, али с об зи ром на ин вол ви ра ност у пред мет по ступ ка и мо гу ћи ути-
цај на по на ша ње де те та, не ла год ност или страх од по сле ди ца из ја шња ва ња, би ло цај на по на ша ње де те та, не ла год ност или страх од по сле ди ца из ја шња ва ња, би ло 
би по жељ но да то не бу де ро ди тељ, стра тељ или осо ба ко ја не по сред но бри не о би по жељ но да то не бу де ро ди тељ, стра тељ или осо ба ко ја не по сред но бри не о 
де те ту, већ тре ћа, не у трал на осо ба. де те ту, већ тре ћа, не у трал на осо ба. 

Во ди тељ слу ча ја је ду жан да де те ту пру жи Во ди тељ слу ча ја је ду жан да де те ту пру жи ја сне и пот пу не ин фор ма ци јеја сне и пот пу не ин фор ма ци је, на је зи-, на је зи-
ку и на на чин ко ји де те мо же да раз у ме (у скла ду са уз ра стом и зре ло шћу де те та). ку и на на чин ко ји де те мо же да раз у ме (у скла ду са уз ра стом и зре ло шћу де те та). 
То укљу чу је ин фор ма ци је о вр сти, пред ме ту и са др жа ју по ступ ка у ко јем де те уче-То укљу чу је ин фор ма ци је о вр сти, пред ме ту и са др жа ју по ступ ка у ко јем де те уче-
ству је, о пра ви ма ко је де те има у по ступ ку, укљу чу ју ћи пра во на ак тив но уче шће, ству је, о пра ви ма ко је де те има у по ступ ку, укљу чу ју ћи пра во на ак тив но уче шће, 
о то ме ка ко ће се ко ри сти ти по да ци ко је оно да је, укљу чу ју ћи и ин фор ма ци је о о то ме ка ко ће се ко ри сти ти по да ци ко је оно да је, укљу чу ју ћи и ин фор ма ци је о 
ефек ти ма ко је по ступ ци мо гу има ти за де те, од но сно да дâ де те ту сва оба ве ште ња ефек ти ма ко је по ступ ци мо гу има ти за де те, од но сно да дâ де те ту сва оба ве ште ња 
ко ја су му по треб на да би фор ми ра ло ми шље ње.ко ја су му по треб на да би фор ми ра ло ми шље ње.

Де те тре ба оба ве сти ти и о то ме Де те тре ба оба ве сти ти и о то ме ко меко ме ће све би ти до ступ ни, од но сно ко ће има ти ће све би ти до ступ ни, од но сно ко ће има ти 
увид у из ја ве и ми шље ње ко је је оно да ло (огра ни че ња по вер љи во сти по да та-увид у из ја ве и ми шље ње ко је је оно да ло (огра ни че ња по вер љи во сти по да та-
ка). То омо гу ћа ва да де те ка). То омо гу ћа ва да де те од лу чи од лу чи да ли ће, о че му и ко ли ко да се из ја сни. Тре ба да ли ће, о че му и ко ли ко да се из ја сни. Тре ба 
има ти у ви ду да су у пар нич ним по ступ ци ма сви по да ци до ступ ни свим стра на ма има ти у ви ду да су у пар нич ним по ступ ци ма сви по да ци до ступ ни свим стра на ма 
у по ступ ку.у по ступ ку.

Раз го вор са де те том во ди тељ слу ча ја мо же да оба ви и Раз го вор са де те том во ди тељ слу ча ја мо же да оба ви и у про сто руу про сто ру ко ји је де те- ко ји је де те-
ту бо ље по знат, као што је вр тић или шко ла, у при су ству пси хо ло га или пе да го га ту бо ље по знат, као што је вр тић или шко ла, у при су ству пси хо ло га или пе да го га 
шко ле или вр ти ћа као тре ће, не у трал не осо бе, ако се де те са гла си с тим. шко ле или вр ти ћа као тре ће, не у трал не осо бе, ако се де те са гла си с тим. 

О О на чи ну ко му ни ци ра њана чи ну ко му ни ци ра ња са де цом раз ли чи тог уз ра ста ви де ти део тек ста Смер- са де цом раз ли чи тог уз ра ста ви де ти део тек ста Смер-
ни ца у ко ме су са др жа не ин струк ци је у по гле ду оства ри ва ња ко му ни ка ци је са ни ца у ко ме су са др жа не ин струк ци је у по гле ду оства ри ва ња ко му ни ка ци је са 
де те том.де те том.

На чи ни на ко је ће би ти при ку пља ни по да ци и оба вља не На чи ни на ко је ће би ти при ку пља ни по да ци и оба вља не 
струч не про це неструч не про це не

Во ди тељ слу ча ја пла ни ра на чи не — ме то де и тех ни ке струч ног ра да (у скла ду са Во ди тељ слу ча ја пла ни ра на чи не — ме то де и тех ни ке струч ног ра да (у скла ду са 
ПОН СР, чл. 54-60), ко је тре ба при ме ни ти, ка ко би се при ку пи ли по да ци и оба ви-ПОН СР, чл. 54-60), ко је тре ба при ме ни ти, ка ко би се при ку пи ли по да ци и оба ви-
ле струч не про це не ко ји ма се од го ва ра на за да так и пи та ња ко ја је по ста вио суд. ле струч не про це не ко ји ма се од го ва ра на за да так и пи та ња ко ја је по ста вио суд. 
Уоби ча је ни на чи ни укљу чу ју: Уоби ча је ни на чи ни укљу чу ју: 
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 раз го ворраз го вор (ин тер вју) са де те том, од но сно свом де цом у по ро ди ци, у скла ду са њи-(ин тер вју) са де те том, од но сно свом де цом у по ро ди ци, у скла ду са њи-
хо вим уз ра стом и ко му ни ка циј ским спо соб но сти ма, као и раз го вор са ро ди те-хо вим уз ра стом и ко му ни ка циј ским спо соб но сти ма, као и раз го вор са ро ди те-
љи ма и чла но ви ма уже и ши ре по ро ди це и дру гим зна чај ним осо ба ма из де те то-љи ма и чла но ви ма уже и ши ре по ро ди це и дру гим зна чај ним осо ба ма из де те то-
вог окру же ња,вог окру же ња,

 оп сер ва ци јуоп сер ва ци ју де те та, ро ди те ља и дру гих чла но ва по ро ди це и њи хо вих ре ла ци ја де те та, ро ди те ља и дру гих чла но ва по ро ди це и њи хо вих ре ла ци ја 
са де те том, као и ди рект на оп сер ва ци ја жи вот них усло ва де те та и по ро ди це,са де те том, као и ди рект на оп сер ва ци ја жи вот них усло ва де те та и по ро ди це,

 упо тре буупо тре бу те сто ва, ска ла, упит ни ка, ин вен та ра лич но сти, те сто ва, ска ла, упит ни ка, ин вен та ра лич но сти,

 при ку пља њепри ку пља ње и ана ли зи ра ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра, по сто је ће до- и ана ли зи ра ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра, по сто је ће до-
ку мен та ци је у ЦСР, здрав стве ним, обра зов ним и дру гим ин сти ту ци ја ма,ку мен та ци је у ЦСР, здрав стве ним, обра зов ним и дру гим ин сти ту ци ја ма,

 при ба вља њепри ба вља ње ре ле вант них по да та ка од струч ња ка дру гих слу жби и дру гих ли ца  ре ле вант них по да та ка од струч ња ка дру гих слу жби и дру гих ли ца 
ко ја су у ди рект ном кон так ту са де те том и по ро ди цом.ко ја су у ди рект ном кон так ту са де те том и по ро ди цом.

Тре ба ло би на сто ја ти да се ре ле вант ни по да ци при ку пља ју из Тре ба ло би на сто ја ти да се ре ле вант ни по да ци при ку пља ју из ви ше из во рави ше из во ра и ве- и ве-
ћим бро јем ме то да и тех ни ка (пре по ру чу је се нај ма ње три), јер то по ве ћа ва објек-ћим бро јем ме то да и тех ни ка (пре по ру чу је се нај ма ње три), јер то по ве ћа ва објек-
тив ност, ва ља ност и по у зда ност при ку пље них ин фор ма ци ја и на њи ма за сно ва-тив ност, ва ља ност и по у зда ност при ку пље них ин фор ма ци ја и на њи ма за сно ва-
них за кљу ча ка и ми шље ња.них за кљу ча ка и ми шље ња.

Ко ри сно је да се во ди тељ слу ча ја, на ба зи за дат ка ко ји је до би јен од су да и пла на Ко ри сно је да се во ди тељ слу ча ја, на ба зи за дат ка ко ји је до би јен од су да и пла на 
при ку пља ња по да та ка, уна пред при пре ми за раз го вор са де те том и дру гим уче-при ку пља ња по да та ка, уна пред при пре ми за раз го вор са де те том и дру гим уче-
сни ци ма, од но сно да ски ци ра сни ци ма, од но сно да ски ци ра ре ле вант на пи та њаре ле вант на пи та ња, ка ко би се из бе гло по на вља-, ка ко би се из бе гло по на вља-
ње раз го во ра због про пу ста да се при ку пе ре ле вант ни и де таљ ни по да ци.ње раз го во ра због про пу ста да се при ку пе ре ле вант ни и де таљ ни по да ци.

Пре по ру чу је се да во ди тељ слу ча ја на пра ви Пре по ру чу је се да во ди тељ слу ча ја на пра ви аудио сни мак аудио сни мак раз го во ра са де те том, раз го во ра са де те том, 
ко ји се мо же пре слу ша ти ви ше пу та, ка ко би се из раз ли чи тих пер спек ти ва са гле-ко ји се мо же пре слу ша ти ви ше пу та, ка ко би се из раз ли чи тих пер спек ти ва са гле-
да ли сви ре ле вант ни по да ци. Сни мак раз го во ра, или ње гов тран скрипт, омо гу ћа-да ли сви ре ле вант ни по да ци. Сни мак раз го во ра, или ње гов тран скрипт, омо гу ћа-
ва пре но ше ње су ду аутен тич них из ја ва и ми шље ња де те та, али и мо гућ ност да се ва пре но ше ње су ду аутен тич них из ја ва и ми шље ња де те та, али и мо гућ ност да се 
дру ги струч ња ци укљу че у про це не, без по нов ног ис пи ти ва ња де те та.дру ги струч ња ци укљу че у про це не, без по нов ног ис пи ти ва ња де те та.

Ако ни је мо гу ће да се обез бе ди аудио сни ма ње раз го во ра са де те том, пре по ру чу-Ако ни је мо гу ће да се обез бе ди аудио сни ма ње раз го во ра са де те том, пре по ру чу-
је се да во ди тељ слу ча ја ан га жу је дру гог струч ног рад ни ка, ко ји би во дио је се да во ди тељ слу ча ја ан га жу је дру гог струч ног рад ни ка, ко ји би во дио де таљ-де таљ-
не бе ле шкене бе ле шке, ка ко би се очу ва ла не по сред ност раз го во ра и обез бе дио аутен ти чан , ка ко би се очу ва ла не по сред ност раз го во ра и обез бе дио аутен ти чан 
за пис де те то вих из ја ва. Ва ља ло би да осо ба ко ја бе ле жи раз го вор се ди та ко да не за пис де те то вих из ја ва. Ва ља ло би да осо ба ко ја бе ле жи раз го вор се ди та ко да не 
оме та ди рект ну ко му ни ка ци ју и да мо же да пра ти не вер бал ну екс пре си ју де те та. оме та ди рект ну ко му ни ка ци ју и да мо же да пра ти не вер бал ну екс пре си ју де те та. 
Не би тре ба ло да та осо ба по ста вља пи та ња или да на дру ги на чин оме та раз го вор.Не би тре ба ло да та осо ба по ста вља пи та ња или да на дру ги на чин оме та раз го вор.

На по чет ку раз го во ра, на кон ин фор ми са ња де те та о про це ду ри, ну жно је де те ту На по чет ку раз го во ра, на кон ин фор ми са ња де те та о про це ду ри, ну жно је де те ту 
об ја сни тиоб ја сни ти (на на чин ко ји од го ва ра ње го вом уз ра сту и раз во ју) да раз го вор са  (на на чин ко ји од го ва ра ње го вом уз ра сту и раз во ју) да раз го вор са 
во ди те љем слу ча ја во ди те љем слу ча ја ни је по вер љи ве при ро дени је по вер љи ве при ро де, од но сно да „је по сту пак та кав да ће , од но сно да „је по сту пак та кав да ће 
ма ма и та та, као и су ди ја, зна ти о че му су раз го ва ра ли и ка кво је ње го во ми шље ње ма ма и та та, као и су ди ја, зна ти о че му су раз го ва ра ли и ка кво је ње го во ми шље ње 
о раз ли чи тим пи та њи ма”. Во ди тељ слу ча ја мо ра да бу де си гу ран да је де те мла ђег о раз ли чи тим пи та њи ма”. Во ди тељ слу ча ја мо ра да бу де си гу ран да је де те мла ђег 
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уз ра ста (мла ђе од 10 го ди на) уз ра ста (мла ђе од 10 го ди на) у у пот пу но сти раз у ме лопот пу но сти раз у ме ло огра ни че ње по вер љи во- огра ни че ње по вер љи во-
сти, од но сно не сме да на ве де де те на ми шље ње или да му обе ћа да ће њи хов раз-сти, од но сно не сме да на ве де де те на ми шље ње или да му обе ћа да ће њи хов раз-
го вор „би ти тај на”, а да по том из ја ве де те та учи ни до ступ ним стра на ма у по ступ ку. го вор „би ти тај на”, а да по том из ја ве де те та учи ни до ступ ним стра на ма у по ступ ку. 
Раз го вор са де те том струч но ли це мо же на ста ви ти са мо ако де те же ли да из ра зи Раз го вор са де те том струч но ли це мо же на ста ви ти са мо ако де те же ли да из ра зи 
ми шље ње ко је ће би ти до ступ но су ду, ње го вим ро ди те љи ма, од но сно ста ра те љи ма. ми шље ње ко је ће би ти до ступ но су ду, ње го вим ро ди те љи ма, од но сно ста ра те љи ма. 

Ако је је ди ни за да так ЦСР да при пре ми на лаз и струч но ми шље ње, а де те ин си сти-Ако је је ди ни за да так ЦСР да при пре ми на лаз и струч но ми шље ње, а де те ин си сти-
ра на по вер љи во сти, у том слу ча ју у при пре ми на ла за и струч ног ми шље ња струч-ра на по вер љи во сти, у том слу ча ју у при пре ми на ла за и струч ног ми шље ња струч-
но ли це се осла ња на дру ге из во ре са зна ња, по шту ју ћи прин цип по вер љи во сти. но ли це се осла ња на дру ге из во ре са зна ња, по шту ју ћи прин цип по вер љи во сти. 

Де таљ ни је смер ни це за спро во ђе ње и огра ни че ња прин ци па по вер љи во сти да те Де таљ ни је смер ни це за спро во ђе ње и огра ни че ња прин ци па по вер љи во сти да те 
су у де лу „Смер ни це за утвр ђи ва ње и пре но ше ње ми шље ња де те та”.   су у де лу „Смер ни це за утвр ђи ва ње и пре но ше ње ми шље ња де те та”.   

Ка да је у пи та њу по сма тра ње, та ко ђе је ко ри сно да во ди тељ слу ча ја при пре ми Ка да је у пи та њу по сма тра ње, та ко ђе је ко ри сно да во ди тељ слу ча ја при пре ми 
спи сак еле ме на та спи сак еле ме на та ко ји су пред мет по сма тра ња и од го ва ра ју ће та бе ле за унос ко ји су пред мет по сма тра ња и од го ва ра ју ће та бе ле за унос 
по да та ка и про це на. И за ову ак тив ност је бо ље ако је оба вља ју по да та ка и про це на. И за ову ак тив ност је бо ље ако је оба вља ју две осо бедве осо бе, ка ко , ка ко 
би се по сти гла не по сред ност во ди те ља слу ча ја у кон так ту са де те том и чла но ви ма би се по сти гла не по сред ност во ди те ља слу ча ја у кон так ту са де те том и чла но ви ма 
по ро ди це и ума њи ла су бјек тив ност. Ва жно је да се ди рект но по сма тра сва ка ин-по ро ди це и ума њи ла су бјек тив ност. Ва жно је да се ди рект но по сма тра сва ка ин-
тер ак ци ја (сва ког де те та са сва ким ро ди те љем и чла ном по ро ди це и ин тер ак ци ја тер ак ци ја (сва ког де те та са сва ким ро ди те љем и чла ном по ро ди це и ин тер ак ци ја 
де це из ме ђу се бе), осим ка да то пред ста вља де це из ме ђу се бе), осим ка да то пред ста вља ри зикри зик за фи зич ку или пси хич ку без-за фи зич ку или пси хич ку без-
бед ност де те та. Тре ба има ти у ви ду и да при су ство во ди те ља слу ча ја има ути ца ја бед ност де те та. Тре ба има ти у ви ду и да при су ство во ди те ља слу ча ја има ути ца ја 
на по на ша ње и ин тер ак ци је уче сни ка, ко је су пред мет оп сер ва ци је.на по на ша ње и ин тер ак ци је уче сни ка, ко је су пред мет оп сер ва ци је.

Во ди тељ слу ча ја мо же, уко ли ко за да так на ла же, ко ри сти ти и фор мал не ин стру-Во ди тељ слу ча ја мо же, уко ли ко за да так на ла же, ко ри сти ти и фор мал не ин стру-
мен те про це на (ска ле, упит ни ке, те сто ве, ин вен та ре лич но сти), у ска ду са стан-мен те про це на (ска ле, упит ни ке, те сто ве, ин вен та ре лич но сти), у ска ду са стан-
дар ди ма стру ке.дар ди ма стру ке.1 У на ла зу и струч ном ми шље њу би тре ба ло ја сно на ве сти  У на ла зу и струч ном ми шље њу би тре ба ло ја сно на ве сти за што за што 
се во ди тељ слу ча ја опре де лио за при ме ну од ре ђе них ин стру ме на та, по себ но ако се во ди тељ слу ча ја опре де лио за при ме ну од ре ђе них ин стру ме на та, по себ но ако 
они ори ги нал но ни су на ме ње ни пред ме ту ис пи ти ва ња (на при мер, за што се ко-они ори ги нал но ни су на ме ње ни пред ме ту ис пи ти ва ња (на при мер, за што се ко-
ри сти од ре ђе ни ин стру мет за про це ну лич но сти или пси хо па то ло ги је лич но сти, ри сти од ре ђе ни ин стру мет за про це ну лич но сти или пси хо па то ло ги је лич но сти, 
ако је за да так да се про це ни функ ци о ни са ње и ка па ци тет ро ди те ља за вр ше ње ако је за да так да се про це ни функ ци о ни са ње и ка па ци тет ро ди те ља за вр ше ње 
ро ди тељ ских пра ва и оба ве за или на си ља ко је чи ни ро ди тељ). ро ди тељ ских пра ва и оба ве за или на си ља ко је чи ни ро ди тељ). 

Тре ба ло би има ти у ви ду да су ди је не ма ју ин фор ма ци је о мер ним ин стру мен ти-Тре ба ло би има ти у ви ду да су ди је не ма ју ин фор ма ци је о мер ним ин стру мен ти-
ма ко је упо тре бља ва ју струч ња ци из ЦСР (или ве шта ци), те ни је до вољ но у на ла-ма ко је упо тре бља ва ју струч ња ци из ЦСР (или ве шта ци), те ни је до вољ но у на ла-
зу и струч ном ми шље њу на ве сти са мо њи хов на зив или скра ће ни цу (на при мер, зу и струч ном ми шље њу на ве сти са мо њи хов на зив или скра ће ни цу (на при мер, 
ММПИ-202, ПИЕ и слич но), већ би тре ба ло на зна чи ти за ко ју вр сту про це не су ММПИ-202, ПИЕ и слич но), већ би тре ба ло на зна чи ти за ко ју вр сту про це не су 
ови ин стру мен ти ори ги нал но кон стру и са ни и, евен ту ал но, ко ја огра ни че ња у ови ин стру мен ти ори ги нал но кон стру и са ни и, евен ту ал но, ко ја огра ни че ња у 
упо тре би има ју.упо тре би има ју.

1 Мер ни ин стру мен ти би тре ба ло да од го ва ра ју пред ме ту ис пи ти ва ња, да су стан дар ди зо ва ни за до ма ћу упо-
тре бу (уко ли ку ни су „до ма ћи” ин стру мен ти), да се при ме њу ју у скла ду са упут стви ма за при ме ну и ин тер пре-
та ци ју по да та ка, као и од стра не осо ба ко је су про пи са но об у че не за њи хо ву при ме ну. 
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Ко ри сни из во ри ин фор ма ци ја о де те ту и по ро ди ци на ла зе се и у до ку мен та ци ји Ко ри сни из во ри ин фор ма ци ја о де те ту и по ро ди ци на ла зе се и у до ку мен та ци ји 
дру гих слу жби, или се мо гу до би ти у раз го во ру или пи са ним пу тем од пред став-дру гих слу жби, или се мо гу до би ти у раз го во ру или пи са ним пу тем од пред став-
ни ка ре ле вант них слу жби, ко ји су у ди рект ном кон так ту са де те том, ро ди те љи ма ни ка ре ле вант них слу жби, ко ји су у ди рект ном кон так ту са де те том, ро ди те љи ма 
или дру гим зна чај ним чла но ви ма по ро ди це. Во ди тељ слу ча ја је ду жан да оба ве-или дру гим зна чај ним чла но ви ма по ро ди це. Во ди тељ слу ча ја је ду жан да оба ве-
сти осо бе/ор га не чи је ин фор ма ци је, из ве шта је и до ку мен та ци ју ко ри сти о свр си сти осо бе/ор га не чи је ин фор ма ци је, из ве шта је и до ку мен та ци ју ко ри сти о свр си 
при ку пља ња по да та ка и огра ни че њу по вер љи во сти по да та ка.при ку пља ња по да та ка и огра ни че њу по вер љи во сти по да та ка.

На ко је обла сти тре ба усме ри ти при ку пља ње по да та каНа ко је обла сти тре ба усме ри ти при ку пља ње по да та ка
и струч не про це не и струч не про це не 

Во ди тељ слу ча ја је ду жан да Во ди тељ слу ча ја је ду жан да обез бе ди „нај бо љи ин те рес де те та”обез бе ди „нај бо љи ин те рес де те та” у свим фа за- у свим фа за-
ма по ступ ка при ку пља ња по да та ка и струч них про це на, од но сно при пре ме на ла-ма по ступ ка при ку пља ња по да та ка и струч них про це на, од но сно при пре ме на ла-
за и струч ног ми шље ња. Тре ба има ти у ви ду да је „нај бо љи ин те рес де те та” прав ни за и струч ног ми шље ња. Тре ба има ти у ви ду да је „нај бо љи ин те рес де те та” прав ни 
стан дард ко ји не са др жи на ве де не кон крет не ком по нен те, што зна чи да ће суд стан дард ко ји не са др жи на ве де не кон крет не ком по нен те, што зна чи да ће суд 
од ре ди ти ко је еле мен те тре ба узе ти у об зир при ли ком про це не нај бо љег ин те ре-од ре ди ти ко је еле мен те тре ба узе ти у об зир при ли ком про це не нај бо љег ин те ре-
са де те та, има ју ћи у ви ду пред мет по ступ ка, по тре бе де те та, као и све су бјек тив не са де те та, има ју ћи у ви ду пред мет по ступ ка, по тре бе де те та, као и све су бјек тив не 
и објек тив не окол но сти ко је се ти чу де те та. и објек тив не окол но сти ко је се ти чу де те та. 

Во ди тељ слу ча ја пла ни ра, у скла ду са за дат ком до би је ним од су да, обла сти ко је су Во ди тељ слу ча ја пла ни ра, у скла ду са за дат ком до би је ним од су да, обла сти ко је су 
пред мет при ку пља ња по да та ка и струч них про це на, на осно ву ко јих се са ста вља пред мет при ку пља ња по да та ка и струч них про це на, на осно ву ко јих се са ста вља 
на лаз и струч но ми шље ње (у скла ду са стан дар ди ма струч ног ра да, ПОН СР, чл. 64). на лаз и струч но ми шље ње (у скла ду са стан дар ди ма струч ног ра да, ПОН СР, чл. 64). 
У од но су на за да так ва жно је об у хва ти ти: У од но су на за да так ва жно је об у хва ти ти: 

 опис и про це ну де те то вог ста ња и по тре ба, опис и про це ну де те то вог ста ња и по тре ба,

 опис и про це ну ро ди тељ ског, од но сно по ро дич ног функ ци о ни са ња, опис и про це ну ро ди тељ ског, од но сно по ро дич ног функ ци о ни са ња,

 опис и про це ну ре ле ват них сре дин ских фак то ра. опис и про це ну ре ле ват них сре дин ских фак то ра.

Тре ба ло би има ти у ви ду да Тре ба ло би има ти у ви ду да уоп ште неуоп ште не про це не осо би на де те та или ро ди те ља има- про це не осо би на де те та или ро ди те ља има-
ју ре ла тив но ма лу вред ност за суд, уко ли ко ти по да ци ни су у ве зи са за дат ком, ју ре ла тив но ма лу вред ност за суд, уко ли ко ти по да ци ни су у ве зи са за дат ком, 
од но сно ни су ста вље ни у кон текст од но сно ни су ста вље ни у кон текст од но саод но са из ме ђу де те та и ро ди те ља и „нај бо љег  из ме ђу де те та и ро ди те ља и „нај бо љег 
ин те ре са де те та”.ин те ре са де те та”.

Опис и про це на де те то вог ста ња и по тре баОпис и про це на де те то вог ста ња и по тре ба укљу чу је ње го ва лич на свој ства и укљу чу је ње го ва лич на свој ства и 
раз вој не по тре бе: раз вој не по тре бе: 

 уз раст, пол, здрав стве но ста ње, сен зор ни и мо то рич ки раз вој, уз раст, пол, здрав стве но ста ње, сен зор ни и мо то рич ки раз вој,

 спо соб но сти (раз вој ми шље ња, пам ће ња, па жње, зна ња и раз у ме ва ња), ра но  спо соб но сти (раз вој ми шље ња, пам ће ња, па жње, зна ња и раз у ме ва ња), ра но 
уче ње, обра зо ва ње и школ ско по стиг ну ће, са знај не и обра зов не по тре бе де те та, уче ње, обра зо ва ње и школ ско по стиг ну ће, са знај не и обра зов не по тре бе де те та, 
сти му ла тив ност окру же ња и сти му ла ци је од стра не ро ди те ља (сва ког по себ но), сти му ла тив ност окру же ња и сти му ла ци је од стра не ро ди те ља (сва ког по себ но), 
од ра слих из по ро ди це и сре ди не,  од ра слих из по ро ди це и сре ди не,  
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 раз вој емо ци ја (ве за ност де те та за ро ди те ље — по себ но за сва ког ро ди те ља, ли- раз вој емо ци ја (ве за ност де те та за ро ди те ље — по себ но за сва ког ро ди те ља, ли-
це/а ко је/а се ста ра/ју о ње му или бли ске осо бе, ис по ља ва ње основ них емо ци ја, це/а ко је/а се ста ра/ју о ње му или бли ске осо бе, ис по ља ва ње основ них емо ци ја, 
осе ћа ња и по на ша ња де те та ве за на за до жи вљај се бе и дру гих) и емо тив не по-осе ћа ња и по на ша ња де те та ве за на за до жи вљај се бе и дру гих) и емо тив не по-
тре бе де те та,тре бе де те та,

 про ме не у емо тив ном ре а го ва њу де те та (као по сле ди це кри зних и стре сних до- про ме не у емо тив ном ре а го ва њу де те та (као по сле ди це кри зних и стре сних до-
га ђа ја, гу би та ка, бо ле сти, пре се ље ња, раз во да ро ди те ља) и про ме не у од но су са га ђа ја, гу би та ка, бо ле сти, пре се ље ња, раз во да ро ди те ља) и про ме не у од но су са 
сва ким од ро ди те ља, ста ра те ља или дру гих за де те бит них осо ба, сва ким од ро ди те ља, ста ра те ља или дру гих за де те бит них осо ба, 

 со ци јал ни раз вој (опа жа ње и раз у ме ва ње дру гих осо ба, ре а го ва ње, ини ци ра ње  со ци јал ни раз вој (опа жа ње и раз у ме ва ње дру гих осо ба, ре а го ва ње, ини ци ра ње 
и одр жа ва ње, од но сно сма ње ње и из бе га ва ње ин тер ак ци ја са од ра сли ма и са и одр жа ва ње, од но сно сма ње ње и из бе га ва ње ин тер ак ци ја са од ра сли ма и са 
де цом, ква ли тет од но са из ме ђу де те та са сва ким од ро ди те ља, од но сно ли цем де цом, ква ли тет од но са из ме ђу де те та са сва ким од ро ди те ља, од но сно ли цем 
ко је се ста ра о де те ту, чла но ви ма ши ре по ро ди це и дру гим бли ским осо ба ма, ко је се ста ра о де те ту, чла но ви ма ши ре по ро ди це и дру гим бли ским осо ба ма, 
вр шња ци ма, осо ба ма из ван по ро ди це) и со ци јал не по тре бе де те та,вр шња ци ма, осо ба ма из ван по ро ди це) и со ци јал не по тре бе де те та,

 раз вој иден ти те та (до жи вљај се бе и са мо ре гу ла ци ја, по тре ба очу ва ња лич ног и  раз вој иден ти те та (до жи вљај се бе и са мо ре гу ла ци ја, по тре ба очу ва ња лич ног и 
по ро дич ног иден ти те та, по тре ба из град ње лич ног иден ти те та),по ро дич ног иден ти те та, по тре ба из град ње лич ног иден ти те та),

 ве шти не де те та да бри не о се би (стра те ги је пре вла да ва ња, от пор но сти), ауто но- ве шти не де те та да бри не о се би (стра те ги је пре вла да ва ња, от пор но сти), ауто но-
ми ја, уче шће, од лу чи ва ње, оства ри ва ње и за шти та пра ва де те та,ми ја, уче шће, од лу чи ва ње, оства ри ва ње и за шти та пра ва де те та,

 про це на по сле ди ца не по вољ ног ро ди тељ ског ути ца ја на раз вој и по тре бе де те- про це на по сле ди ца не по вољ ног ро ди тељ ског ути ца ја на раз вој и по тре бе де те-
та (не мар но по сту па ње, за не ма ри ва ње, зло у по тре ба, зло ста вља ње, на во ђе ње та (не мар но по сту па ње, за не ма ри ва ње, зло у по тре ба, зло ста вља ње, на во ђе ње 
на нео д го ва ра ју ће ста во ве, рад ње и по на ша ња, екс пло а та ци ја, на си ље пре ма на нео д го ва ра ју ће ста во ве, рад ње и по на ша ња, екс пло а та ци ја, на си ље пре ма 
чла но ви ма по ро ди це у при су ству де те та и дру го),  чла но ви ма по ро ди це у при су ству де те та и дру го),  

 спе ци фич на по на ша ња де те та (агре сив но по на ша ње, на си ље, зло у по тре ба суп- спе ци фич на по на ша ња де те та (агре сив но по на ша ње, на си ље, зло у по тре ба суп-
стан ци и др.), стан ци и др.), 

 по тре ба да се оси гу ра фи зич ка и емо тив на без бед ност де те та и про це на без бед- по тре ба да се оси гу ра фи зич ка и емо тив на без бед ност де те та и про це на без бед-
но сти и по тен ци јал них ри зи ка за де те,но сти и по тен ци јал них ри зи ка за де те,

 же ље и ми шље ња де те та. же ље и ми шље ња де те та.

Пи та ња ко ја се по ста вља ју де те ту тре ба да се фо ку си ра ју на при ку пља ње по да та-Пи та ња ко ја се по ста вља ју де те ту тре ба да се фо ку си ра ју на при ку пља ње по да та-
ка о то ме:ка о то ме:

 „Ко?”, „Шта?”, „Где”, „Ка да?” је ре као, ура дио (шта де те зна, од но сно шта је до жи ве- „Ко?”, „Шта?”, „Где”, „Ка да?” је ре као, ура дио (шта де те зна, од но сно шта је до жи ве-
ло, ви де ло, чу ло), опи се си ту а ци ја и од но са, ло, ви де ло, чу ло), опи се си ту а ци ја и од но са, 

 ка ко раз у ме си ту а ци је (шта оно та да ра ди, ми сли, осе ћа), ка ко раз у ме си ту а ци је (шта оно та да ра ди, ми сли, осе ћа),

 о по сле ди ца ма ко је та кве си ту а ци је има ју на де те (да ли се (ика да) пла ши ло, под  о по сле ди ца ма ко је та кве си ту а ци је има ју на де те (да ли се (ика да) пла ши ло, под 
ко јим усло ви ма; да ли је (ика да) би ло по вре ђе но, ка ко),ко јим усло ви ма; да ли је (ика да) би ло по вре ђе но, ка ко),

 ка ко се но си са емо ци ја ма (те ско бом, агре си јом, ту гом, збу ње но шћу), ка ко се но си са емо ци ја ма (те ско бом, агре си јом, ту гом, збу ње но шћу),

 ка ко ро ди те љи ди сци пли ну ју, шта се де ша ва ка да се на љу те, ка ко ро ди те љи ди сци пли ну ју, шта се де ша ва ка да се на љу те,
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 да ли је за бри ну то за вла сти ту без бед ност или без бед ност чла на по ро ди це (да  да ли је за бри ну то за вла сти ту без бед ност или без бед ност чла на по ро ди це (да 
ли раз ми шља о тим си ту а ци ја ма док се игра, у шко ли и слич но, че га се пла ши, од ли раз ми шља о тим си ту а ци ја ма док се игра, у шко ли и слич но, че га се пла ши, од 
че га стре пи, шта га нај ви ше бри не),че га стре пи, шта га нај ви ше бри не),

 ка ко ро ди тељ са о се ћа са ис ку ством де те та, ка ко га шти ти од вла сти тих бол них  ка ко ро ди тељ са о се ћа са ис ку ством де те та, ка ко га шти ти од вла сти тих бол них 
ис ку ста ва.ис ку ста ва.

Пи та ња тре ба да су Пи та ња тре ба да су отво ре ног ти паотво ре ног ти па, да не су ге ри шу од го вор, јед но став них и ја-, да не су ге ри шу од го вор, јед но став них и ја-
сних кон струк ци ја, да их де те раз у ме, али до вољ но де таљ на, ка ко би се до био сних кон струк ци ја, да их де те раз у ме, али до вољ но де таљ на, ка ко би се до био 
пот пу ни од го вор о сло же ним си ту а ци ја ма и од но си ма. Де ци не тре ба по та вља ти пот пу ни од го вор о сло же ним си ту а ци ја ма и од но си ма. Де ци не тре ба по та вља ти 
пи та ња ти па „За што?”, јер она упу ћу ју на кри ви цу (а пред ста вља ју ме та фи зич ка пи-пи та ња ти па „За што?”, јер она упу ћу ју на кри ви цу (а пред ста вља ју ме та фи зич ка пи-
та ња на ко ја де ца не мо гу да од го во ре). Ви ше о оста лим аспек ти ма ко му ни ка ци је та ња на ко ја де ца не мо гу да од го во ре). Ви ше о оста лим аспек ти ма ко му ни ка ци је 
са де цом раз ли чи тог уз ра ста и спе ци фич них лич них и кул ту ро ло шких свој ста ва са де цом раз ли чи тог уз ра ста и спе ци фич них лич них и кул ту ро ло шких свој ста ва 
ви де ти да ље у тек сту Смер ни ца.ви де ти да ље у тек сту Смер ни ца.

Уко ли ко се у раз го во ру са де те том до ђе до ин фор ма ци ја о зло ста вља њу или све-Уко ли ко се у раз го во ру са де те том до ђе до ин фор ма ци ја о зло ста вља њу или све-
до че њу де те та о на си љу пре ма ро ди те љу или дру гом чла ну по ро ди це, во ди тељ до че њу де те та о на си љу пре ма ро ди те љу или дру гом чла ну по ро ди це, во ди тељ 
слу ча ја је ду жан да ис пи та слу ча ја је ду жан да ис пи та без бед но сне ри зи кебез бед но сне ри зи ке од обе ло да њи ва ња ових по да- од обе ло да њи ва ња ових по да-
та ка. Ни ка ко не би тре ба ло да се де си да ин фор ма ци је ко је је да ло де те до ве ду та ка. Ни ка ко не би тре ба ло да се де си да ин фор ма ци је ко је је да ло де те до ве ду 
до по гор ша њадо по гор ша ња ње го ве без бед но сне си ту а ци је. У скла ду са до би је ним по да ци ма,  ње го ве без бед но сне си ту а ци је. У скла ду са до би је ним по да ци ма, 
тре ба тре ба пред ло жи ти и пред у зе ти од го ва ра ју ће ме ре и услу гепред ло жи ти и пред у зе ти од го ва ра ју ће ме ре и услу ге на обез бе ђи ва њу  на обез бе ђи ва њу 
си гур но сти де те таси гур но сти де те та (што укљу чу је и не на сил ног ро ди те ља или дру ге чла но ве  (што укљу чу је и не на сил ног ро ди те ља или дру ге чла но ве 
по ро ди це де те та — жр тве на си ља). по ро ди це де те та — жр тве на си ља). 

Опис и про це на ро ди тељ ског функ ци о ни са њаОпис и про це на ро ди тељ ског функ ци о ни са ња и спо соб но сти ро ди те ља да од го-и спо соб но сти ро ди те ља да од го-
во ри на по тре бе де те та (сва ког по себ но и као пар) укљу чу је при ку пља ња сле де-во ри на по тре бе де те та (сва ког по себ но и као пар) укљу чу је при ку пља ња сле де-
ћих по да та ка:ћих по да та ка:

 ци ље ви и вред но сти сва ког од ро ди те ља у од но су на де цу (раз вој ни ре зул та ти  ци ље ви и вред но сти сва ког од ро ди те ља у од но су на де цу (раз вој ни ре зул та ти 
ко је ро ди те љи, сва ки по себ но, же ле да по стиг ну и њи хо ва уса гла ше ност),ко је ро ди те љи, сва ки по себ но, же ле да по стиг ну и њи хо ва уса гла ше ност),

 укљу че ност сва ког од ро ди те ља (ко ли чи на, вр ста и ква ли тет) у основ ну бри гу и  укљу че ност сва ког од ро ди те ља (ко ли чи на, вр ста и ква ли тет) у основ ну бри гу и 
не гу де те та, од но сно у де те то ве сва ко днев не ак тив но сти,не гу де те та, од но сно у де те то ве сва ко днев не ак тив но сти,

 при хва та ње/од ба ци ва ње, емо ци о нал на то пли на из ме ђу сва ког од ро ди те ља и  при хва та ње/од ба ци ва ње, емо ци о нал на то пли на из ме ђу сва ког од ро ди те ља и 
де те та,де те та,

 вођ ство, сти му ла ци ја, ко му ни ка ци ја, игра, под у ча ва ње, вођ ство, сти му ла ци ја, ко му ни ка ци ја, игра, под у ча ва ње,

 вас пит ни стил сва ког од ро ди те ља (ауто ри та ран, ауто ри та ти ван, пер ми си ван,  вас пит ни стил сва ког од ро ди те ља (ауто ри та ран, ауто ри та ти ван, пер ми си ван, 
за не ма ру ју ћи), струк ту ра и гра ни це, над зор и ди сци пли но ва ње, за не ма ру ју ћи), струк ту ра и гра ни це, над зор и ди сци пли но ва ње, 

 по др шка ауто но ми ји де те та, по др шка ауто но ми ји де те та,

 спо соб ност ро ди те ља (сва ког по себ но) да ре а ли стич ки опа жа де те, да пре по зна  спо соб ност ро ди те ља (сва ког по себ но) да ре а ли стич ки опа жа де те, да пре по зна 
по тре бе де те та, да по ста ви ре а ли стич ка оче ки ва ња од де те то вих мо гућ но сти,по тре бе де те та, да по ста ви ре а ли стич ка оче ки ва ња од де те то вих мо гућ но сти,
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 спо соб ност ро ди те ља (сва ког по себ но) да са о се ћа са де те том, спо соб ност ро ди те ља (сва ког по себ но) да са о се ћа са де те том,

 спо соб ност ро ди те ља (сва ког по себ но) да дâ пред ност де те тов ним основ ним  спо соб ност ро ди те ља (сва ког по себ но) да дâ пред ност де те тов ним основ ним 
по тре ба ма у од но су на сво је по тре бе и да об у зда вла сти те фру стра ци је пред по тре ба ма у од но су на сво је по тре бе и да об у зда вла сти те фру стра ци је пред 
де те том,де те том,

 лич на свој ства ро ди те ља, сва ког по себ но, у ве зи са по тре ба ма и нај бо љим ин те- лич на свој ства ро ди те ља, сва ког по себ но, у ве зи са по тре ба ма и нај бо љим ин те-
ре сом де те та (на при мер, фи зич ко и мен тал но здра вље, зло у по тре ба суп стан ци, ре сом де те та (на при мер, фи зич ко и мен тал но здра вље, зло у по тре ба суп стан ци, 
су коб са за ко ном, мен тал на оме те ност, зло ста вља ње у де тињ ству, по ро дич на су коб са за ко ном, мен тал на оме те ност, зло ста вља ње у де тињ ству, по ро дич на 
исто ри ја и функ ци о ни са ње, по др шка ши ре по ро ди це) и мо гућ ност да се за до во-исто ри ја и функ ци о ни са ње, по др шка ши ре по ро ди це) и мо гућ ност да се за до во-
ље по тре бе де те та,ље по тре бе де те та,

 ква ли тет парт нер ског, од но сно брач ног од но са (ко му ни ка ци ја, по на ша ње, ме ђу- ква ли тет парт нер ског, од но сно брач ног од но са (ко му ни ка ци ја, по на ша ње, ме ђу-
соб но при ла го ђа ва ње, (не)за до вољ ство, на пе то сти, су ко би, на си ље у парт нер-соб но при ла го ђа ва ње, (не)за до вољ ство, на пе то сти, су ко би, на си ље у парт нер-
ском од но су), ути цај на ро ди тељ ство и на нај бо љи ин те рес де те та, ском од но су), ути цај на ро ди тељ ство и на нај бо љи ин те рес де те та, 

 кри зне по ро дич не си ту а ци је (бо лест или смрт чла на по ро ди це, де те са раз вој- кри зне по ро дич не си ту а ци је (бо лест или смрт чла на по ро ди це, де те са раз вој-
ним те шко ћа ма, на гле про ме не еко ном ске мо ћи, еко ном ска не ста бил ност, про-ним те шко ћа ма, на гле про ме не еко ном ске мо ћи, еко ном ска не ста бил ност, про-
ме не ме ста ста но ва ња и слич но), ка ко су пре вла да ва не, ка ко ути чу на ро ди тељ-ме не ме ста ста но ва ња и слич но), ка ко су пре вла да ва не, ка ко ути чу на ро ди тељ-
ство и нај бо љи ин те рес де те та, ство и нај бо љи ин те рес де те та, 

 раз вод, ре ак ци је парт не ра на раз вод и ути цај (ак ту ел ни и од ло же ни) на ро ди- раз вод, ре ак ци је парт не ра на раз вод и ути цај (ак ту ел ни и од ло же ни) на ро ди-
тељ ство (пла но ви за бу дућ ност у кон тек сту по сле ра звод ног ро ди тељ ства), тељ ство (пла но ви за бу дућ ност у кон тек сту по сле ра звод ног ро ди тељ ства), 

 спрем ност ро ди те ља на ме ђу соб ну са рад њу по во дом де те то вих по тре ба, осим  спрем ност ро ди те ља на ме ђу соб ну са рад њу по во дом де те то вих по тре ба, осим 
ка да кон такт из ме ђу ро ди те ља угро жа ва без бед ност јед ног од њих и/или без-ка да кон такт из ме ђу ро ди те ља угро жа ва без бед ност јед ног од њих и/или без-
бед ност де те та (на при мер, у си ту а ци ји ма на си ља у по ро ди ци или зло ста вља ња бед ност де те та (на при мер, у си ту а ци ји ма на си ља у по ро ди ци или зло ста вља ња 
де те та, ка да се тра же или су из ре че не ме ре за шти те од на си ља), де те та, ка да се тра же или су из ре че не ме ре за шти те од на си ља), 

 уче шће сва ког ро ди те ља по је ди нач но у за не ма ри ва њу и/или зло ста вља њу де- уче шће сва ког ро ди те ља по је ди нач но у за не ма ри ва њу и/или зло ста вља њу де-
те та (ак ту ел но и ра ни је, об ли ци, уче ста лост, ин тен зи тет, фак то ри ри зи ка за еска-те та (ак ту ел но и ра ни је, об ли ци, уче ста лост, ин тен зи тет, фак то ри ри зи ка за еска-
ла ци ју, ак ту ел не и ра ни је ме ре и ин тер вен ци је, по да ци о при ја ва ма слу жба ма и ла ци ју, ак ту ел не и ра ни је ме ре и ин тер вен ци је, по да ци о при ја ва ма слу жба ма и 
ра ни јем ка жња ва њу учи ни о ца, по сле ди це за де те, ри зи ци за бу ду ћу без бед ност ра ни јем ка жња ва њу учи ни о ца, по сле ди це за де те, ри зи ци за бу ду ћу без бед ност 
де те та, по тре бе де те та за опо рав ком), де те та, по тре бе де те та за опо рав ком), 

 при су ство на си ља у парт нер ском од но су ро ди те ља или пре ма дру гим чла но- при су ство на си ља у парт нер ском од но су ро ди те ља или пре ма дру гим чла но-
ви ма по ро ди це (ак ту ел но и ра ни је на си ље, об ли ци, уче ста лост, ин тен зи тет, ви ма по ро ди це (ак ту ел но и ра ни је на си ље, об ли ци, уче ста лост, ин тен зи тет, 
фак то ри ри зи ка за еска ла ци ју на си ља, деч је све до че ње о на си љу, ак ту ел не и фак то ри ри зи ка за еска ла ци ју на си ља, деч је све до че ње о на си љу, ак ту ел не и 
ра ни је ме ре и ин тер вен ци је, по да ци о при ја ва ма на си ља слу жба ма и о ра ни јем ра ни је ме ре и ин тер вен ци је, по да ци о при ја ва ма на си ља слу жба ма и о ра ни јем 
ка жња ва њу учи ни о ца, ути цај све до че ња о на си љу на де те и об ли ци зло у по тре-ка жња ва њу учи ни о ца, ути цај све до че ња о на си љу на де те и об ли ци зло у по тре-
бе де те та, ри зи ци за без бед ност де те та, по тре бе де те та и не на сил ног ро ди те-бе де те та, ри зи ци за без бед ност де те та, по тре бе де те та и не на сил ног ро ди те-
ља за опо рав ком),ља за опо рав ком),

 на чин вр ше ња ро ди тељ ског пра ва и одр жа ва ње лич них од но са ро ди те ља са  на чин вр ше ња ро ди тељ ског пра ва и одр жа ва ње лич них од но са ро ди те ља са 
де те том, (не)по што ва ње по сто је ћег мо де ла и по сле ди це ко је та кво по на ша ње де те том, (не)по што ва ње по сто је ћег мо де ла и по сле ди це ко је та кво по на ша ње 



2828 С М Е Р  Н И  Ц Е  З А  П О  С Т У  П А  Њ Е  Ц Е Н  ТА  РА  З А  С О  Ц И  Ј А Л  Н И  РА Д  У  К О Н  Т Е К  С Т УС М Е Р  Н И  Ц Е  З А  П О  С Т У  П А  Њ Е  Ц Е Н  ТА  РА  З А  С О  Ц И  Ј А Л  Н И  РА Д  У  К О Н  Т Е К  С Т У
Г РА Ђ А Н  С К И Х  С УД  С К И Х  П О  С Т У  П А  К А  К О  Ј И  С Е  Т И  Ч У  П РА  В А  И  И Н  Т Е  Р Е  С А  Д Е  Т Е  ТАГ РА Ђ А Н  С К И Х  С УД  С К И Х  П О  С Т У  П А  К А  К О  Ј И  С Е  Т И  Ч У  П РА  В А  И  И Н  Т Е  Р Е  С А  Д Е  Т Е  ТА

ро ди те ља има или би мо гло да има на раз вој и по тре бе де те та, про ме не по сто-ро ди те ља има или би мо гло да има на раз вој и по тре бе де те та, про ме не по сто-
је ћег мо де ла од но са и евен ту ал не по сле ди це на раз вој и по тре бе де те та, је ћег мо де ла од но са и евен ту ал не по сле ди це на раз вој и по тре бе де те та, 

 прак тич не те шко ће и тро шко ви одр жа ва ња кон так та из ме ђу де те та и јед ног или  прак тич не те шко ће и тро шко ви одр жа ва ња кон так та из ме ђу де те та и јед ног или 
оба ро ди те ља, као и по сле ди це тих те шко ћа на оства ри ва ње пра ва де те та,оба ро ди те ља, као и по сле ди це тих те шко ћа на оства ри ва ње пра ва де те та,

 уче шће у из др жа ва њу де те та, (не)по што ва ње по сто је ћих од лу ка и по сле ди це ко- уче шће у из др жа ва њу де те та, (не)по што ва ње по сто је ћих од лу ка и по сле ди це ко-
је та кво по на ша ње има или би мо гло да има на за до во ље ње по тре ба де те та или је та кво по на ша ње има или би мо гло да има на за до во ље ње по тре ба де те та или 
мо гућ ност пру жа ња од го ва ра ју ћих услу га де те ту,мо гућ ност пру жа ња од го ва ра ју ћих услу га де те ту,

 спрем ност ро ди те ља, сва ког по себ но, да са ра ђу је са ин сти ту ци ја ма си сте ма, да  спрем ност ро ди те ља, сва ког по себ но, да са ра ђу је са ин сти ту ци ја ма си сте ма, да 
ко ри гу је или уна пре ди, уко ли ко је по треб но, сво је ро ди тељ ске ка па ци те те и ко ри гу је или уна пре ди, уко ли ко је по треб но, сво је ро ди тељ ске ка па ци те те и 
функ ци о ни са ње, у ци љу оства ри ва ња нај бо љег ин те ре са де те та. функ ци о ни са ње, у ци љу оства ри ва ња нај бо љег ин те ре са де те та. 

Од нос де те та и ро ди те љаОд нос де те та и ро ди те ља, укљу чу ју ћи и дру ге од ра сле од зна ча ја за де цу, , укљу чу ју ћи и дру ге од ра сле од зна ча ја за де цу, 
изиз пер спек ти ве де те тапер спек ти ве де те та (Па вло вић Бре не са ло вић, 2012) тре ба да је: (Па вло вић Бре не са ло вић, 2012) тре ба да је:

 си гу ран:си гу ран: основ де те то ве си гур но сти је ус по ста вља ње чвр стих ве за са од ра сли- основ де те то ве си гур но сти је ус по ста вља ње чвр стих ве за са од ра сли-
ма, ко је су за сно ва не на љу ба ви и ста ра њу, по ве ре њу и пред ви дљи во сти, што ма, ко је су за сно ва не на љу ба ви и ста ра њу, по ве ре њу и пред ви дљи во сти, што 
је бли ско по ве за но са на чи ном не ге, бри ге, ре а го ва ња и за до во ља ва ња де те-је бли ско по ве за но са на чи ном не ге, бри ге, ре а го ва ња и за до во ља ва ња де те-
то вих по тре ба,  то вих по тре ба,  

 кон ти ну и ран:кон ти ну и ран: де ци је по тре бан кон ти ну и тет у од но си ма, по зна тост и пред ви- де ци је по тре бан кон ти ну и тет у од но си ма, по зна тост и пред ви-
дљи вост, по себ но у тран зи ци о ни ма пе ри о ди ма,дљи вост, по себ но у тран зи ци о ни ма пе ри о ди ма,

 пар ти ци па ти ван: пар ти ци па ти ван: де ци је по треб но да их од ра сли ви де као ком пе тент не, као де ци је по треб но да их од ра сли ви де као ком пе тент не, као 
осо бе чи је се по тре бе узи ма ју у об зир, ко је уче ству ју у про це су раз ме не, у ак тив-осо бе чи је се по тре бе узи ма ју у об зир, ко је уче ству ју у про це су раз ме не, у ак тив-
но сти ма, до но ше њу од лу ка, пра вље њу из бо ра.но сти ма, до но ше њу од лу ка, пра вље њу из бо ра.

Из пер спек ти ве од ра слихИз пер спек ти ве од ра слих, ква ли тет , ква ли тет од но саод но са са де цом под ра зу ме ва: са де цом под ра зу ме ва:

 укљу че ност:укљу че ност: истин ско ба вље ње де те том, ко ја се ма ни фе сту је у осе тљи во сти, ин- истин ско ба вље ње де те том, ко ја се ма ни фе сту је у осе тљи во сти, ин-
ди ви ду а ли зо ва ној не зи и ус по ства ље ном од но су са де те том, ко ја се ме ња са уз-ди ви ду а ли зо ва ној не зи и ус по ства ље ном од но су са де те том, ко ја се ме ња са уз-
ра стом де те та; у ускла ђе но сти ко ја под ра зу ме ва раз у ме ва ње деч је пер спек ти ве; ра стом де те та; у ускла ђе но сти ко ја под ра зу ме ва раз у ме ва ње деч је пер спек ти ве; 
у ре флек сив но сти, ко ја под ра зу ме ва про ми шља ње ак ци ја ко је се пред у зи ма ју,у ре флек сив но сти, ко ја под ра зу ме ва про ми шља ње ак ци ја ко је се пред у зи ма ју,

 по др шку и осна жи ва ње: по др шку и осна жи ва ње: ко ја по ма же де те ту да раз у ме и кон тро ли ше сво је же ље ко ја по ма же де те ту да раз у ме и кон тро ли ше сво је же ље 
и по тре бе, шти ти де те, по ста вља ја сне гра ни це, на на чин ко ји је до сле дан и са и по тре бе, шти ти де те, по ста вља ја сне гра ни це, на на чин ко ји је до сле дан и са 
ува жа ва њем, пру жа мо гућ ност уче ња, раз во ја со ци јал них ве шти на, са рад ње и ува жа ва њем, пру жа мо гућ ност уче ња, раз во ја со ци јал них ве шти на, са рад ње и 
ре ша ва ња кон фли ка та,ре ша ва ња кон фли ка та,

 ува жа ва ње: ува жа ва ње: по што ва ње по тре ба и ин те ре со ва ња де те та, ува жа ва ње раз ли ка, по што ва ње по тре ба и ин те ре со ва ња де те та, ува жа ва ње раз ли ка, 
ува жа ва ње де те то вих од но са са ње му бли ским осо ба ма, до след ност и флек си-ува жа ва ње де те то вих од но са са ње му бли ским осо ба ма, до след ност и флек си-
бил ност од но са са де те том, из град ња уза јам ног по што ва ња и раз у ме ва ња.бил ност од но са са де те том, из град ња уза јам ног по што ва ња и раз у ме ва ња.
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Ва жно је да во ди тељ слу ча ја с па жњом про це ни да ли од нос из ме ђу парт не ра има Ва жно је да во ди тељ слу ча ја с па жњом про це ни да ли од нос из ме ђу парт не ра има 
ка рак те ри сти ке ка рак те ри сти ке су ко басу ко ба или  или на си љана си ља. Су ко би у парт нер ском од но су мо гу би ти број-. Су ко би у парт нер ском од но су мо гу би ти број-
ни (услед раз ли ке у оче ки ва њу парт не ра у од но су на сва бит на пи та ња за јед нич-ни (услед раз ли ке у оче ки ва њу парт не ра у од но су на сва бит на пи та ња за јед нич-
ког жи во та или про бле ма у ко му ни ка ци ји), а од ли ку је их ре ци проч но уче шће обе ког жи во та или про бле ма у ко му ни ка ци ји), а од ли ку је их ре ци проч но уче шће обе 
стра не (обе стра не су не за до вољ не и осе ћа ју се од го вор ним за од нос). На си ље у стра не (обе стра не су не за до вољ не и осе ћа ју се од го вор ним за од нос). На си ље у 
парт нер ском од но су под ра зу ме ва по сто ја ње парт нер ском од но су под ра зу ме ва по сто ја ње раз ли ке у мо ћи мараз ли ке у мо ћи ма и од су ство ре ци- и од су ство ре ци-
про ци те та (чак и ка да се парт нер ак тив но су про ста вља на си љу, од но сно бра ни), а про ци те та (чак и ка да се парт нер ак тив но су про ста вља на си љу, од но сно бра ни), а 
од ли ку је га пот чи ње ност, за ви сност, страх, не бе збед но сти и не мо гућ ност из бо ра од ли ку је га пот чи ње ност, за ви сност, страх, не бе збед но сти и не мо гућ ност из бо ра 
без стра ха од по сле ди ца. без стра ха од по сле ди ца. 

Де ца у тим окол но сти ма по ста ју „ин стру мент” кон тро ле ро ди те ља ко ји има ма ње Де ца у тим окол но сти ма по ста ју „ин стру мент” кон тро ле ро ди те ља ко ји има ма ње 
мо ћи (жр тва). Сто га, уоби чај но оче ки ва ње да парт не ри ко ји се раз во де по ка жу (сво-мо ћи (жр тва). Сто га, уоби чај но оче ки ва ње да парт не ри ко ји се раз во де по ка жу (сво-
јим ста во ви ма и по на ше њем) раз у ме ва ње за зна чај дру гог ро ди те ља за де те, спрем-јим ста во ви ма и по на ше њем) раз у ме ва ње за зна чај дру гог ро ди те ља за де те, спрем-
ност на са рад нич ку ко му ни ка ци ју и флек си бил не мо де ле ви ђа ња са ро ди те љем ност на са рад нич ку ко му ни ка ци ју и флек си бил не мо де ле ви ђа ња са ро ди те љем 
ко јем де те ни је по ве ре но, или упу ћи ва ње на са ве то ва ње па ра или по сре до ва ње, ко јем де те ни је по ве ре но, или упу ћи ва ње на са ве то ва ње па ра или по сре до ва ње, 
ни је од го ва ра ју ће. (О то ме ши ре: ни је од го ва ра ју ће. (О то ме ши ре: Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и бор би Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и бор би 
про тив на си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ципро тив на си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци „Слу жбе ни гла сник РС — Ме ђу- „Слу жбе ни гла сник РС — Ме ђу-
на род ни уго во ри”, бр 12/2013, чл. 48 — За бра на про це са оба ве зног ал тер на тив ног на род ни уго во ри”, бр 12/2013, чл. 48 — За бра на про це са оба ве зног ал тер на тив ног 
раз ре ше ња спо ро ва од но сно од ре ђи ва ња ка зне, као и чл. 46 — Оте жа ва ју ће окол-раз ре ше ња спо ро ва од но сно од ре ђи ва ња ка зне, као и чл. 46 — Оте жа ва ју ће окол-
но сти, тач ка д. „кри вич но де ло по чи ње но над де те том или у при су ству де те та”). но сти, тач ка д. „кри вич но де ло по чи ње но над де те том или у при су ству де те та”). 

Нај че шћи Нај че шћи без бед но сни ри зи цибез бед но сни ри зи ци за де цу ко ја све до че о на си љу у парт нер ском од- за де цу ко ја све до че о на си љу у парт нер ском од-
но су ро ди те ља (Ban croft & Sil ver man, 2006) су:но су ро ди те ља (Ban croft & Sil ver man, 2006) су:

 из ла га ње прет ња ма или на сил ном по на ша њу пре ма ро ди те љу (нај че шће мај ци),  из ла га ње прет ња ма или на сил ном по на ша њу пре ма ро ди те љу (нај че шће мај ци), 

 под ри ва ње од но са де те та и не на сил ног ро ди те ља или за бра на кон так та,  под ри ва ње од но са де те та и не на сил ног ро ди те ља или за бра на кон так та, 

 при хва та ње на сил них обра за ца по на ша ња,  при хва та ње на сил них обра за ца по на ша ња, 

 не а де кват но ро ди тељ ство на сил ног ро ди те ља (стро го и ауто ри тар но или за не- не а де кват но ро ди тељ ство на сил ног ро ди те ља (стро го и ауто ри тар но или за не-
ма ру ју ће и нео д го вор но), ма ру ју ће и нео д го вор но), 

 ри зик од ма ни пу ла ци је и пси хич ког на си ља пре ма де ци,  ри зик од ма ни пу ла ци је и пси хич ког на си ља пре ма де ци, 

 ри зик од пре ла же ња гра ни ца де це и од фи зич ког на си ља.  ри зик од пре ла же ња гра ни ца де це и од фи зич ког на си ља. 

За За опо ра вак де цеопо ра вак де це ко ја су би ла из ло же на на си љу пре ма ро ди те љу или су и са ма  ко ја су би ла из ло же на на си љу пре ма ро ди те љу или су и са ма 
би ла жр тве на си ља (Ban croft & Sil ver man, 2006), ва жно је:би ла жр тве на си ља (Ban croft & Sil ver man, 2006), ва жно је:

 да су де ца фи зич ки и емо ци о нал но без бед на у тре нут ном окру же њу,  да су де ца фи зич ки и емо ци о нал но без бед на у тре нут ном окру же њу, 

 да је окру же ње пред ви дљи во, ја сне струк ту ре и гра ни ца, да је окру же ње пред ви дљи во, ја сне струк ту ре и гра ни ца,

 да се де ца не осе ћа ју од го вор ни ма за од ра сле (да мо ра ју да за шти те мај ку, да бри-да се де ца не осе ћа ју од го вор ни ма за од ра сле (да мо ра ју да за шти те мај ку, да бри-
ну за оца, се стре или бра ћу), од но сно да их од ра сли не оп те ре ћу ју сво јим бри га ма,ну за оца, се стре или бра ћу), од но сно да их од ра сли не оп те ре ћу ју сво јим бри га ма,
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 да се одр жи ква ли те тан од нос са не на сил ним ро ди те љем ко ји бри не о де те ту  да се одр жи ква ли те тан од нос са не на сил ним ро ди те љем ко ји бри не о де те ту 
(да се пру жи по моћ не на сил ном ро ди те љу да то оства ри) и да се са чу ва ве за (да се пру жи по моћ не на сил ном ро ди те љу да то оства ри) и да се са чу ва ве за 
из ме ђу де це (бра ће и се ста ра), по себ но ако је она у прет ход ном пе ри о ду на-из ме ђу де це (бра ће и се ста ра), по себ но ако је она у прет ход ном пе ри о ду на-
мер но на ру ша ва на, мер но на ру ша ва на, 

 да је кон такт да на сил ним ро ди те љем  да је кон такт да на сил ним ро ди те љем кон тро ли санкон тро ли сан (уз од го ва ра ју ће ме ре ко- (уз од го ва ра ју ће ме ре ко-
ри го ва ња не а де кват ног ро ди тељ ског по на ша ња пре ма де ци и ме ре за шти те од ри го ва ња не а де кват ног ро ди тељ ског по на ша ња пре ма де ци и ме ре за шти те од 
на си ља за дру гог ро ди те ља и чла но ве по ро ди це) или га тре ба на си ља за дру гог ро ди те ља и чла но ве по ро ди це) или га тре ба пре ки ну типре ки ну ти док се  док се 
не по стиг не опо ра вак де те та. не по стиг не опо ра вак де те та. 

Опис и про це на сре дин ских фак то раОпис и про це на сре дин ских фак то ра, , што укљу чу је:што укљу чу је:

 фи зич ку сре ди ну, не по сред ни про стор у ко ме де те жи ви и у ко ме се кре ће (без- фи зич ку сре ди ну, не по сред ни про стор у ко ме де те жи ви и у ко ме се кре ће (без-
бед ност, по зна тост, пред ви дљи вост, сти му ла тив ност), евен ту ал ни ути цај про ме-бед ност, по зна тост, пред ви дљи вост, сти му ла тив ност), евен ту ал ни ути цај про ме-
не сре ди не и пре ки да ња ус по ста вље них со ци јал них ве за,не сре ди не и пре ки да ња ус по ста вље них со ци јал них ве за,

 по ро дич ну сре ди ну, од но сно фак то ре као што су за по сле ност ро ди те ља, при- по ро дич ну сре ди ну, од но сно фак то ре као што су за по сле ност ро ди те ља, при-
хо ди, стам бе на си ту а ци ја, по ло жај по ро ди це у за јед ни ци, укљу чу ју ћи со ци јал не хо ди, стам бе на си ту а ци ја, по ло жај по ро ди це у за јед ни ци, укљу чу ју ћи со ци јал не 
ре ла ци је ро ди те ља и де це са чла но ви ма ши ре по ро ди це и осо ба ма од зна ча ја за ре ла ци је ро ди те ља и де це са чла но ви ма ши ре по ро ди це и осо ба ма од зна ча ја за 
де те, ка рак те ри сти ке њи хо вог уче шћа и мо гућ но сти да за до во ље по тре бе де це,де те, ка рак те ри сти ке њи хо вог уче шћа и мо гућ но сти да за до во ље по тре бе де це,

 за јед ни цу, од но сно ши ре окру же ње, фи зич ку и со ци јал ну сре ди ну у ко јој де те  за јед ни цу, од но сно ши ре окру же ње, фи зич ку и со ци јал ну сре ди ну у ко јој де те 
од ра ста, ре сур се за јед ни це (уста но ве, ор га ни за ци је, услу ге, раз ли чи те со ци јал-од ра ста, ре сур се за јед ни це (уста но ве, ор га ни за ци је, услу ге, раз ли чи те со ци јал-
не гру пе, со цио-еко ном ски и кул тур ни ми ље у ко јем де те од ра ста), без бед ност не гру пе, со цио-еко ном ски и кул тур ни ми ље у ко јем де те од ра ста), без бед ност 
и мо гућ ност да се од го во ри на по тре бе де те та са ин ва ли ди те том или дру гим те-и мо гућ ност да се од го во ри на по тре бе де те та са ин ва ли ди те том или дру гим те-
шко ћа ма у раз во ју, мо гућ ност оства ри ва ња и за шти те пра ва де те та.шко ћа ма у раз во ју, мо гућ ност оства ри ва ња и за шти те пра ва де те та.

Оп сег по да та каОп сег по да та ка ко ји се при ку пља ју у сва ком кон крет ном слу ча ју за ви си од за- ко ји се при ку пља ју у сва ком кон крет ном слу ча ју за ви си од за-
дат ка, од но сно по ступ ка ко ји се во ди пред су дом, од кон крет них окол но сти и по-дат ка, од но сно по ступ ка ко ји се во ди пред су дом, од кон крет них окол но сти и по-
тре ба де те та. Сто га би све по дат ке тре ба ло са гле да ти у од но су на усло ве по треб не тре ба де те та. Сто га би све по дат ке тре ба ло са гле да ти у од но су на усло ве по треб не 
за раст и раз вој де те та, од но сно по сти за ње фи зич ки и емо ци о нал но без бед ног за раст и раз вој де те та, од но сно по сти за ње фи зич ки и емо ци о нал но без бед ног 
окру же ња, пред ви дљи во сти, ста бил но сти и стал но сти.  окру же ња, пред ви дљи во сти, ста бил но сти и стал но сти.  

Тре ба ло би има ти у ви ду да су по да ци о по тре ба ма де те та и ка рак те ри сти ка ма Тре ба ло би има ти у ви ду да су по да ци о по тре ба ма де те та и ка рак те ри сти ка ма 
ро ди те ља и дру гих за де те зна чај них осо ба, као и чи ни о ци ко ји на њих ути чу, ро ди те ља и дру гих за де те зна чај них осо ба, као и чи ни о ци ко ји на њих ути чу, 
ди на мич ни и про мен љи види на мич ни и про мен љи ви. То зна чи да би у на лаз и струч но ми шље ње тре ба-. То зна чи да би у на лаз и струч но ми шље ње тре ба-
ло укљу чи ти и ин фор ма ци је о мо гућ но сти ло укљу чи ти и ин фор ма ци је о мо гућ но сти уна пре ђе ња или про ме неуна пре ђе ња или про ме не ка рак те- ка рак те-
ри сти ка и функ ци о ни са ња ро ди те ља, сва ког по себ но, и од ра слих ко ји су у кон-ри сти ка и функ ци о ни са ња ро ди те ља, сва ког по себ но, и од ра слих ко ји су у кон-
так ту са де те том, у скла ду са по тре ба ма де те та, и на ко ји на чин би се то мо гло так ту са де те том, у скла ду са по тре ба ма де те та, и на ко ји на чин би се то мо гло 
по сти ћи (на при мер, са ве то ва ње, пси хо те ра пиј ски трет ман, ле че ње од бо ле сти по сти ћи (на при мер, са ве то ва ње, пси хо те ра пиј ски трет ман, ле че ње од бо ле сти 
за ви сно сти, над зор, по др шка дру гих осо ба или слу жби, про ме на сре дин ских за ви сно сти, над зор, по др шка дру гих осо ба или слу жби, про ме на сре дин ских 
фак то ра и ко јих). фак то ра и ко јих). 
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Уко ли ко од ре ђе ни уче сни ци Уко ли ко од ре ђе ни уче сни ци из бе га ва ју или оду го вла че уче шћеиз бе га ва ју или оду го вла че уче шће у по ступ ку  у по ступ ку 
при ку пља ња ин фор ма ци ја и оба вља ња струч них про це на у над ле жно сти ЦСР, при ку пља ња ин фор ма ци ја и оба вља ња струч них про це на у над ле жно сти ЦСР, 
ну жно је да во ди тељ слу ча ја до ку мен ту је по ку ша је и на по ре ко је је учи нио да ну жно је да во ди тељ слу ча ја до ку мен ту је по ку ша је и на по ре ко је је учи нио да 
обез бе ди њи хо во уче шће. Ин тер пре та ци је се да ју са мо уко ли ко је во ди тељ слу-обез бе ди њи хо во уче шће. Ин тер пре та ци је се да ју са мо уко ли ко је во ди тељ слу-
ча ја ус пео да при ку пи ре ле вант не по дат ке од свих ре ле вант них уче сни ка. Ако ча ја ус пео да при ку пи ре ле вант не по дат ке од свих ре ле вант них уче сни ка. Ако 
то ни је слу чај, тре ба ло би се уз др жа ти од по ре ђе ња и об ја сни ти мо гу ћи ути цај то ни је слу чај, тре ба ло би се уз др жа ти од по ре ђе ња и об ја сни ти мо гу ћи ути цај 
не до ста ју ћих по да та ка на ва ља ност за кљу ча ка.не до ста ју ћих по да та ка на ва ља ност за кљу ча ка.

Ин тер пре ти ра ње по да та каИн тер пре ти ра ње по да та ка тре ба да је у скла ду са кон тек стом про це не, ко ји  тре ба да је у скла ду са кон тек стом про це не, ко ји 
мо же ути ца ти на пер цеп ци ју, од го во ре и по на ша ње де те та, ро ди те ља и дру гих мо же ути ца ти на пер цеп ци ју, од го во ре и по на ша ње де те та, ро ди те ља и дру гих 
осо ба од ко јих се тра же по да ци. По треб но је до ку мен то ва ти на ко ји на чин су ка-осо ба од ко јих се тра же по да ци. По треб но је до ку мен то ва ти на ко ји на чин су ка-
рак те ри сти ке про це са при ку пља ња по да та ка и про це на мо гле ути ца ти на по на-рак те ри сти ке про це са при ку пља ња по да та ка и про це на мо гле ути ца ти на по на-
ша ње де те та, ро ди те ља и дру гих уче сни ка, ко ји су укљу че ни у те по ступ ке.ша ње де те та, ро ди те ља и дру гих уче сни ка, ко ји су укљу че ни у те по ступ ке.

Ути цај ми шље ња де те та на са др жи ну на ла заУти цај ми шље ња де те та на са др жи ну на ла за
и струч ног ми шље њаи струч ног ми шље ња

Оба ве за је во ди те ља слу ча ја да ми шље њу де те та по све ти „Оба ве за је во ди те ља слу ча ја да ми шље њу де те та по све ти „ду жну па жњуду жну па жњу”, у ”, у 
скла ду са ње го вим/ње ним уз ра стом и зре ло шћу. То зна чи да ће ми шље ње де-скла ду са ње го вим/ње ним уз ра стом и зре ло шћу. То зна чи да ће ми шље ње де-
те та има ти бар јед нак, ако не и ва жни ји зна чај, од ми шље ња дру гих ак те ра, од-те та има ти бар јед нак, ако не и ва жни ји зна чај, од ми шље ња дру гих ак те ра, од-
но сно дру гих чи ње ни ца, ка да се од лу чу је о пи та њу по во дом ко јег је де те да ло но сно дру гих чи ње ни ца, ка да се од лу чу је о пи та њу по во дом ко јег је де те да ло 
сво је ми шље ње. Во ди тељ слу ча ја ће про це ни ти сво је ми шље ње. Во ди тељ слу ча ја ће про це ни ти спо соб ност и зре лост де те таспо соб ност и зре лост де те та 
да офор ми соп стве но ми шље ње, да схва ти и про це ни по сле ди це, да из ра зи сво-да офор ми соп стве но ми шље ње, да схва ти и про це ни по сле ди це, да из ра зи сво-
је ми шље ње на ра зу ман и не за ви сан на чин. Што је де те ста ри је, спо соб ни је и је ми шље ње на ра зу ман и не за ви сан на чин. Што је де те ста ри је, спо соб ни је и 
зре ли је, то ће ње го во ми шље ње има ти ве ћу те жи ну у од но су на са др жи ну и за-зре ли је, то ће ње го во ми шље ње има ти ве ћу те жи ну у од но су на са др жи ну и за-
кључ ке на ла за и струч ног ми шље ња.кључ ке на ла за и струч ног ми шље ња.

Во ди тељ слу ча ја је ду жан да Во ди тељ слу ча ја је ду жан да де таљ но обра зло жиде таљ но обра зло жи сво ју од лу ку да ува жи де те- сво ју од лу ку да ува жи де те-
то во ми шље ње, или про це ну и за кљу чак да де те не ма од го ва ра ју ћу спо соб ност то во ми шље ње, или про це ну и за кљу чак да де те не ма од го ва ра ју ћу спо соб ност 
и зре лост да офор ми соп стве но ми шље ње, или да из ра же но ми шље ње де те та и зре лост да офор ми соп стве но ми шље ње, или да из ра же но ми шље ње де те та 
ни је у ње го вом/ње ном нај бо љем ин те ре су, због че га оно ни је има ло ути ца ја на ни је у ње го вом/ње ном нај бо љем ин те ре су, због че га оно ни је има ло ути ца ја на 
са др жи ну на ла за и струч ног ми шље ња.са др жи ну на ла за и струч ног ми шље ња.

Раз ли чи те окол но сти мо гу до ве сти до то га да је Раз ли чи те окол но сти мо гу до ве сти до то га да је из ра же но ми шље ње де те та су-из ра же но ми шље ње де те та су-
прот но ње го вом нај бо љем ин те ре су: прот но ње го вом нај бо љем ин те ре су: 

 ка да по сто је по твр ђе на са зна ња да је де те из ло же но ве ли ком при ти ску да се из- ка да по сто је по твр ђе на са зна ња да је де те из ло же но ве ли ком при ти ску да се из-
ја сни у од ре ђе ном прав цу, ја сни у од ре ђе ном прав цу, 

 ка да код де те та по сто ји страх од по сле ди ца због из ра жа ва ња ми шље ња, без об- ка да код де те та по сто ји страх од по сле ди ца због из ра жа ва ња ми шље ња, без об-
зи ра на труд струч ња ка да од го во ри на бри ге де те та (на при мер, гу би так љу ба ви зи ра на труд струч ња ка да од го во ри на бри ге де те та (на при мер, гу би так љу ба ви 
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ро ди те ља, гу би так по ро ди це, не по вољ не по сле ди це за јед ног или оба ро ди те-ро ди те ља, гу би так по ро ди це, не по вољ не по сле ди це за јед ног или оба ро ди те-
ља, страх де те та да ће се по ве ћа ти ри зик од на си ља или бри га да ће ро ди тељ ља, страх де те та да ће се по ве ћа ти ри зик од на си ља или бри га да ће ро ди тељ 
оти ћи у за твор), оти ћи у за твор), 

 ка да по сто ји са зна ње о на си љу у по ро ди ци, а на сил ник има кон такт са де те том  ка да по сто ји са зна ње о на си љу у по ро ди ци, а на сил ник има кон такт са де те том 
ко ји би мо гао ре зул ти ра ти у да љем на си љу, ко ји би мо гао ре зул ти ра ти у да љем на си љу, 

 ка да је де те тра у ма ти зо ва но или ка да би да ва ње ис ка за мо гло да иза зо ве зна ча- ка да је де те тра у ма ти зо ва но или ка да би да ва ње ис ка за мо гло да иза зо ве зна ча-
јан дис трес, чи ме би се угро зи ло пси хич ко функ ци о ни са ње де те та, јан дис трес, чи ме би се угро зи ло пси хич ко функ ци о ни са ње де те та, 

 ка да де те не ма ре ле вант не ин фор ма ци је на осно ву ко јих би мо гло да фор ми ра  ка да де те не ма ре ле вант не ин фор ма ци је на осно ву ко јих би мо гло да фор ми ра 
ми шље ње, а струч њак за рад са де цом не мо же да по мог не да се до њих до ђе,ми шље ње, а струч њак за рад са де цом не мо же да по мог не да се до њих до ђе,

 ка да је очи глед но да де те би ра ро ди те ља ко ји има ви ше нов ца, или по пу стљи ви  ка да је очи глед но да де те би ра ро ди те ља ко ји има ви ше нов ца, или по пу стљи ви 
ро ди тељ ски стил (у од но су на оба ве зе, пра ви ла, школ ске ак тив но сти), што ни је у ро ди тељ ски стил (у од но су на оба ве зе, пра ви ла, школ ске ак тив но сти), што ни је у 
де те то вом нај бо љем ин те ре су.    де те то вом нај бо љем ин те ре су.    

Исто вре ме но, во ди тељ слу ча ја би у овим си ту а ци ја ма мо рао да Исто вре ме но, во ди тељ слу ча ја би у овим си ту а ци ја ма мо рао да ини ци раини ци ра све нео- све нео-
п ход не по ступ ке (ме ре и услу ге) у над ле жно сти цен тра за со ци јал ни рад, у за шти-п ход не по ступ ке (ме ре и услу ге) у над ле жно сти цен тра за со ци јал ни рад, у за шти-
ти де те та.ти де те та.

Еле мен ти за про це ну нај бо љег ин те ре са де те таЕле мен ти за про це ну нај бо љег ин те ре са де те та

Због зна ча ја пра ва и прин ци па „нај бо љег ин те ре са де те та” у свим по ступ ци ма Због зна ча ја пра ва и прин ци па „нај бо љег ин те ре са де те та” у свим по ступ ци ма 
про це не и од лу чи ва ња у пи та њи ма ко ја се ти чу де це, ов де на во ди мо нај ва жни је про це не и од лу чи ва ња у пи та њи ма ко ја се ти чу де це, ов де на во ди мо нај ва жни је 
ста во ве ста во ве Ко ми те та за пра ва де те таКо ми те та за пра ва де те та из  из Оп ште пре пру ке бр. 14Оп ште пре пру ке бр. 14 (2013).  (2013). 

Кон цепт (стан дард) нај бо љег ин те ре са де те та је ком плек сан, флек си би лан (при ла-Кон цепт (стан дард) нај бо љег ин те ре са де те та је ком плек сан, флек си би лан (при ла-
го дљив и ди на ми чан), што зна чи да не са др жи је дин ствен и ко на чан спи сак еле ме-го дљив и ди на ми чан), што зна чи да не са др жи је дин ствен и ко на чан спи сак еле ме-
на та за про це њи ва ње и утвр ђи ва ње нај бо љег ин те ре са де те та. У сва ком кон крет-на та за про це њи ва ње и утвр ђи ва ње нај бо љег ин те ре са де те та. У сва ком кон крет-
ном слу ча ју нео п ход но је утвр ди ти шта је нај бо љи ин те рес де те та, у скла ду са да-ном слу ча ју нео п ход но је утвр ди ти шта је нај бо љи ин те рес де те та, у скла ду са да-
тим окол но сти ма, кон крет ном си ту а ци јом и по тре ба ма де те та. Спи ску еле ме на та за тим окол но сти ма, кон крет ном си ту а ци јом и по тре ба ма де те та. Спи ску еле ме на та за 
про це ну нај бо љег ин те ре са де те та увек се мо гу про це ну нај бо љег ин те ре са де те та увек се мо гу до да ти но ви еле мен тидо да ти но ви еле мен ти, у скла ду са , у скла ду са 
кон крет ним окол но сти ма. Еле мен ти ко ји су кон крет ним окол но сти ма. Еле мен ти ко ји су у су прот но стиу су прот но сти са пра ви ма де те та са др- са пра ви ма де те та са др-
жа ним у Кон вен ци ји, или еле мен ти чи ји би жа ним у Кон вен ци ји, или еле мен ти чи ји би ефек ти би ли у су прот но стиефек ти би ли у су прот но сти са пра ви ма  са пра ви ма 
де те та, не мо гу се сма тра ти ва лид ним за про це ну нај бо љег ин те ре са де те та.де те та, не мо гу се сма тра ти ва лид ним за про це ну нај бо љег ин те ре са де те та.

Уз већ на ве де не еле мен те — пру жа ње де те ту ин фор ма ци ја, пра во де те та да из ра-Уз већ на ве де не еле мен те — пру жа ње де те ту ин фор ма ци ја, пра во де те та да из ра-
зи соп стве но ми шље ње и пра во да се том ми шље њу по све ти од го ва ра ју ћа па жња, зи соп стве но ми шље ње и пра во да се том ми шље њу по све ти од го ва ра ју ћа па жња, 
по треб но је узе ти у об зир и сле де ће еле мен те:по треб но је узе ти у об зир и сле де ће еле мен те:

 иден ти тет де те таиден ти тет де те та — ка рак те ри сти ке као што су пол, сек су ал на ори јен-ка рак те ри сти ке као што су пол, сек су ал на ори јен-
та ци ја, на ци о нал но по ре кло, ве ро и спо вест и уве ре ња, кул тур ни иден ти тет и та ци ја, на ци о нал но по ре кло, ве ро и спо вест и уве ре ња, кул тур ни иден ти тет и 
дру го, еле мен ти су про це не — иако сва де ца и мла ди има ју исте по тре бе, на-дру го, еле мен ти су про це не — иако сва де ца и мла ди има ју исте по тре бе, на-
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чин њи хо вог из ра жа ва ња се раз ли ку је; де ца има ју пра во на очу ва ње и кон ти-чин њи хо вог из ра жа ва ња се раз ли ку је; де ца има ју пра во на очу ва ње и кон ти-
ну и тет иден ти те та, при ступ кул ту ри, по ро ди ци по ре кла, али то пра во не сме да ну и тет иден ти те та, при ступ кул ту ри, по ро ди ци по ре кла, али то пра во не сме да 
слу жи не ги ра њу дру гих пра ва де це (нпр. бри ге, за шти те, си гур но сти);слу жи не ги ра њу дру гих пра ва де це (нпр. бри ге, за шти те, си гур но сти);

 очу ва ње по ро дич не сре ди не и одр жа ва ње од но саочу ва ње по ро дич не сре ди не и одр жа ва ње од но са — укљу чу је пра во на одр-— укљу чу је пра во на одр-
жа ва ње по ро ди це на оку пу (по ро ди цу тре ба ту ма чи ти ши ро ко), ре дов но жа ва ње по ро ди це на оку пу (по ро ди цу тре ба ту ма чи ти ши ро ко), ре дов но одр-одр-
жа ва ње лич них од но сажа ва ње лич них од но са са оба ро ди те ља и чла но ви ма про ди це, осим ако је то  са оба ро ди те ља и чла но ви ма про ди це, осим ако је то 
у су прот но сти са нај бо љим ин те ре сом де те та (нпр. ако је угро же но пра во на у су прот но сти са нај бо љим ин те ре сом де те та (нпр. ако је угро же но пра во на 
бри гу, за шти ту и си гур ност); ро ди те љу/има тре ба пру жи ти бри гу, за шти ту и си гур ност); ро ди те љу/има тре ба пру жи ти по др шкупо др шку у вр ше њу  у вр ше њу 
ро ди тељ ских оба ве за, мо гућ ност да об но ве и уна пре де ка па ци те те да бри ну ро ди тељ ских оба ве за, мо гућ ност да об но ве и уна пре де ка па ци те те да бри ну 
о де те ту, осим ако одва ја ње де те та од ро ди те ља ни је ну жно ра ди за шти те де-о де те ту, осим ако одва ја ње де те та од ро ди те ља ни је ну жно ра ди за шти те де-
те та; те та; фи нан сиј ско и ма те ри јал но си ро ма штвофи нан сиј ско и ма те ри јал но си ро ма штво или усло ви по ве за ни са њи ма  или усло ви по ве за ни са њи ма 
ни ка да не сме ју би тини ка да не сме ју би ти је ди но оправ да ње одва ја ња де те та од ро ди те ља;  је ди но оправ да ње одва ја ња де те та од ро ди те ља; ин ва-ин ва-
ли ди тет де те та или ње ног/ње го вог ро ди те љали ди тет де те та или ње ног/ње го вог ро ди те ља та ко ђе не сме би ти раз лог за  та ко ђе не сме би ти раз лог за 
одва ја ње де те та; одва ја ње од ро ди те ља се раз ма тра са мо ако по сто ји ри зик одва ја ње де те та; одва ја ње од ро ди те ља се раз ма тра са мо ако по сто ји ри зик 
од за пу шта ња, на пу шта ња, зло ста вља ња, ис ко ри шћа ва ња и екс пло а ти са ња од за пу шта ња, на пу шта ња, зло ста вља ња, ис ко ри шћа ва ња и екс пло а ти са ња 
де те та; де те тре ба да је у мо гућ но сти да де те та; де те тре ба да је у мо гућ но сти да одр жа ва ве зеодр жа ва ве зе са чла но ви ма по ро ди це  са чла но ви ма по ро ди це 
(бра ћом, се стра ма, ба ком и де ком, ро ђа ци ма, осо ба ма са ко ји ма је де те има ло (бра ћом, се стра ма, ба ком и де ком, ро ђа ци ма, осо ба ма са ко ји ма је де те има ло 
сна жне лич не од но се), осим ако је то у су прот но сти са нај бо љим ин те ре сом сна жне лич не од но се), осим ако је то у су прот но сти са нај бо љим ин те ре сом 
де те та; ако је мо гу ће, бра ћу и се стре не тре ба раз два ја ти; де те та; ако је мо гу ће, бра ћу и се стре не тре ба раз два ја ти; 

 бри га, за шти та и си гур ност де те табри га, за шти та и си гур ност де те та — ши ро ко је де фи ни са на у кон тек-ши ро ко је де фи ни са на у кон тек-
сту све о бу хват ног иде а ла до бро би ти и раз во ја де те та; сту све о бу хват ног иде а ла до бро би ти и раз во ја де те та; емо ци о нал на бри гаемо ци о нал на бри га је  је 
основ на по тре ба де те та и укљу чу је раз вој си гур не осе ћај не ве за но сти, љу бав, основ на по тре ба де те та и укљу чу је раз вој си гур не осе ћај не ве за но сти, љу бав, 
си гур не ме ђу људ ске ве зе, ста бил но окру же ње; си гур не ме ђу људ ске ве зе, ста бил но окру же ње; си гур ност де те та си гур ност де те та под ра зу ме-под ра зу ме-
ва пра во на за шти ту од свих вр ста фи зич ког и мен тал ног на си ља, по вре да или ва пра во на за шти ту од свих вр ста фи зич ког и мен тал ног на си ља, по вре да или 
зло ста вља ња, сек су ал ног зло ста вља ња, де гра ди ра ју ћег по на ша ња, сек су ал не, зло ста вља ња, сек су ал ног зло ста вља ња, де гра ди ра ју ћег по на ша ња, сек су ал не, 
еко ном ске или дру ге екс по ла та ци је, нар ко ти ка, кри ми на ла, ору жа них су ко ба еко ном ске или дру ге екс по ла та ци је, нар ко ти ка, кри ми на ла, ору жа них су ко ба 
и слич но; при ли ком до но ше ња од лу ка о нај бо љем ин те ре су де те та ну жно је и слич но; при ли ком до но ше ња од лу ка о нај бо љем ин те ре су де те та ну жно је 
вр ше ње вр ше ње тре нут нетре нут не про це не без бед но сти и про це на  про це не без бед но сти и про це на бу ду ћег ри зи кабу ду ћег ри зи ка од по вре да  од по вре да 
и дру гих по сле ди ца од лу ка о за шти ти и без бед но сти де те та;и дру гих по сле ди ца од лу ка о за шти ти и без бед но сти де те та;

 здра вље де те таздра вље де те та — пра во на здра во окру же ње и бри гу о деч јем фи зич ком пра во на здра во окру же ње и бри гу о деч јем фи зич ком 
и мен тал ном здра вљу, пра во на те ра пи ју, ле че ње и не гу, из бор трет ма на у и мен тал ном здра вљу, пра во на те ра пи ју, ле че ње и не гу, из бор трет ма на у 
од но су на ри зи ке и мо гу ће не же ље не ефек те, пра во на ин фор ми са ње, лич но од но су на ри зи ке и мо гу ће не же ље не ефек те, пра во на ин фор ми са ње, лич но 
одо бре ње за од ре ђе не те ра пи је; одо бре ње за од ре ђе не те ра пи је; 

 обра зо ва ње де те таобра зо ва ње де те та — до ступ ност и ква ли тет обра зо ва ња, укљу чу ју ћи до ступ ност и ква ли тет обра зо ва ња, укљу чу ју ћи 
фор мал но и не фор мал но обра зо ва ње то ком ра ног де тињ ства, окру же ње фор мал но и не фор мал но обра зо ва ње то ком ра ног де тињ ства, окру же ње 
при ла го ђе но сти ца њу зна ња, по што ва ње, пар ти ци па ци ја и мо гућ ност оства-при ла го ђе но сти ца њу зна ња, по што ва ње, пар ти ци па ци ја и мо гућ ност оства-
ри ва ња ам би ци ја; ри ва ња ам би ци ја; 
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 ра њи вост де те тара њи вост де те та —  — у про це ни нај бо љег ин те ре са де те та по треб но је узе-у про це ни нај бо љег ин те ре са де те та по треб но је узе-
ти у об зир ра њи во сти де те та као што је ин ва ли ди тет, при пад ност ма њин ској ти у об зир ра њи во сти де те та као што је ин ва ли ди тет, при пад ност ма њин ској 
гру пи, ста тус из бе глог, ра се ље ног или ли ца у ази лу, чи ње ни цу да је де те би ло гру пи, ста тус из бе глог, ра се ље ног или ли ца у ази лу, чи ње ни цу да је де те би ло 
или је ак ту ел но жр тва зло ста вља ња, чи ње ни цу да жи ви на ули ци или у окру-или је ак ту ел но жр тва зло ста вља ња, чи ње ни цу да жи ви на ули ци или у окру-
же њу ко је је не бе збед но, што прет по ста вља и оба ве зно пла ни ра ње ме ра за же њу ко је је не бе збед но, што прет по ста вља и оба ве зно пла ни ра ње ме ра за 
опо ра вак. опо ра вак. 

Про це на нај бо љег ин те ре са де те та под ра зу ме ва ува жа ва ње Про це на нај бо љег ин те ре са де те та под ра зу ме ва ува жа ва ње свих основ них пра васвих основ них пра ва 
де те та, ме ђу ко ји ма не ма хи је рар хи је (ни јед но пра во де те та не мо же би ти угро же-де те та, ме ђу ко ји ма не ма хи је рар хи је (ни јед но пра во де те та не мо же би ти угро же-
но не га тив ним ту ма че њем нај бо љег ин те ре са де те та). У ве ћи ни си ту а ци ја нај бо љи но не га тив ним ту ма че њем нај бо љег ин те ре са де те та). У ве ћи ни си ту а ци ја нај бо љи 
ин те рес де те та има ин те рес де те та има пр вен стве ни зна чајпр вен стве ни зна чај, од но сно има пред ност над дру гим фак то-, од но сно има пред ност над дру гим фак то-
ри ма (у не ким си ту а ци ја ма нај бо љи ин те рес де те та има ри ма (у не ким си ту а ци ја ма нај бо љи ин те рес де те та има пре вас ход ни зна чајпре вас ход ни зна чај, нпр. , нпр. 
код усво је ња). код усво је ња). 

Зна чај еле ме на та ко ји се про це њу ју у свр ху од ре ђи ва ња нај бо љег ин те ре са де те та Зна чај еле ме на та ко ји се про це њу ју у свр ху од ре ђи ва ња нај бо љег ин те ре са де те та 
је ме ђу за ви сан те је ну жно њи хо во је ме ђу за ви сан те је ну жно њи хо во ба лан си ра ње. ба лан си ра ње. Ни су сви еле мен ти ре ле вант ни Ни су сви еле мен ти ре ле вант ни 
у сва ком по је ди нач ном слу ча ју и у сва ком тре нут ку про це не (раз ли чи ти еле мен ти у сва ком по је ди нач ном слу ча ју и у сва ком тре нут ку про це не (раз ли чи ти еле мен ти 
мо гу се упо тре би ти на раз ли чи те на чи не у по је ди нач ним си ту а ци ја ма). мо гу се упо тре би ти на раз ли чи те на чи не у по је ди нач ним си ту а ци ја ма). 

Ако су еле мен ти про це не нај бо љег ин те ре са де те та у су прот но сти јед ни са дру-Ако су еле мен ти про це не нај бо љег ин те ре са де те та у су прот но сти јед ни са дру-
ги ма (нпр. пра во на одр жа ва ње лич них од но са са ро ди те љем мо же би ти у су-ги ма (нпр. пра во на одр жа ва ње лич них од но са са ро ди те љем мо же би ти у су-
прот но сти са пра вом на за шти ту и си гур ност), ну жно их је прот но сти са пра вом на за шти ту и си гур ност), ну жно их је ме ђу соб но упо ре ди тиме ђу соб но упо ре ди ти 
и утвр ди ти ко је ре ше ње је у скла ду са нај бо љим ин те ре сом де те та. То не зна чи да и утвр ди ти ко је ре ше ње је у скла ду са нај бо љим ин те ре сом де те та. То не зна чи да 
је мо гу ће са мо јед но ре ше ње за од ре ђе ну си ту а ци ју (нпр. у на ве де ном слу ча ју, је мо гу ће са мо јед но ре ше ње за од ре ђе ну си ту а ци ју (нпр. у на ве де ном слу ча ју, 
уко ли ко због кон так та де те та и ро ди те ља по сто ји ри зик за за шти ту и си гур ност уко ли ко због кон так та де те та и ро ди те ља по сто ји ри зик за за шти ту и си гур ност 
де те та, ре ше ње мо же би ти кон такт у над зи ра ним/кон тро ли са ним усло ви ма, при-де те та, ре ше ње мо же би ти кон такт у над зи ра ним/кон тро ли са ним усло ви ма, при-
вре ме ни пре кид кон так та, ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци, де ли мич но или вре ме ни пре кид кон так та, ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци, де ли мич но или 
пот пу но ли ше ње ро ди тељ ског пра ва). пот пу но ли ше ње ро ди тељ ског пра ва). 

Нај бо љи ин те рес де те та мо же би ти Нај бо љи ин те рес де те та мо же би ти у су прот но стиу су прот но сти са ин те ре си ма и пра ви ма дру- са ин те ре си ма и пра ви ма дру-
гих ак те ра у по ступ ку (нпр. дру ге де це, ро ди те ља, ро ђа ка, итд). Па жљи во раз ма-гих ак те ра у по ступ ку (нпр. дру ге де це, ро ди те ља, ро ђа ка, итд). Па жљи во раз ма-
тра ње ин те ре са свих за ин те ре со ва них стра на тре ба ло би да до ве де до ре ше ња. тра ње ин те ре са свих за ин те ре со ва них стра на тре ба ло би да до ве де до ре ше ња. 
Око не ких пи та ња мо гу ће је по сти ћи Око не ких пи та ња мо гу ће је по сти ћи ком про мис ком про мис (нпр. ка да по сто је не су гла си це (нпр. ка да по сто је не су гла си це 
из ме ђу ро ди те ља или ро ди те ља и де те та око ста но ва ња, обра зо ва ња или на чи на из ме ђу ро ди те ља или ро ди те ља и де те та око ста но ва ња, обра зо ва ња или на чи на 
одр жа ва ња лич них од но са де те та и ро ди те ља ко јем ни је по ве ре но)одр жа ва ња лич них од но са де те та и ро ди те ља ко јем ни је по ве ре но). . Ако се ипак Ако се ипак 
не по стиг не уса гла ша ва ње, не по стиг не уса гла ша ва ње, ве ћи зна чајве ћи зна чај тре ба ло би да ти нај бо љем ин те ре су де- тре ба ло би да ти нај бо љем ин те ре су де-
те та. Ме ђу тим, пра ва и ин те ре си де те та те та. Ме ђу тим, пра ва и ин те ре си де те та не би тре ба ло да угро зене би тре ба ло да угро зе основ на пра ва  основ на пра ва 
дру гих ак те ра (нпр. пра во де те та да одр жа ва лич не од но се са ро ди те љем не би дру гих ак те ра (нпр. пра во де те та да одр жа ва лич не од но се са ро ди те љем не би 
тре ба ло да угро зи без бед ност дру гог ро ди те ља), што зна чи да се у тим си ту а ци ја-тре ба ло да угро зи без бед ност дру гог ро ди те ља), што зна чи да се у тим си ту а ци ја-
ма ма не те жи уса гла ша ва њуне те жи уса гла ша ва њу, већ се тра же ре ше ња ко ја рав но прав но оства ру ју пра-, већ се тра же ре ше ња ко ја рав но прав но оства ру ју пра-
ва оба ак те ра. ва оба ак те ра. 
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При ли ком по ре ђе ња раз ли чи тих еле ме на та мо ра се има ти у ви ду свр ха вр ше ња При ли ком по ре ђе ња раз ли чи тих еле ме на та мо ра се има ти у ви ду свр ха вр ше ња 
про це не нај бо љег ин те ре са де те та, а то је обез бе ђи ва ње пу ног и ефи ка сног ужи-про це не нај бо љег ин те ре са де те та, а то је обез бе ђи ва ње пу ног и ефи ка сног ужи-
ва ња свих основ них пра ва (из Кон вен ци је и Оп ци о ног про то ко ла) и све о бу хват ни ва ња свих основ них пра ва (из Кон вен ци је и Оп ци о ног про то ко ла) и све о бу хват ни 
раз вој де те та. Фак то ре „за шти те” де те та (огра ни че ња и ре стрик ци је пра ва) тре ба раз вој де те та. Фак то ре „за шти те” де те та (огра ни че ња и ре стрик ци је пра ва) тре ба 
до во ди ти у ве зу са фак то ри ма „осна жи ва ња” (ужи ва ње пра ва без огра ни ча ва ња), до во ди ти у ве зу са фак то ри ма „осна жи ва ња” (ужи ва ње пра ва без огра ни ча ва ња), 
у че му тре ба има ти у ви ду уз раст и зре лост де те та.у че му тре ба има ти у ви ду уз раст и зре лост де те та.

Тре ба има ти у ви ду да се ка па ци те ти де те та раз ви ја ју, та ко да про це не и од лу ке Тре ба има ти у ви ду да се ка па ци те ти де те та раз ви ја ју, та ко да про це не и од лу ке 
не мо гу би ти ко нач не и не по врат не (по тре бе де те та би тре ба ло са гле да ти у пер-не мо гу би ти ко нач не и не по врат не (по тре бе де те та би тре ба ло са гле да ти у пер-
спек ти ви, кроз про це ну кон ти ну и те та и ста бил но сти са да шње и бу ду ће си ту а ци је спек ти ви, кроз про це ну кон ти ну и те та и ста бил но сти са да шње и бу ду ће си ту а ци је 
у ко јој се де те на ла зи). То ва жи и за про це ну функ ци о нал но сти ро ди те ља и њи хо ве у ко јој се де те на ла зи). То ва жи и за про це ну функ ци о нал но сти ро ди те ља и њи хо ве 
спо соб но сти да од го во ре на по тре бе де те та, ко ја мо же да се ме ња и раз ви ја (због спо соб но сти да од го во ре на по тре бе де те та, ко ја мо же да се ме ња и раз ви ја (због 
че га би тре ба ло пред ло жи ти од го ва ра ју ће ме ре, као и ме ре за ре ви ди ра ње и при-че га би тре ба ло пред ло жи ти од го ва ра ју ће ме ре, као и ме ре за ре ви ди ра ње и при-
ла го ђа ва ње од лу ка).    ла го ђа ва ње од лу ка).    

Ка ко су де ца све осо бе мла ђе од 18 го ди на, про це на и утвр ђи ва ње нај бо љег ин те-Ка ко су де ца све осо бе мла ђе од 18 го ди на, про це на и утвр ђи ва ње нај бо љег ин те-
ре са де те та је ва жна и ка да де те од 15 го ди на има пра во да од лу чу је о пи та њи ма ре са де те та је ва жна и ка да де те од 15 го ди на има пра во да од лу чу је о пи та њи ма 
ко ја га се ти чу (нпр. о одр жа ва њу лич них од но са са ро ди те љем са ко јим не жи ви), ко ја га се ти чу (нпр. о одр жа ва њу лич них од но са са ро ди те љем са ко јим не жи ви), 
што зна чи да би во ди тељ слу ча ја тре ба ло да про це ни и обра зло жи да ли је од лу ка што зна чи да би во ди тељ слу ча ја тре ба ло да про це ни и обра зло жи да ли је од лу ка 
де те та у ње го вом нај бо љем ин те ре су. де те та у ње го вом нај бо љем ин те ре су. 

Све од лу ке и ак тив но сти ко је Све од лу ке и ак тив но сти ко је ди рект но и ин ди рект но ути чуди рект но и ин ди рект но ути чу на де цу мо ра ју  на де цу мо ра ју 
ува жа ва ти нај бо љи ин те рес де те та (нпр. ка да је дан од ро ди те ља тра жи суд ску ува жа ва ти нај бо љи ин те рес де те та (нпр. ка да је дан од ро ди те ља тра жи суд ску 
ме ру за шти те од на си ља у по ро ди ци за се бе, али не и за де те, по треб но је утвр-ме ру за шти те од на си ља у по ро ди ци за се бе, али не и за де те, по треб но је утвр-
ди ти и обра зло жи ти по тен ци јал ни ди рект ни и ин ди рект ни ути цај, од но сно по-ди ти и обра зло жи ти по тен ци јал ни ди рект ни и ин ди рект ни ути цај, од но сно по-
сле ди це те ме ре на де те, про це ну ин ди рект них по сле ди ца на сил ног по на ша ња сле ди це те ме ре на де те, про це ну ин ди рект них по сле ди ца на сил ног по на ша ња 
ро ди те ља на де те, од лу ку о по ве ра ва њу де те та, о мо де лу одр жа ва ња лич них ро ди те ља на де те, од лу ку о по ве ра ва њу де те та, о мо де лу одр жа ва ња лич них 
од но са де те та и ро ди те ља ко јем де те ни је по ве ре но, а по тен ци јал но и по тре бу од но са де те та и ро ди те ља ко јем де те ни је по ве ре но, а по тен ци јал но и по тре бу 
за ме ром за шти те од на си ља и за де те). Упра во ће прин цип нај бо љег ин те ре са за ме ром за шти те од на си ља и за де те). Упра во ће прин цип нај бо љег ин те ре са 
де те та у по је ди ним си ту а ци ја ма из и ски ва ти да сам ЦСР по кре не од го ва ра ју ће де те та у по је ди ним си ту а ци ја ма из и ски ва ти да сам ЦСР по кре не од го ва ра ју ће 
по ступ ке ра ди за шти те де те та, што је об ја шње но у де лу Смер ни ца по све ће них по ступ ке ра ди за шти те де те та, што је об ја шње но у де лу Смер ни ца по све ће них 
утвр ђи ва њу по тре бе за прав ном за шти том и по кре та њу суд ског по ступ ка од утвр ђи ва њу по тре бе за прав ном за шти том и по кре та њу суд ског по ступ ка од 
стра не ЦСР. стра не ЦСР. 
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Фор ма на ла за и струч ног ми шље њаФор ма на ла за и струч ног ми шље ња

Фор ма, од но сно струк ту ра на ла за и струч ног ми шље ња пре ма стан дар ди ма (ПОН-Фор ма, од но сно струк ту ра на ла за и струч ног ми шље ња пре ма стан дар ди ма (ПОН-
СР, чл. 63) тре ба да об у хва ти су мар ну про це ну ба зи ра ну на при ку пље ним по да ци-СР, чл. 63) тре ба да об у хва ти су мар ну про це ну ба зи ра ну на при ку пље ним по да ци-
ма, пла ни ра не или пред у зе те услу ге и ме ре, укљу чу ју ћи и нео бе збе ђе не услу ге ма, пла ни ра не или пред у зе те услу ге и ме ре, укљу чу ју ћи и нео бе збе ђе не услу ге 
ко је предствља ју по тре бе ко ри сни ка.  ко је предствља ју по тре бе ко ри сни ка.  

При ку пље ни по да ци и утвр ђе не чи ње ни це мо ра ју би ти При ку пље ни по да ци и утвр ђе не чи ње ни це мо ра ју би ти са став ни део из ве шта ја, са став ни део из ве шта ја, 
на ве де ни пре глед но, ја сно, ра зу мљи во, кон ци зно, вре мен ски ло гич но, за сва ко на ве де ни пре глед но, ја сно, ра зу мљи во, кон ци зно, вре мен ски ло гич но, за сва ко 
де те по себ но, укљу чу ју ћи по дат ке о сва ком од ро ди те ља, ста ра те ља или дру гих де те по себ но, укљу чу ју ћи по дат ке о сва ком од ро ди те ља, ста ра те ља или дру гих 
де те ту бли ских осо ба, у од но су на по тре бе сва ког де те та. По ред то га, тре ба ло би де те ту бли ских осо ба, у од но су на по тре бе сва ког де те та. По ред то га, тре ба ло би 
укљу чи ти ин фор ма ци је о по ступ ку и са др жа јуукљу чи ти ин фор ма ци је о по ступ ку и са др жа ју ин фор ми са ња де те та  ин фор ми са ња де те та (а не са мо (а не са мо 
уоп ште ну ре че ни цу из ко је ни је мо гу ће са гле да ти ни про цес ни вр сту по да та ка ко-уоп ште ну ре че ни цу из ко је ни је мо гу ће са гле да ти ни про цес ни вр сту по да та ка ко-
је је де те до би ло). На лаз и струч но ми шље ње тре ба да укљу чи и по дат ке о на чи ну, је је де те до би ло). На лаз и струч но ми шље ње тре ба да укљу чи и по дат ке о на чи ну, 
од но сно по ступ ци ма за при ку пља ње по да та ка, као и њи хо ва огра ни че ња.од но сно по ступ ци ма за при ку пља ње по да та ка, као и њи хо ва огра ни че ња.

Тре ба има ти у ви ду да суд мо же не по сред но да утвр ди чи тав низ лич них по да та ка Тре ба има ти у ви ду да суд мо же не по сред но да утвр ди чи тав низ лич них по да та ка 
о чла но ви ма по ро ди це, та ко да они у на ла зу и струч ном ми шље њу тре ба да бу-о чла но ви ма по ро ди це, та ко да они у на ла зу и струч ном ми шље њу тре ба да бу-
ду за сту пље ни у сра зме ри са дру гим по да ци ма. Та ко ђе, анам не стич ки по да ци (на ду за сту пље ни у сра зме ри са дру гим по да ци ма. Та ко ђе, анам не стич ки по да ци (на 
при мер ис ку ство ро ди те ља у по ро ди ца ма по ре кла) тре ба да су до ве де ни у ве зу са при мер ис ку ство ро ди те ља у по ро ди ца ма по ре кла) тре ба да су до ве де ни у ве зу са 
ак ту ел ним функ ци о ни са њем ро ди те ља и нај бо љим ин те ре сом де те та, од но сно са ак ту ел ним функ ци о ни са њем ро ди те ља и нај бо љим ин те ре сом де те та, од но сно са 
пи та њи ма, јер без то га ни су од ва жно сти за по сту пак.пи та њи ма, јер без то га ни су од ва жно сти за по сту пак.

Струч но ми шље ње мо ра би ти за сно ва но на по у зда ним по да ци ма, а во ди тељ слу-Струч но ми шље ње мо ра би ти за сно ва но на по у зда ним по да ци ма, а во ди тељ слу-
ча ја спре ман да ча ја спре ман да об ја сниоб ја сни ко је по дат ке и на ко ји на чин је узи мао у раз ма тра ње и  ко је по дат ке и на ко ји на чин је узи мао у раз ма тра ње и 
до во дио у ме ђу соб ну ве зу при ли ком фор ми ра ња свог ми шље ња. Мо ра би ти ја сно до во дио у ме ђу соб ну ве зу при ли ком фор ми ра ња свог ми шље ња. Мо ра би ти ја сно 
на ве де но ко је по дат ке и из ког раз ло га ни је би ло мо гу ће при ку пи ти, од но сно ко ји на ве де но ко је по дат ке и из ког раз ло га ни је би ло мо гу ће при ку пи ти, од но сно ко ји 
по да ци су не ком плет ни, не по у зда ни или не до ста ју. Су ду ће би ти до ста вље но ми-по да ци су не ком плет ни, не по у зда ни или не до ста ју. Су ду ће би ти до ста вље но ми-
шље ње са мо за она пи та ња и обла сти у ко ји ма во ди тељ слу ча ја има од го ва ра ју ће шље ње са мо за она пи та ња и обла сти у ко ји ма во ди тељ слу ча ја има од го ва ра ју ће 
струч не ком пе тен ци је.струч не ком пе тен ци је.

Во ди тељ слу ча ја Во ди тељ слу ча ја ни је у оба ве зи да из струч них про це на из ве де пре по ру кени је у оба ве зи да из струч них про це на из ве де пре по ру ке, јер , јер 
од лу ке до но си суд на осно ву свих чи ње ни ца, од но сно до ка за.од лу ке до но си суд на осно ву свих чи ње ни ца, од но сно до ка за.
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Смер ни це за утвр ђи ва ње и пре но ше ње 
ми шље ња де те та 

У овом де лу смер ни ца из ло же на су прак тич на упут ства за по сту па ње ЦСР ка да овом де лу смер ни ца из ло же на су прак тич на упут ства за по сту па ње ЦСР ка да 
је од су да до био на лог да утвр ди и су ду пре не се (са оп шти) ми шље ња де те та. је од су да до био на лог да утвр ди и су ду пре не се (са оп шти) ми шље ња де те та. 

С об зи ром на то да ЦСР про це њу је спо соб ност де те та да фор ми ра ми шље ње (по С об зи ром на то да ЦСР про це њу је спо соб ност де те та да фор ми ра ми шље ње (по 
на ло гу су да или са мо и ни ци ја тив но), као и да суд од ЦСР мо же тра жи ти струч но на ло гу су да или са мо и ни ци ја тив но), као и да суд од ЦСР мо же тра жи ти струч но 
ми шље ње о на чи ну из ра жа ва ња ми шље ња де те та у ГСП, из ло же не су и смер ни це ми шље ње о на чи ну из ра жа ва ња ми шље ња де те та у ГСП, из ло же не су и смер ни це 
за по сту па ње у ис пу ња ва њу ових за да та ка. за по сту па ње у ис пу ња ва њу ових за да та ка. 

Пра во де те та на сло бод но из ра жа ва ње ми шље њаПра во де те та на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња
— прав ни оквир — прав ни оквир 

Члан 12. Кон вен ци је о пра ви ма де те та га ран ту је Члан 12. Кон вен ци је о пра ви ма де те та га ран ту је сва ком де те ту пра во да сло бод но сва ком де те ту пра во да сло бод но 
из ра зи сво је ми шље ње о свим пи та њи ма ко ја се ти чу де те та, као и да се ми шље-из ра зи сво је ми шље ње о свим пи та њи ма ко ја се ти чу де те та, као и да се ми шље-
њу де те та по све ти ду жна па жња, у скла ду са го ди на ма жи во та и зре ло шћу де те-њу де те та по све ти ду жна па жња, у скла ду са го ди на ма жи во та и зре ло шћу де те-
та. та. Ово пра во је ди на мич ке при ро де, а ње го ва уло га је да де ци обез бе ди ак тив но Ово пра во је ди на мич ке при ро де, а ње го ва уло га је да де ци обез бе ди ак тив но 
уче шће у до но ше њу свих од лу ка ко је их се ти чу. По што ва ње ми шље ња де те та и уче шће у до но ше њу свих од лу ка ко је их се ти чу. По што ва ње ми шље ња де те та и 
нај бо љих ин те ре са де те та у уза јам ној су ве зи и че сто оства ри ва ње јед ног за ви си нај бо љих ин те ре са де те та у уза јам ној су ве зи и че сто оства ри ва ње јед ног за ви си 
од прет ход ног оства ри ва ња дру гог. од прет ход ног оства ри ва ња дру гог. 

Пра во на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња под ра зу ме ва аутен тич но слу ша ње и Пра во на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња под ра зу ме ва аутен тич но слу ша ње и 
ува жа ва ње оно га што де ца има ју да ка жу, да ва ње про сто ра де ци да из ра зе сво је ува жа ва ње оно га што де ца има ју да ка жу, да ва ње про сто ра де ци да из ра зе сво је 
ми шље ње и, узи ма ју ћи у об зир њи хов уз раст и раз вој не мо гућ но сти, омо гу ћа ва-ми шље ње и, узи ма ју ћи у об зир њи хов уз раст и раз вој не мо гућ но сти, омо гу ћа ва-
ње да ути чу на са др жи ну од лу ка о ства ри ма ко је их се ти чу. На тај на чин се под сти-ње да ути чу на са др жи ну од лу ка о ства ри ма ко је их се ти чу. На тај на чин се под сти-
че и ин си сти ра на ува жа ва њу ми шље ња де це, што је у не по сред ној ве зи с њи хо-че и ин си сти ра на ува жа ва њу ми шље ња де це, што је у не по сред ној ве зи с њи хо-
вим нај бо љим ин те ре сом, још јед ним од основ них прин ци па Кон вен ци је. вим нај бо љим ин те ре сом, још јед ним од основ них прин ци па Кон вен ци је. 

Пра во де те та на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња ре гу ли са но је чл. 65. ПЗ та ко Пра во де те та на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња ре гу ли са но је чл. 65. ПЗ та ко 
што је про пи са но да што је про пи са но да сва ко де те ко је је спо соб но да фор ми ра ми шље ње има сва ко де те ко је је спо соб но да фор ми ра ми шље ње има 
пра во да сло бод но из ра зи сво је ми шље њепра во да сло бод но из ра зи сво је ми шље ње. Оства ри ва ње пра ва де те та на сло-. Оства ри ва ње пра ва де те та на сло-
бод но из ра жа ва ње ми шље ња у пар ни ца ма у ве зи са по ро дич ним од но си ма кон-бод но из ра жа ва ње ми шље ња у пар ни ца ма у ве зи са по ро дич ним од но си ма кон-
кре ти зо ва но је од ред ба ма са др жа ним у чл. 266. ст. 3. ПЗ и чл. 268. ПЗ. кре ти зо ва но је од ред ба ма са др жа ним у чл. 266. ст. 3. ПЗ и чл. 268. ПЗ. 

Де те има пра во али не и оба ве зу да из ра зи сво је ми шље њеДе те има пра во али не и оба ве зу да из ра зи сво је ми шље ње и сва ко ко утвр ђу је  и сва ко ко утвр ђу је 
ми шље ње де те та ду жан је да о то ме оба ве сти де те на на чин при ме рен уз ра сту и ми шље ње де те та ду жан је да о то ме оба ве сти де те на на чин при ме рен уз ра сту и 
зре ло сти де те та, про ве ра ва ју ћи да ли је де те то раз у ме ло. Ово оба ве ште ње тре ба зре ло сти де те та, про ве ра ва ју ћи да ли је де те то раз у ме ло. Ово оба ве ште ње тре ба 
да ти пре не го што се при сту пи пру жа њу ин фор ма ци ја ко је су де те ту по треб не ра-да ти пре не го што се при сту пи пру жа њу ин фор ма ци ја ко је су де те ту по треб не ра-
ди фор ми ра ња ми шље ња.ди фор ми ра ња ми шље ња.
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Смер ни це за про це ну спо соб но сти де те та да фор ми раСмер ни це за про це ну спо соб но сти де те та да фор ми ра
ми шље ње ми шље ње 

Ва жи пра ви ло да сва ко де те, без об зи ра на уз раст, мо же да фор ми ра и из ра зи Ва жи пра ви ло да сва ко де те, без об зи ра на уз раст, мо же да фор ми ра и из ра зи 
ми шље ње о ства ри ма ко је су део ње го вог не по сред ног ис ку ства. Као што је већ ми шље ње о ства ри ма ко је су део ње го вог не по сред ног ис ку ства. Као што је већ 
на гла ше но, став Ко ми те та за пра ва де те та је „на гла ше но, став Ко ми те та за пра ва де те та је „да је де те спо соб но да об ли ку је ми-да је де те спо соб но да об ли ку је ми-
шље ње од нај ра ни јег до ба, чак и ка да мо жда ни је у ста њу да га вер бал но из ра зишље ње од нај ра ни јег до ба, чак и ка да мо жда ни је у ста њу да га вер бал но из ра зи” ” 
и да не по сто је ста ро сне гра ни це у по гле ду и да не по сто је ста ро сне гра ни це у по гле ду спо соб но сти де те та да фор ми ра спо соб но сти де те та да фор ми ра 
ми шље њеми шље ње, већ да се та спо соб ност утвр ђу је у сва ком кон крет ном слу ча ју, има-, већ да се та спо соб ност утвр ђу је у сва ком кон крет ном слу ча ју, има-
ју ћи у ви ду кон крет но де те, кон крет но пи та ње и окол но сти у ко ји ма се уче шће ју ћи у ви ду кон крет но де те, кон крет но пи та ње и окол но сти у ко ји ма се уче шће 
де те та од ви ја.де те та од ви ја.

Уко ли ко суд по сум ња да је де те спо соб но да фор ми ра ми шље ње, ду жан је да за-Уко ли ко суд по сум ња да је де те спо соб но да фор ми ра ми шље ње, ду жан је да за-
тра жи струч но ми шље ње ЦСР. Ис пу ња ва ње овог за дат ка ру ко во ди лац слу жбе, од-тра жи струч но ми шље ње ЦСР. Ис пу ња ва ње овог за дат ка ру ко во ди лац слу жбе, од-
но сно су пер ви зор, по ве ра ва во ди те љу слу ча ја, ко ји по по тре би кон сул ту је дру га но сно су пер ви зор, по ве ра ва во ди те љу слу ча ја, ко ји по по тре би кон сул ту је дру га 
струч на ли ца и да је о то ме сво је обра зло же но струч но ми шље ње. струч на ли ца и да је о то ме сво је обра зло же но струч но ми шље ње. 

Про це ну спо соб но сти де те та да фор ми ра ми шље ње во ди тељ слу ча ја мо же вр ши-Про це ну спо соб но сти де те та да фор ми ра ми шље ње во ди тељ слу ча ја мо же вр ши-
ти и без на ло га су да, при ли ком утвр ђи ва ња ми шље ња де те та за по тре бе из ра де ти и без на ло га су да, при ли ком утвр ђи ва ња ми шље ња де те та за по тре бе из ра де 
на ла за и струч ног ми шље ња, од но сно при ли ком ис пу ња ва ња на ло га су да да утвр-на ла за и струч ног ми шље ња, од но сно при ли ком ис пу ња ва ња на ло га су да да утвр-
ди и су ду пре не се ми шље ње де те та. Про це на да де те ни је спо соб но да фор ми ра ди и су ду пре не се ми шље ње де те та. Про це на да де те ни је спо соб но да фор ми ра 
ми шље ње мо ра би ти де таљ но обра зло же на. ми шље ње мо ра би ти де таљ но обра зло же на. 

Ако во ди тељ слу ча ја у по ступ ку струч не про це не Ако во ди тељ слу ча ја у по ступ ку струч не про це не по сум њапо сум ња у спо соб ност де те та да  у спо соб ност де те та да 
ра су ђу је (узро ко ва но по дат ком о ни жем ин те лек ту ал ном функ ци о ни са њу де те та, ра су ђу је (узро ко ва но по дат ком о ни жем ин те лек ту ал ном функ ци о ни са њу де те та, 
о раз вој ним те шко ћа ма, о пси хи ја триј ском или не у ро ло шком обо ље њу, о исто ри-о раз вој ним те шко ћа ма, о пси хи ја триј ском или не у ро ло шком обо ље њу, о исто ри-
ји зло у по тре бе пси хо ак тив них суп стан ци код адо ле сце на та), ову спо соб ност тре-ји зло у по тре бе пси хо ак тив них суп стан ци код адо ле сце на та), ову спо соб ност тре-
ба да про це ни ба да про це ни струч но ли це ко је је ква ли фи ко ва но за ову вр сту про це неструч но ли це ко је је ква ли фи ко ва но за ову вр сту про це не, о че му , о че му 
тре ба ин фор ми са ти суд. тре ба ин фор ми са ти суд. 

Смер ни це за да ва ње струч ног ми шље ња о на чи нуСмер ни це за да ва ње струч ног ми шље ња о на чи ну
из вра жа ва ња ми шље ња де те таиз вра жа ва ња ми шље ња де те та

У суд ском по ступ ку де те мо же да из ра зи сво је ми шље ње не по сред но или по-У суд ском по ступ ку де те мо же да из ра зи сво је ми шље ње не по сред но или по-
сред но. Пре ма чла ну 65. ПЗ, де те сред но. Пре ма чла ну 65. ПЗ, де те ста ри је од 10 го ди наста ри је од 10 го ди на има пра во да сло бод но  има пра во да сло бод но 
и и не по сред но из ра зи сво је ми шље њене по сред но из ра зи сво је ми шље ње у сва ком суд ском и управ ном по ступ ку у  у сва ком суд ском и управ ном по ступ ку у 
ко ме се од лу чу је о ње го вим пра ви ма. Са гла сно то ме, по сто ји обо ри ва прет по-ко ме се од лу чу је о ње го вим пра ви ма. Са гла сно то ме, по сто ји обо ри ва прет по-
став ка да је де те ста ри је од 10 го ди на спо соб но да сво је ми шље ње не по сред но став ка да је де те ста ри је од 10 го ди на спо соб но да сво је ми шље ње не по сред но 
из ра зи пред су дом. из ра зи пред су дом. 
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Од лу ку о из бо ру на чи на из ра жа ва ња ми шље ња до но си судОд лу ку о из бо ру на чи на из ра жа ва ња ми шље ња до но си суд. Тре ба има ти у ви-. Тре ба има ти у ви-
ду да је, по за ко ну, утвр ђи ва ње и пре но ше ње ми шље ња де те та за да так ко ли зиј-ду да је, по за ко ну, утвр ђи ва ње и пре но ше ње ми шље ња де те та за да так ко ли зиј-
ског ста ра те ља, од но сно при вре ме ног за ступ ни ка, ако је де те ту по ста вљан овај ског ста ра те ља, од но сно при вре ме ног за ступ ни ка, ако је де те ту по ста вљан овај 
тип за ступ ни ка (чл. 265. По ро дич ног за ко на). За слу чај да је ЦСР де те ту по ста вио тип за ступ ни ка (чл. 265. По ро дич ног за ко на). За слу чај да је ЦСР де те ту по ста вио 
ко ли зиј ског ста ра те ља, у том слу ча ју он утвр ђу је и пре но си су ду ми шље ње де те та ко ли зиј ског ста ра те ља, у том слу ча ју он утвр ђу је и пре но си су ду ми шље ње де те та 
уко ли ко суд ни је од ре дио да де те не по сред но из ра зи ми шље ње пред су дом. уко ли ко суд ни је од ре дио да де те не по сред но из ра зи ми шље ње пред су дом. 

Уко ли ко оце ни да је по треб но, суд мо же за тра жи ти да ЦСР дâ Уко ли ко оце ни да је по треб но, суд мо же за тра жи ти да ЦСР дâ сво је струч но ми-сво је струч но ми-
шље ње о на чи ну из ра жа ва ња ми шље њашље ње о на чи ну из ра жа ва ња ми шље ња: не по сред но или по сред но. Струч но : не по сред но или по сред но. Струч но 
ми шље ње мо ра би ти обра зло же но јер је оно основ да суд де те ту ус кра ти пра во ми шље ње мо ра би ти обра зло же но јер је оно основ да суд де те ту ус кра ти пра во 
да не по сред но из ра зи сво је ми шље ње.да не по сред но из ра зи сво је ми шље ње.

Ако је суд на ло жио да ЦСР дâ сво је струч но ми шље ње о на чи ну из вра жа ва ња Ако је суд на ло жио да ЦСР дâ сво је струч но ми шље ње о на чи ну из вра жа ва ња 
ми шље ња де те та, ово ми шље ње се да је на осно ву ни воа раз во ја ми шље ња де-ми шље ња де те та, ово ми шље ње се да је на осно ву ни воа раз во ја ми шље ња де-
те та, ко ји се про це њу је на осно ву уз ра ста де те та, раз вој ног и еду ка тив ног ни воа, те та, ко ји се про це њу је на осно ву уз ра ста де те та, раз вој ног и еду ка тив ног ни воа, 
од но сно сте пе на ин фор ми са но сти и др. од но сно сте пе на ин фор ми са но сти и др. 

Ни во раз во ја ми шље ња де те та мо же се ис пи та ти кроз ана ли зу сле де ћих пет ка-Ни во раз во ја ми шље ња де те та мо же се ис пи та ти кроз ана ли зу сле де ћих пет ка-
те го ри ја:те го ри ја:

 Раз вој је зи ка и ве шти на ко му ни ка ци јеРаз вој је зи ка и ве шти на ко му ни ка ци је — про це њу је се раз у ме ва ње ис ка за- — про це њу је се раз у ме ва ње ис ка за-
них упут ста ва, раз у ме ва ње и пра ће ње ко му ни ка ци је, спсоб ност за из ра жа ва ње них упут ста ва, раз у ме ва ње и пра ће ње ко му ни ка ци је, спсоб ност за из ра жа ва ње 
бри га, по тре ба и ми сли пу тем ре чи и ре че ни ца (мо гућ ност да де те из ра зи свој бри га, по тре ба и ми сли пу тем ре чи и ре че ни ца (мо гућ ност да де те из ра зи свој 
став и суд о ак ту ел ном до га ђа ју или си ту а ци ји).став и суд о ак ту ел ном до га ђа ју или си ту а ци ји).

 Па жња и рад на ме мо ри ја (пам ће ње)Па жња и рад на ме мо ри ја (пам ће ње) — ис пи ту је се спо соб ност де те та да одр- — ис пи ту је се спо соб ност де те та да одр-
жа ва па жњу; да ли ре че ни ца има ло ги чан след, да ли пра ти вре ме, да ли се при-жа ва па жњу; да ли ре че ни ца има ло ги чан след, да ли пра ти вре ме, да ли се при-
др жа ва вре мен ског окви ра, да ли се фо ку си ра на пи та ње, да ли одр жа ва па жњу др жа ва вре мен ског окви ра, да ли се фо ку си ра на пи та ње, да ли одр жа ва па жњу 
и по ред при су ства оме та ју ћих фак то ра — зву ко ва, по ја ва, љу ди и сл. ко ји се мо гу и по ред при су ства оме та ју ћих фак то ра — зву ко ва, по ја ва, љу ди и сл. ко ји се мо гу 
на ћи у суд ни ци; да ли има спо соб ност да дâ ви ше ре ше ња за да ти слу чај.на ћи у суд ни ци; да ли има спо соб ност да дâ ви ше ре ше ња за да ти слу чај.

 Емо ци је и са мо ре гу ла ци ја емо ци ја и по на ша њаЕмо ци је и са мо ре гу ла ци ја емо ци ја и по на ша ња — да ли је де те спо соб но да  — да ли је де те спо соб но да 
ми сли ра ци о нал но, чак и ка да је фру стри ра но, да ли упра вља сво јим емо ци ја-ми сли ра ци о нал но, чак и ка да је фру стри ра но, да ли упра вља сво јим емо ци ја-
ма — кон тро ли ше анк си о зност, ири та бил ност, раз о ча ре ње, про ми сли пре не го ма — кон тро ли ше анк си о зност, ири та бил ност, раз о ча ре ње, про ми сли пре не го 
што од го во ри; има уви да у ак ту ел ну си ту а ци ју, у ста њу је да се на кон уз бу ђе ња и што од го во ри; има уви да у ак ту ел ну си ту а ци ју, у ста њу је да се на кон уз бу ђе ња и 
крат ког од мо ра по но во вра ти по ступ ку ис пи ти ва ња.крат ког од мо ра по но во вра ти по ступ ку ис пи ти ва ња.

 Ве шти не ког ни тив не флек си бил но стиВе шти не ког ни тив не флек си бил но сти — да ли се де те ла ко сна ла зи у про- — да ли се де те ла ко сна ла зи у про-
ме на ма то ком раз го во ра, пре ла зи ла ко с те ме на те му; спо соб но је да ства ри ме на ма то ком раз го во ра, пре ла зи ла ко с те ме на те му; спо соб но је да ства ри 
по сма тра као „раз ли чи те ни јан се си ве” а не као „цр но-бе ле” ка те го ри је; спо соб-по сма тра као „раз ли чи те ни јан се си ве” а не као „цр но-бе ле” ка те го ри је; спо соб-
но је да хи по те тич ки раз ми шља и да раз ма тра раз ли чи те мо гућ но сти; раз у ме но је да хи по те тич ки раз ми шља и да раз ма тра раз ли чи те мо гућ но сти; раз у ме 
де ви ја ци је од уоби ча је них пра ви ла, ру ти на, ори ги нал но за ми шље них пла но ва. де ви ја ци је од уоби ча је них пра ви ла, ру ти на, ори ги нал но за ми шље них пла но ва. 
У ста њу је да под не се не пред ви ђе не окол но сти, но ви не; ла ко мо же да се дис-У ста њу је да под не се не пред ви ђе не окол но сти, но ви не; ла ко мо же да се дис-
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тан ци ра од ори ги нал них за ми сли у ин те ре су по ступ ка; ла ко под но си и раз у ме тан ци ра од ори ги нал них за ми сли у ин те ре су по ступ ка; ла ко под но си и раз у ме 
про ме не (нпр. „ако бу де ки ше, не ће мо ићи на пут”). Ин тер пре ти ра ин фор ма ци-про ме не (нпр. „ако бу де ки ше, не ће мо ићи на пут”). Ин тер пре ти ра ин фор ма ци-
је тач но и из бе га ва ге не ра ли за ци ју и пер со на ли зо ва ње (из бе га ва и не ко ри сти је тач но и из бе га ва ге не ра ли за ци ју и пер со на ли зо ва ње (из бе га ва и не ко ри сти 
„ни ко ме не во ли”, „сви су про тив ме не”, „увек сам ја крив”, „глуп сам”, „ни ка да „ни ко ме не во ли”, „сви су про тив ме не”, „увек сам ја крив”, „глуп сам”, „ни ка да 
ни шта не ће би ти до бро” и сл.).ни шта не ће би ти до бро” и сл.).

 Ве шти не со ци јал ног ми шље њаВе шти не со ци јал ног ми шље ња — да ли де те во ди ра чу на о вер бал ним и не- — да ли де те во ди ра чу на о вер бал ним и не-
вер бал ним по ру ка ма, да ли је у ста њу да пре по зна не вер бал не по ру ке (из глед вер бал ним по ру ка ма, да ли је у ста њу да пре по зна не вер бал не по ру ке (из глед 
ли ца, тон гла са и сл.), за по чи ње ко му ни ка ци ју с вр шња ци ма, ула зи у гру пе вр-ли ца, тон гла са и сл.), за по чи ње ко му ни ка ци ју с вр шња ци ма, ула зи у гру пе вр-
шња ка; зах те ва и скре ће па жњу на се бе на од го ва ра ју ћи на чин; раз у ме ка ко шња ка; зах те ва и скре ће па жњу на се бе на од го ва ра ју ћи на чин; раз у ме ка ко 
ње го во по на ша ње ути че на дру ге љу де; раз у ме на чин на ко ји га дру ги љу ди ње го во по на ша ње ути че на дру ге љу де; раз у ме на чин на ко ји га дру ги љу ди 
до жи ва ља ва ју; има ка па ци тет за ем па ти ју, ува жа ва ми шље ње дру гих и дру га-до жи ва ља ва ју; има ка па ци тет за ем па ти ју, ува жа ва ми шље ње дру гих и дру га-
чи је ста во ве.чи је ста во ве.

Смер ни це за утвр ђи ва ње и пре но ше ње (са оп шта ва ње)Смер ни це за утвр ђи ва ње и пре но ше ње (са оп шта ва ње)
ми шље ња де те та ми шље ња де те та 

Уко ли ко је суд од лу чио да де те по сред но из ра зи сво је ми шље ње, у том слу ча ју Уко ли ко је суд од лу чио да де те по сред но из ра зи сво је ми шље ње, у том слу ча ју 
утвр ђи ва ње и пре но ше ње (са оп шта ва ње) ми шље ња де те та мо же по ве ри ти ЦСР, утвр ђи ва ње и пре но ше ње (са оп шта ва ње) ми шље ња де те та мо же по ве ри ти ЦСР, 
школ ском пси хо ло гу, по ро дич ном са ве то ва ли шту или дру гој уста но ви спе ци ја-школ ском пси хо ло гу, по ро дич ном са ве то ва ли шту или дру гој уста но ви спе ци ја-
ли зо ва ној за по сре до ва ње у по ро дич ним од но си ма (чл. 65. ст. 6. По ро дич ног ли зо ва ној за по сре до ва ње у по ро дич ним од но си ма (чл. 65. ст. 6. По ро дич ног 
за ко на). за ко на). 

У на ло гу ко јим по ве ра ва утвр ђи ва ње и пре но ше ње ми шље ња де те та суд је ду жан У на ло гу ко јим по ве ра ва утвр ђи ва ње и пре но ше ње ми шље ња де те та суд је ду жан 
да на ве де да на ве де пи та ња у по гле ду ко јих је по треб но ми шље ње де те та.пи та ња у по гле ду ко јих је по треб но ми шље ње де те та. За слу чај да За слу чај да 
је суд про пу стио да на ве де ова пи та ња, по треб но је обра ти ти се су ду и за тра жи ти је суд про пу стио да на ве де ова пи та ња, по треб но је обра ти ти се су ду и за тра жи ти 
до дат на упут ства. до дат на упут ства. 

Уко ли ко је суд утвр ђи ва ње ми шље ња де те та по ве рио ЦСР, ка да на лог су да стиг-Уко ли ко је суд утвр ђи ва ње ми шље ња де те та по ве рио ЦСР, ка да на лог су да стиг-
не у ЦСР, по треб но је нај пре утвр ди ти да ли се ра ди о де те ту ко је је већ ко ри сник не у ЦСР, по треб но је нај пре утвр ди ти да ли се ра ди о де те ту ко је је већ ко ри сник 
услу га ЦСР и у од но су на ко је је од ре ђен во ди тељ слу ча ја. Ако је во ди тељ слу-услу га ЦСР и у од но су на ко је је од ре ђен во ди тељ слу ча ја. Ако је во ди тељ слу-
ча ја већ од ре ђен, по треб но је ис пи та ти да ли би оба вља ње но вог за дат ка до ве-ча ја већ од ре ђен, по треб но је ис пи та ти да ли би оба вља ње но вог за дат ка до ве-
ло во ди те ља слу ча ја у су коб ин те ре са, од но сно на ру ши ло ус по ста вље ни од нос ло во ди те ља слу ча ја у су коб ин те ре са, од но сно на ру ши ло ус по ста вље ни од нос 
по ве ре ња. У том слу ча ју утвр ђи ва ње ми шље ња де те та тре ба по ве ри ти дру гом по ве ре ња. У том слу ча ју утвр ђи ва ње ми шље ња де те та тре ба по ве ри ти дру гом 
во ди те љу слу ча ја. во ди те љу слу ча ја. 

Успе шно ис пу ње ње суд ског на ло га да се утвр ди и су ду са оп шти (пре не се) ми-Успе шно ис пу ње ње суд ског на ло га да се утвр ди и су ду са оп шти (пре не се) ми-
шље ње де те та под ра зу ме ва низ ра зно вр сних ак тив но сти, ко је се сук це сив но шље ње де те та под ра зу ме ва низ ра зно вр сних ак тив но сти, ко је се сук це сив но 
оба вља ју. оба вља ју. 



4141С М Е Р  Н И  Ц Е  З А  П О  С Т У  П А  Њ Е  Ц Е Н  ТА  РА  З А  С О  Ц И  Ј А Л  Н И  РА Д  У  К О Н  Т Е К  С Т УС М Е Р  Н И  Ц Е  З А  П О  С Т У  П А  Њ Е  Ц Е Н  ТА  РА  З А  С О  Ц И  Ј А Л  Н И  РА Д  У  К О Н  Т Е К  С Т У
Г РА Ђ А Н  С К И Х  С УД  С К И Х  П О  С Т У  П А  К А  К О  Ј И  С Е  Т И  Ч У  П РА  В А  И  И Н  Т Е  Р Е  С А  Д Е  Т Е  ТАГ РА Ђ А Н  С К И Х  С УД  С К И Х  П О  С Т У  П А  К А  К О  Ј И  С Е  Т И  Ч У  П РА  В А  И  И Н  Т Е  Р Е  С А  Д Е  Т Е  ТА

Пру жа ње ин фор ма ци ја и об ја шње ња Пру жа ње ин фор ма ци ја и об ја шње ња 

Пре све га, по треб но је већ у по зи ву ко ји се де те ту упу ћу је пру жи ти по треб не ин-Пре све га, по треб но је већ у по зи ву ко ји се де те ту упу ћу је пру жи ти по треб не ин-
фор ма ци је и об ја шње ња: а) об ја сни ти му шта је раз лог због ко га је по треб но да се фор ма ци је и об ја шње ња: а) об ја сни ти му шта је раз лог због ко га је по треб но да се 
чу је ње го во ми шље ње; б) об ја сни ти му да има пра во, али не и ду жност да из ра зи чу је ње го во ми шље ње; б) об ја сни ти му да има пра во, али не и ду жност да из ра зи 
сво је ми шље ње и ц) ин фор ми са ти га о то ме да има пра во да иза бе ре ли це у ко је сво је ми шље ње и ц) ин фор ми са ти га о то ме да има пра во да иза бе ре ли це у ко је 
има по ве ре ња, ко је ће би ти при сут но при ли ком из ра жа ва ња ми шље ња.има по ве ре ња, ко је ће би ти при сут но при ли ком из ра жа ва ња ми шље ња.

Сва на ве де на об ја шње ња тре ба де те ту усме но по но ви ти то ком раз го во ра и про-Сва на ве де на об ја шње ња тре ба де те ту усме но по но ви ти то ком раз го во ра и про-
ве ри ти да ли их је де те раз у ме ло. По себ но је ва жно ста ви ти де те ту до зна ња да је ве ри ти да ли их је де те раз у ме ло. По себ но је ва жно ста ви ти де те ту до зна ња да је 
ње го во ми шље ње по треб но ка ко би суд до нео од лу ку о од ре ђе ној ства ри и да је ње го во ми шље ње по треб но ка ко би суд до нео од лу ку о од ре ђе ној ства ри и да је 
су ду ва жно да са зна ми шље ње де те та о бит ним пи та њи ма. Та ко ђе, ва жно је да де-су ду ва жно да са зна ми шље ње де те та о бит ним пи та њи ма. Та ко ђе, ва жно је да де-
те већ на по чет ку раз го во ра са зна да раз го вор ни је по вер љи ве при ро де и да ће те већ на по чет ку раз го во ра са зна да раз го вор ни је по вер љи ве при ро де и да ће 
са са др жи ном ње го вог ми шље ња би ти упо зна ти суд и ње го ви ро ди те љи, од но сно са са др жи ном ње го вог ми шље ња би ти упо зна ти суд и ње го ви ро ди те љи, од но сно 
ста ра те љи. У спи си ма пред ме та тре ба за све до чи ти да су све ове ин фор ма ци је и ста ра те љи. У спи си ма пред ме та тре ба за све до чи ти да су све ове ин фор ма ци је и 
об ја шње ња де те ту пру же на, а о то ме тре ба ин фор ми са ти и суд у увод ном де лу до-об ја шње ња де те ту пру же на, а о то ме тре ба ин фор ми са ти и суд у увод ном де лу до-
ку мен та у ко јем је из не та са др жи на ми шље ња де те та. ку мен та у ко јем је из не та са др жи на ми шље ња де те та. 

Ако де те не же ли да из ра зи сво је ми шље ње, во ди тељ слу ча ја при пре ма до пис ко-Ако де те не же ли да из ра зи сво је ми шље ње, во ди тељ слу ча ја при пре ма до пис ко-
јим оба ве шта ва суд о овој чи ње ни ци. јим оба ве шта ва суд о овој чи ње ни ци. 

Ако де те же ли да из ра зи ми шље ње ко је ће би ти пре не то су ду, по треб но је у раз го-Ако де те же ли да из ра зи ми шље ње ко је ће би ти пре не то су ду, по треб но је у раз го-
во ру са де те том са зна ти ми шље ње о свим пи та њи ма у по гле ду ко јих је суд тра жио во ру са де те том са зна ти ми шље ње о свим пи та њи ма у по гле ду ко јих је суд тра жио 
утвр ђи ва ње ми шље ња. утвр ђи ва ње ми шље ња. 

Кључ ни за да так струч ног ли ца ко је раз го ва ра са де те том је сте да де те ту пру жи сва Кључ ни за да так струч ног ли ца ко је раз го ва ра са де те том је сте да де те ту пру жи сва 
по треб на оба ве ште ња ка ко би фор ми ра ло сво је ми шље ње. У том сми слу по треб-по треб на оба ве ште ња ка ко би фор ми ра ло сво је ми шље ње. У том сми слу по треб-
но је во ди ти ра чу на о сле де ћем:  но је во ди ти ра чу на о сле де ћем:  

 Де те тре ба да бу де ин фор ми са но о пред ме ту по ступ ка, о то ку по ступ ка, о ли- Де те тре ба да бу де ин фор ми са но о пред ме ту по ступ ка, о то ку по ступ ка, о ли-
ци ма укљу че ним у по сту пак и њи хо вим уло га ма, као и о пра ви ма ко ја де те ту ци ма укљу че ним у по сту пак и њи хо вим уло га ма, као и о пра ви ма ко ја де те ту 
при па да ју; при па да ју; 

 Обим ин фор ма ци ја ко је се де те ту пру жа ју дик ти ра сам по сту пак, ње го ва сло- Обим ин фор ма ци ја ко је се де те ту пру жа ју дик ти ра сам по сту пак, ње го ва сло-
же ност, мул ти ди мен зи о нал ност и дру го, а сва ка ин фор ма ци ја мо же би ти зна-же ност, мул ти ди мен зи о нал ност и дру го, а сва ка ин фор ма ци ја мо же би ти зна-
чај на и ва жна. По ла зни прин цип је да де те тре ба да до би је оп ти мал ни обим чај на и ва жна. По ла зни прин цип је да де те тре ба да до би је оп ти мал ни обим 
ин фор ма ци ја (ни пре ма ло ни пре ви ше); ин фор ма ци ја (ни пре ма ло ни пре ви ше); 

 Де те ту тре ба об ја сни ти због че га је су ду ва жно да чу је ми шље ње де те та, због  Де те ту тре ба об ја сни ти због че га је су ду ва жно да чу је ми шље ње де те та, због 
че га би де те ту мо гло би ти ва жно да из не се сво је ми шље ње; че га би де те ту мо гло би ти ва жно да из не се сво је ми шље ње; 

 Оства ри ва ње пра ва на из ра жа ва ње ми шље ња у суд ском по ступ ку тре ба де те ту  Оства ри ва ње пра ва на из ра жа ва ње ми шље ња у суд ском по ступ ку тре ба де те ту 
при ка за ти као мо гућ ност да уче ству је у до но ше њу од лу ке, да се и ње го во ми-при ка за ти као мо гућ ност да уче ству је у до но ше њу од лу ке, да се и ње го во ми-
шље ње чу је и узме у об зир, чи ме се мо же и до при не ти емо тив ној и со ци јал ној шље ње чу је и узме у об зир, чи ме се мо же и до при не ти емо тив ној и со ци јал ној 
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зре ло сти де те та (под сти ца ње си гур но сти у се бе, уну тра шњег ло ку са кон тро ле зре ло сти де те та (под сти ца ње си гур но сти у се бе, уну тра шњег ло ку са кон тро ле 
— до жи вља ја мо гућ но сти ути ца ња на дру штве не од но се).— до жи вља ја мо гућ но сти ути ца ња на дру штве не од но се).

 Де те ту тре ба об ја сни ти ко ће би ти упо знат са ње го вим ми шље њем, ка да и на ко- Де те ту тре ба об ја сни ти ко ће би ти упо знат са ње го вим ми шље њем, ка да и на ко-
ји на чин; ји на чин; 

 Де те ту тре ба об ја сни ти ко ме да се обра ти ако про ме ни ми шље ње; Де те ту тре ба об ја сни ти ко ме да се обра ти ако про ме ни ми шље ње;

 Де те ту тре ба об ја сни ти ка ко ње го во ми шље ње мо же ути ца ти на ис ход по ступ- Де те ту тре ба об ја сни ти ка ко ње го во ми шље ње мо же ути ца ти на ис ход по ступ-
ка, ка ко мо же ути ца ти на жи вот де те та и ње му бли ских љу ди на ко је се по сту-ка, ка ко мо же ути ца ти на жи вот де те та и ње му бли ских љу ди на ко је се по сту-
пак од но си. пак од но си. 

Струч но ли це ко је пру жа ин фор ма ци је де те ту чи ни то на на чин при ла го ђен уз-Струч но ли це ко је пру жа ин фор ма ци је де те ту чи ни то на на чин при ла го ђен уз-
ра сту и зре ло сти де те та, ње го вом пси хич ком ста њу и др. Уз раст де те та је кључ ни ра сту и зре ло сти де те та, ње го вом пси хич ком ста њу и др. Уз раст де те та је кључ ни 
фак тор, при че му струч на ли ца тре ба да има ју у ви ду спо соб но сти де те та у по је-фак тор, при че му струч на ли ца тре ба да има ју у ви ду спо соб но сти де те та у по је-
ди ним уз ра сти ма: ди ним уз ра сти ма: 

 Де те у ра ном уз ра сту (од 3 до 7 го ди на) Де те у ра ном уз ра сту (од 3 до 7 го ди на) — На овом уз ра сту де ца не раз ли ку ју На овом уз ра сту де ца не раз ли ку ју 
уло ге по ли ци је, су да, за тво ра. Обич но има ју ви зу ел ни имиџ су ди је, али не раз-уло ге по ли ци је, су да, за тво ра. Обич но има ју ви зу ел ни имиџ су ди је, али не раз-
у ме ју уло гу ко ју су ди ја или ту жи лац има. На овом уз ра сту го то во 82% де це не у ме ју уло гу ко ју су ди ја или ту жи лац има. На овом уз ра сту го то во 82% де це не 
раз у ме уло гу су ди је; пре ко 50% де це уз ра ста од 7 го ди на не зна ко су и шта ра де раз у ме уло гу су ди је; пре ко 50% де це уз ра ста од 7 го ди на не зна ко су и шта ра де 
адво ка ти; а пре ко 50% де це уз ра ста 4-7 го ди на не зна да је уло га су да да ева лу и-адво ка ти; а пре ко 50% де це уз ра ста 4-7 го ди на не зна да је уло га су да да ева лу и-
ра до ка зе и да тра га за исти ном.ра до ка зе и да тра га за исти ном.

 Де те у ста ри јем уз ра сту (од 8 до 11 го ди на) Де те у ста ри јем уз ра сту (од 8 до 11 го ди на) — На овом уз ра сту де ца по чи њу На овом уз ра сту де ца по чи њу 
да раз у ме ју прав ни си стем; ве ћи на њих ви ше не ме ша ју уло гу по ли ци је са уло-да раз у ме ју прав ни си стем; ве ћи на њих ви ше не ме ша ју уло гу по ли ци је са уло-
гом су ди ја; и да ље је ве ћи на де це на овом уз ра сту збу ње на око то га шта се де ша-гом су ди ја; и да ље је ве ћи на де це на овом уз ра сту збу ње на око то га шта се де ша-
ва на су ду. ва на су ду. 

 Де те адо ле сцент (од 11 до 18 го ди на) Де те адо ле сцент (од 11 до 18 го ди на) — ка ко се де ца при бли жа ва ју адо ле-ка ко се де ца при бли жа ва ју адо ле-
сцен ци ји њи хо во зна ње о прав ном си сте му је слич но зна њу од ра слих осо ба.сцен ци ји њи хо во зна ње о прав ном си сте му је слич но зна њу од ра слих осо ба.

Смер ни це за раз го вор са де те том Смер ни це за раз го вор са де те том 

Смер ни це за раз го вор са де те том из ло же не су у де лу ко ји се од но си на утвр ђи-Смер ни це за раз го вор са де те том из ло же не су у де лу ко ји се од но си на утвр ђи-
ва ње ми шље ња де те та за по тре бе из ра де на ла за и струч ног ми шље ња и тре ба ва ње ми шље ња де те та за по тре бе из ра де на ла за и струч ног ми шље ња и тре ба 
их при ме њи ва ти и ка да је је ди ни за да так ЦСР да утвр ди и су ду пре не се (са оп шти) их при ме њи ва ти и ка да је је ди ни за да так ЦСР да утвр ди и су ду пре не се (са оп шти) 
ми шље ње де те та. На овом ме сту ука зу је мо са мо на ти пич не фа зе раз го во ра са ми шље ње де те та. На овом ме сту ука зу је мо са мо на ти пич не фа зе раз го во ра са 
де те том. де те том. 
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Инструкције за разговор са дететомИнструкције за разговор са дететом

Детету се пружају обавештења у структурираном разговору, који уобичејено траје до 60 Детету се пружају обавештења у структурираном разговору, који уобичејено траје до 60 
минута, а састоји се из неколико целина: минута, а састоји се из неколико целина: 
Први део разговора усмерен је ка успостављању контакта и односа поверења и сарадње Први део разговора усмерен је ка успостављању контакта и односа поверења и сарадње 

са дететом. Зато се са дететом разговара о неугрожавајућим сферама његовог живота са дететом. Зато се са дететом разговара о неугрожавајућим сферама његовог живота 
(„Шта волиш да радиш?” и сл.). („Шта волиш да радиш?” и сл.). 

Детету се, затим, представља процес рада и, уколико је могуће, процењује се способност Детету се, затим, представља процес рада и, уколико је могуће, процењује се способност 
детета да разуме конкретни поступак, његов предмет и циљ. детета да разуме конкретни поступак, његов предмет и циљ. 

Разговор се, потом, усмерава на пружање информација које су детету неопходне да би Разговор се, потом, усмерава на пружање информација које су детету неопходне да би 
формирало мишљење, на начин који за дете није збуњујући нити инвазиван. формирало мишљење, на начин који за дете није збуњујући нити инвазиван. 

У разговору са детом утврђује се његово мишљење о питањима у погледу којих је суд У разговору са детом утврђује се његово мишљење о питањима у погледу којих је суд 
затражио мишљење детета.затражио мишљење детета.

Током разговора детету се пружа емотивна подршка. Током разговора детету се пружа емотивна подршка. 
Ако дете има отежану комуникацију, са њим разговара лице обучено за специфичну Ако дете има отежану комуникацију, са њим разговара лице обучено за специфичну 

комуникацију.комуникацију.
Ако дете говори страни језик, потребно је обезбедити преводиоца (то не може бити Ако дете говори страни језик, потребно је обезбедити преводиоца (то не може бити 

родитељ, члан породице, односно сродник детета).родитељ, члан породице, односно сродник детета).

Засведочавање и преношење (саопштавање) мишљења детета Засведочавање и преношење (саопштавање) мишљења детета 

Да би се суд упо знао са аутен тич ном са др жи ном ми шље ња де те та, ми шље ње де-Да би се суд упо знао са аутен тич ном са др жи ном ми шље ња де те та, ми шље ње де-
те та о свим пи та њи ма тре ба да бу де те та о свим пи та њи ма тре ба да бу де вер но за све до че новер но за све до че но. Због то га се пре по ру чу је . Због то га се пре по ру чу је 
да су ду бу де до ста вљен да су ду бу де до ста вљен тран скрипт раз го во ратран скрипт раз го во ра ко ји је во ди тељ слу ча ја или дру- ко ји је во ди тељ слу ча ја или дру-
го овла шће но ли це са де те том во ди ло при ли ком утвр ђи ва ња ње го вог ми шље ња. го овла шће но ли це са де те том во ди ло при ли ком утвр ђи ва ња ње го вог ми шље ња. 
Тран скри пит мо же би ти из ра ђен на осно ву Тран скри пит мо же би ти из ра ђен на осно ву аудио сним кааудио сним ка раз го во ра, а ако то ни је раз го во ра, а ако то ни је 
мо гу ће, во ди тељ слу ча ја ан га жу је дру гог струч ног рад ни ка, ко ји при су ству је и бе-мо гу ће, во ди тељ слу ча ја ан га жу је дру гог струч ног рад ни ка, ко ји при су ству је и бе-
ле жи ток раз го во ра, али у ње му не уче ству је. По жељ но је да тран скрипт са др жи ле жи ток раз го во ра, али у ње му не уче ству је. По жељ но је да тран скрипт са др жи 
пи та ња и од го во ре де те та. пи та ња и од го во ре де те та. 

Због ва жно сти прин ци па по вер љи во сти и ње го вог огра ни че ња у пар нич ном по-Због ва жно сти прин ци па по вер љи во сти и ње го вог огра ни че ња у пар нич ном по-
ступ ку, во ди тељ слу ча ја је ду жан ступ ку, во ди тељ слу ча ја је ду жан да ин фор ми ше де теда ин фор ми ше де те да ни је у оба ве зи да дâ  да ни је у оба ве зи да дâ 
ми шље њеми шље ње о сва ком пи та њу и да то мо же да из ра зи на на чин ко ји му од го ва ра: о сва ком пи та њу и да то мо же да из ра зи на на чин ко ји му од го ва ра: 
та ко што мо же да из о ста ви део ин фор ма ци ја, да од би је да од го во ри на од ре ђе на та ко што мо же да из о ста ви део ин фор ма ци ја, да од би је да од го во ри на од ре ђе на 
пи та ња (да ка же да не же ли, или да упо тре би до го во ре ни знак), да ус кра ти пра во пи та ња (да ка же да не же ли, или да упо тре би до го во ре ни знак), да ус кра ти пра во 
да се од го вор за бе ле жи, уко ли ко се пре до ми сли. У раз го во ру са де те том мла ђег да се од го вор за бе ле жи, уко ли ко се пре до ми сли. У раз го во ру са де те том мла ђег 
уз ра ста (мла ђе од 7 го ди на) мо же се ко ри сти ти уз ра ста (мла ђе од 7 го ди на) мо же се ко ри сти ти цр тежцр теж, као на чин и под сти цај за као на чин и под сти цај за 
ко му ни ка ци ју.  ко му ни ка ци ју.  

Де те мо же има ти те шко ћу да у од ре ђе ним си ту а ци ја ма из ра зи ми шље ње због Де те мо же има ти те шко ћу да у од ре ђе ним си ту а ци ја ма из ра зи ми шље ње због 
стра хастра ха (за без бед ност или од по сле ди ца),  (за без бед ност или од по сле ди ца), при ти скапри ти ска или  или ло јал но стило јал но сти јед ном  јед ном 
или обо ма ро ди те љи ма, и слич них раз ло га, што би тре ба ло има ти у ви ду. То ком или обо ма ро ди те љи ма, и слич них раз ло га, што би тре ба ло има ти у ви ду. То ком 
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раз го во ра во ди тељ слу ча ја мо же да раз го во ра во ди тељ слу ча ја мо же да под се ти под се ти де те ко је по ка зу је не ла го ду да го-де те ко је по ка зу је не ла го ду да го-
во ри о од ре ђе ним те ма ма и де те мла ђег уз ра ста, да не ма оба ве зу да од го во ри во ри о од ре ђе ним те ма ма и де те мла ђег уз ра ста, да не ма оба ве зу да од го во ри 
на сва ко пи та ње. на сва ко пи та ње. 

Ка да во ди тељ слу ча ја на осно ву са др жа ја ис ка за де те та по сум ња да де те ни је фор-Ка да во ди тељ слу ча ја на осно ву са др жа ја ис ка за де те та по сум ња да де те ни је фор-
ми ра ло ми шље ње на не за ви сан на чин, да је из ло же но ми ра ло ми шље ње на не за ви сан на чин, да је из ло же но при ти скупри ти ску, , ма ни пу ли са нома ни пу ли са но 
или или ин стру и ра но, ин стру и ра но, де те то ве из ја ве тре ба до след но за бе ле жи ти, али је ва жно по-де те то ве из ја ве тре ба до след но за бе ле жи ти, али је ва жно по-
ста ви ти ста ви ти до дат на пи та њадо дат на пи та ња и тра жи ти де таљ ни ји опи си чи ње ни ца, до га ђа ја, оно га  и тра жи ти де таљ ни ји опи си чи ње ни ца, до га ђа ја, оно га 
што де те осе ћа, ми сли и ра ди у тим си ту а ци ја ма (шта, ка да, ка ко, шта се за тим де-што де те осе ћа, ми сли и ра ди у тим си ту а ци ја ма (шта, ка да, ка ко, шта се за тим де-
си ло… шта би мо гло да се де си, од че га стра ху је…), ка ко би суд ове по дат ке мо гао си ло… шта би мо гло да се де си, од че га стра ху је…), ка ко би суд ове по дат ке мо гао 
ин тер пре ти ра ти у кон тек сту са свим дру гим ре ле вант ним по да ци ма.    ин тер пре ти ра ти у кон тек сту са свим дру гим ре ле вант ним по да ци ма.    

На кра ју раз го во ра, во ди тељ слу ча ја тре ба да На кра ју раз го во ра, во ди тељ слу ча ја тре ба да про чи тапро чи та за пис де те ту и да про ве ри  за пис де те ту и да про ве ри 
да ли то што је за пи са но од го ва ра оно ме што је де те хте ло да из ра зи. Уко ли ко де те да ли то што је за пи са но од го ва ра оно ме што је де те хте ло да из ра зи. Уко ли ко де те 
та да ис ка же же љу да се од ре ђе не ре чи или ре че ни це та да ис ка же же љу да се од ре ђе не ре чи или ре че ни це из ме не или из о ста веиз ме не или из о ста ве, во ди-, во ди-
тељ слу ча ја је ду жан да то учи ни. тељ слу ча ја је ду жан да то учи ни. 

Иако је у прак си ЦСР че ста по ја ва да из ја ву де те та узи ма, од но сно за пис о ми шље-Иако је у прак си ЦСР че ста по ја ва да из ја ву де те та узи ма, од но сно за пис о ми шље-
њу де те та са чи ња ва прав ник (а не ка да се у до ку мен ту на во ди да се из ја ва да је „под њу де те та са чи ња ва прав ник (а не ка да се у до ку мен ту на во ди да се из ја ва да је „под 
пу ном ма те ри јал ном и кри вич ном од го вор но шћу”), што је са свим нео д го ва ра ју ће пу ном ма те ри јал ном и кри вич ном од го вор но шћу”), што је са свим нео д го ва ра ју ће 
јер је утвр ђи ва ње ми шље ња де те та у ЦСР за да так во ди те ља слу ча ја. јер је утвр ђи ва ње ми шље ња де те та у ЦСР за да так во ди те ља слу ча ја. 

У до пи су ко ји се упу ћу је су ду тре ба у увод ном де лу украт ко опи са ти про цес утвр-У до пи су ко ји се упу ћу је су ду тре ба у увод ном де лу украт ко опи са ти про цес утвр-
ђи ва ња ми шље ња де те та, из не ти ин фор ма ци је ко је су де те ту пру же не, по дат ке о ђи ва ња ми шље ња де те та, из не ти ин фор ма ци је ко је су де те ту пру же не, по дат ке о 
по вер љи вом ли цу у чи јем је при су ству де те из не ло ми шље ње и сл. и при ло жи ти по вер љи вом ли цу у чи јем је при су ству де те из не ло ми шље ње и сл. и при ло жи ти 
сам тран скрипт раз го во ра. сам тран скрипт раз го во ра. 

Уко ли ко је де те Уко ли ко је де те од би лоод би ло да из не се ми шље ње или је то ком раз го во ра  да из не се ми шље ње или је то ком раз го во ра од у ста лоод у ста ло од  од 
да тих из ја ва, тре ба при пре ми ти до пис ко јим ће суд о то ме би ти оба ве штен.да тих из ја ва, тре ба при пре ми ти до пис ко јим ће суд о то ме би ти оба ве штен.

Ми шље ње де те та се не до ста вља су ду уко ли ко де те зах те ва по што ва ње Ми шље ње де те та се не до ста вља су ду уко ли ко де те зах те ва по што ва ње 
прин ци па по вер љи во сти.прин ци па по вер љи во сти. За то на кра ју раз го во ра тре ба про ве ри ти да ли је де те  За то на кра ју раз го во ра тре ба про ве ри ти да ли је де те 
са гла сно да се ње го во ми шље ње пре не се су ду, а ову чи ње ни цу тре ба за све до чи-са гла сно да се ње го во ми шље ње пре не се су ду, а ову чи ње ни цу тре ба за све до чи-
ти у спи си ма пред ме та. Из истог раз ло га, ако де те из ра зи ми шље ње, али се у то ку ти у спи си ма пред ме та. Из истог раз ло га, ако де те из ра зи ми шље ње, али се у то ку 
раз го во ра пре до ми сли и ка же да не же ли да ње го во ми шље ње бу де пре не то су ду, раз го во ра пре до ми сли и ка же да не же ли да ње го во ми шље ње бу де пре не то су ду, 
у том слу ча ју тре ба по сту пи ти као да де те ни је ни из ра зи ло ми шље ње. у том слу ча ју тре ба по сту пи ти као да де те ни је ни из ра зи ло ми шље ње. 
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Смер ни це за при ку пља ње чи ње ни ца
и до ка за по на ло гу су да 

С уд мо же на ло жи ти ЦСР да при ку пи чи ње ни це о лич ним и по ро дич ним при ли-уд мо же на ло жи ти ЦСР да при ку пи чи ње ни це о лич ним и по ро дич ним при ли-
ка ма стран ке ко је, као про це сни ма те ри јал, тре ба да уђу у под ло гу за суд ску ка ма стран ке ко је, као про це сни ма те ри јал, тре ба да уђу у под ло гу за суд ску 

од лу ку. од лу ку. 

Овај за да так ЦСР има у оним ад хе зи о ним (при дру же ним) по ступ ци ма ко је сам Овај за да так ЦСР има у оним ад хе зи о ним (при дру же ним) по ступ ци ма ко је сам 
пар нич ни суд по кре ће пар нич ни суд по кре ће ex of fi cio,ex of fi cio, уз брач не, па тер ни тет ске или ма тер ни тет ске пар- уз брач не, па тер ни тет ске или ма тер ни тет ске пар-
ни це да би за шти тио ин те ре се де це кад је дан од ро ди те ља, као за кон ски за ступ-ни це да би за шти тио ин те ре се де це кад је дан од ро ди те ља, као за кон ски за ступ-
ник де те та, не вр ши сво ја за кон ска овла шће ња (на при мер, суд је овла шћен да уз ник де те та, не вр ши сво ја за кон ска овла шће ња (на при мер, суд је овла шћен да уз 
по сту пак за за шти ту де те та од на си ља спро ве де и по сту пак за ли ше ње ро ди тељ-по сту пак за за шти ту де те та од на си ља спро ве де и по сту пак за ли ше ње ро ди тељ-
ског пра ва, или да уз по сту пак у па тер ни тет ској пар ни ци спро ве де по сту пак за ског пра ва, или да уз по сту пак у па тер ни тет ској пар ни ци спро ве де по сту пак за 
вр ше ње ро ди тељ ског пра ва и др.). вр ше ње ро ди тељ ског пра ва и др.). 

У овим ад хе зи о ним по ступ ци ма по треб но је да сам суд при ку пи ре ле вант не чи ње-У овим ад хе зи о ним по ступ ци ма по треб но је да сам суд при ку пи ре ле вант не чи ње-
ни це и да сам фор ми ра под ло гу за од лу ку ко ја се ти че пра ва де те та. У при ку пља-ни це и да сам фор ми ра под ло гу за од лу ку ко ја се ти че пра ва де те та. У при ку пља-
њу чи ње ни ца суд мо же за тра жи ти по моћ ЦСР о лич ним и по ро дич ним при ли ка ма њу чи ње ни ца суд мо же за тра жи ти по моћ ЦСР о лич ним и по ро дич ним при ли ка ма 
стра на ка (су пру жни ка и де це). По ред то га, с об зи ром на то да ЦСР во ди од ре ђе не стра на ка (су пру жни ка и де це). По ред то га, с об зи ром на то да ЦСР во ди од ре ђе не 
слу жбе не еви ден ци је (на при мер, еви ден ци ју о суд ским пре су да ма о за шти ти од слу жбе не еви ден ци је (на при мер, еви ден ци ју о суд ским пре су да ма о за шти ти од 
на си ља у по ро ди ци), суд мо же за тра жи ти из во де из тих еви ден ци ја, ко је пру жа на си ља у по ро ди ци), суд мо же за тра жи ти из во де из тих еви ден ци ја, ко је пру жа 
до каз о ре ле вант ним чи ње ни ца ма. У чл. 286. ПЗ из ри чи то је про пи са но да суд у до каз о ре ле вант ним чи ње ни ца ма. У чл. 286. ПЗ из ри чи то је про пи са но да суд у 
пар ни ца ма за за шти ту од на си ља у по ро ди ци мо же за тра жи ти по моћ од ор га на пар ни ца ма за за шти ту од на си ља у по ро ди ци мо же за тра жи ти по моћ од ор га на 
ста ра тељ ства у при ба вља њу по треб них до ка за. ста ра тељ ства у при ба вља њу по треб них до ка за. 

За оба вља ње по сло ва у ве зи са при ку пље њем чи ње ни ца и до ка за за ду жу је се во-За оба вља ње по сло ва у ве зи са при ку пље њем чи ње ни ца и до ка за за ду жу је се во-
ди тељ слу ча ја. Уко ли ко се на лог су да од но си на при ку пља ње чи ње ни ца и до ка за ди тељ слу ча ја. Уко ли ко се на лог су да од но си на при ку пља ње чи ње ни ца и до ка за 
о чла но ви ма по ро ди це ко ји су већ ко ри сни ци услу га ЦСР, овај за да так тре ба по ве-о чла но ви ма по ро ди це ко ји су већ ко ри сни ци услу га ЦСР, овај за да так тре ба по ве-
ри ти оном во ди те љу слу ча ја ко ји је био за ду жен тим пред ме том. Уко ли ко по сто ји ри ти оном во ди те љу слу ча ја ко ји је био за ду жен тим пред ме том. Уко ли ко по сто ји 
по тре ба, во ди тељ слу ча ја мо же да кон сул ту је дру ге струч на рад ни ке. по тре ба, во ди тељ слу ча ја мо же да кон сул ту је дру ге струч на рад ни ке. 

Су ду се упу ћу је до пис ко ји са др жи на во де о чи ње ни ца ма и ис пра ве ко је пру жа ју Су ду се упу ћу је до пис ко ји са др жи на во де о чи ње ни ца ма и ис пра ве ко је пру жа ју 
до каз о чи ње ни ца ма. Чи ње ни це не тре ба ин тер пре ти ра ти, али се мо гу пру жи ти и до каз о чи ње ни ца ма. Чи ње ни це не тре ба ин тер пре ти ра ти, али се мо гу пру жи ти и 
евен ту ал на до дат на об ја шње ња, ка ко би суд имао у ви ду кон текст за ко ји су ве за не. евен ту ал на до дат на об ја шње ња, ка ко би суд имао у ви ду кон текст за ко ји су ве за не. 
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Смер ни це за при пре му де те та за суд 

П рин цип нај бо љег ин те ре са де те та на ла же да уче шће де те та у суд ском по ступ-рин цип нај бо љег ин те ре са де те та на ла же да уче шће де те та у суд ском по ступ-
ку бу де за ње га у што је мо гу ће ма њој ме ри стре сно ис ку ство и да се спре чи ку бу де за ње га у што је мо гу ће ма њој ме ри стре сно ис ку ство и да се спре чи 

сва ки вид се кун дар не вик ти ми за ци је де те та. За то је по треб но осна жи ти де те да сва ки вид се кун дар не вик ти ми за ци је де те та. За то је по треб но осна жи ти де те да 
не по сред но уче ству је у по ступ ку, уз што ма ње на ру ша ва ња емо тив не до бро би ти не по сред но уче ству је у по ступ ку, уз што ма ње на ру ша ва ња емо тив не до бро би ти 
де те та. При пре ма де те та по треб на је и у слу ча ју ве шта че ња, у ком слу ча ју де те де те та. При пре ма де те та по треб на је и у слу ча ју ве шта че ња, у ком слу ча ју де те 
тре ба при пре ми ти за про це ду ре то ком ве шта че ња.тре ба при пре ми ти за про це ду ре то ком ве шта че ња.

Ци ље ви при пре ме де те таЦи ље ви при пре ме де те та

 Да сма њи стрес код де те та; Да сма њи стрес код де те та;

 Да се де те ту по мог не да раз у ме при ро ду и озбиљ ност суд ског по ступ ка; Да се де те ту по мог не да раз у ме при ро ду и озбиљ ност суд ског по ступ ка;

 Да се сма њи мо гућ ност да де те бу де из ло же но по тен ци јал ним не га тив ним по- Да се сма њи мо гућ ност да де те бу де из ло же но по тен ци јал ним не га тив ним по-
сле ди ца ма од уче шћа у суд ском по ступ ку;сле ди ца ма од уче шћа у суд ском по ступ ку;

 Да се по мог не раз во ју спо соб но сти де те та да од го во ри на по ста вље на пи та ња  Да се по мог не раз во ју спо соб но сти де те та да од го во ри на по ста вље на пи та ња 
на нај при клад ни ји, ком плет ни ји и исти ни ти ји на чин;на нај при клад ни ји, ком плет ни ји и исти ни ти ји на чин;

 Да омо гу ћи мак си мал ну кре ди бил ност де те та као све до ка у про це су.   Да омо гу ћи мак си мал ну кре ди бил ност де те та као све до ка у про це су.  

Од лу ка о при пре ми и по ве ра ва њу при пре ме де те та за суд Од лу ка о при пре ми и по ве ра ва њу при пре ме де те та за суд 

Од лу ку о при пре ми де те та за суд до но си сам суд, по пра ви лу по при је му ту жбе, на-Од лу ку о при пре ми де те та за суд до но си сам суд, по пра ви лу по при је му ту жбе, на-
кон што ис пи та ис пу ње ност про це сних прет по став ки за во ђе ње по ступ ка. Ако на кон што ис пи та ис пу ње ност про це сних прет по став ки за во ђе ње по ступ ка. Ако на 
осно ву по да та ка из ту жбе и при ло га уз ту жбу суд за кљу чи да ће де те, с об зи ром на осно ву по да та ка из ту жбе и при ло га уз ту жбу суд за кљу чи да ће де те, с об зи ром на 
окол но сти, би ти са слу ша но (као уче сник, стран ка или све док), без од ла га ња пред-окол но сти, би ти са слу ша но (као уче сник, стран ка или све док), без од ла га ња пред-
у зи ма ме ре у ци љу при пре ме де те та. Ову од лу ку суд мо же до не ти и у ка сни јим ета-у зи ма ме ре у ци љу при пре ме де те та. Ову од лу ку суд мо же до не ти и у ка сни јим ета-
па ма суд ског по ступ ка. Та ко, на при мер, ако је суд за тра жио струч ну про це ну ра ди па ма суд ског по ступ ка. Та ко, на при мер, ако је суд за тра жио струч ну про це ну ра ди 
из бо ра на чи на из ра жа ва ња ми шље ња де те та, па на осно ву да те про це не од ре ди из бо ра на чи на из ра жа ва ња ми шље ња де те та, па на осно ву да те про це не од ре ди 
да ће де те не по сред но из ра зи ти ми шље ње пред су дом, ду жан је да без од ла га ња да ће де те не по сред но из ра зи ти ми шље ње пред су дом, ду жан је да без од ла га ња 
пре ду зме ме ре ра ди при пре ме де те та за са слу ша ње. На та кав на чин суд ће по сту-пре ду зме ме ре ра ди при пре ме де те та за са слу ша ње. На та кав на чин суд ће по сту-
пи ти и ка да у ка сни јем то ку по ступ ка од ре ди да се де те са слу ша као све док или да пи ти и ка да у ка сни јем то ку по ступ ка од ре ди да се де те са слу ша као све док или да 
се де те ко је има за ступ ни ка ин фор ма тив но са слу ша. се де те ко је има за ступ ни ка ин фор ма тив но са слу ша. 

Од лу ку о то ме ко ме ће би ти по ве ре на при пре ма де те та за суд до но си суд, ко ји, по Од лу ку о то ме ко ме ће би ти по ве ре на при пре ма де те та за суд до но си суд, ко ји, по 
пра ви лу, при пре му по ве ре ва ЦСР; од овог пра ви ла од сту па се ако се у кон крет ном пра ви лу, при пре му по ве ре ва ЦСР; од овог пра ви ла од сту па се ако се у кон крет ном 
по ступ ку ЦСР ја вља у уло зи ту жи о ца, ка ко би се спре чио су коб ин те ре са. У том слу-по ступ ку ЦСР ја вља у уло зи ту жи о ца, ка ко би се спре чио су коб ин те ре са. У том слу-
ча ју при пре ма де те та по ве ра ва се школ ском пси хо ло гу, по ро дич ном са ве то ва ли-ча ју при пре ма де те та по ве ра ва се школ ском пси хо ло гу, по ро дич ном са ве то ва ли-
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шту или дру гој уста но ви спе ци ја ли зо ва ној за рад са де цом, а ако је де те укљу че но шту или дру гој уста но ви спе ци ја ли зо ва ној за рад са де цом, а ако је де те укљу че но 
у не ки те ра пиј ски по сту пак, при пре ма се по ве ра ва ње го вом те ра пе у ту. Ако суд, на у не ки те ра пиј ски по сту пак, при пре ма се по ве ра ва ње го вом те ра пе у ту. Ако суд, на 
осно ву по да та ка из ту жбе, утвр ди да је ЦСР де те ту по ста вио ко ли зиј ског ста ра те ља, осно ву по да та ка из ту жбе, утвр ди да је ЦСР де те ту по ста вио ко ли зиј ског ста ра те ља, 
при пре ма се по ве ра ва ко ли зиј ском ста ра те љу, а ако је суд де те ту по ста вио при вре-при пре ма се по ве ра ва ко ли зиј ском ста ра те љу, а ако је суд де те ту по ста вио при вре-
ме ног за ступ ни ка, по ве ра ва се при вре ме ном за ступ ни ку. ме ног за ступ ни ка, по ве ра ва се при вре ме ном за ступ ни ку. 

Ка да од лу чи да де те тре ба при пре ми ти за суд, суд са ста вља и до ста вља на лог ЦСР Ка да од лу чи да де те тре ба при пре ми ти за суд, суд са ста вља и до ста вља на лог ЦСР 
(или дру гом ли цу, од но сно слу жби) да де те при пре ми за до ла зак пред суд. У до пи-(или дру гом ли цу, од но сно слу жби) да де те при пре ми за до ла зак пред суд. У до пи-
су је, по пра ви лу, ја сно пре ци зи ран за да так, уз об ја шње ње ци ље ва ко је при пре ме су је, по пра ви лу, ја сно пре ци зи ран за да так, уз об ја шње ње ци ље ва ко је при пре ме 
де те та тре ба да оства ри, уло ге у ко јој ће де те уче ство ва ти у по ступ ку и ука зи ва ње де те та тре ба да оства ри, уло ге у ко јој ће де те уче ство ва ти у по ступ ку и ука зи ва ње 
на по тре бу да де те бу де на аде ква тан на чин при пре мље но за са слу ша ње/из ра жа-на по тре бу да де те бу де на аде ква тан на чин при пре мље но за са слу ша ње/из ра жа-
ва ње ми шље ња пред су дом, од но сно за ве шта че ње. ва ње ми шље ња пред су дом, од но сно за ве шта че ње. 

У до пи су ко јим се на ла же при пре ма де те та суд по пра ви лу тра жи да му бу де до-У до пи су ко јим се на ла же при пре ма де те та суд по пра ви лу тра жи да му бу де до-
ста вљен ста вљен за пи сник раз го во ра са де те томза пи сник раз го во ра са де те том у окви ру при пре ме де те та за суд. На тај  у окви ру при пре ме де те та за суд. На тај 
на чин суд до би ја мо гућ ност да про ве ри да ли је де те до би ло све по треб не ин фор-на чин суд до би ја мо гућ ност да про ве ри да ли је де те до би ло све по треб не ин фор-
ма ци је јер на су ду ле жи ду жност да се о то ме ста ра (чл. 266. ст. 3. ПЗ). ма ци је јер на су ду ле жи ду жност да се о то ме ста ра (чл. 266. ст. 3. ПЗ). 

При пре ма де те та за суд При пре ма де те та за суд 

Од лу ку о то ме ко је ће кон крет но струч но ли це би ти за ду же но за при пре му де те та Од лу ку о то ме ко је ће кон крет но струч но ли це би ти за ду же но за при пре му де те та 
до но си ру ко во ди лац слу жба за за шти ту де це и мла дих, од но сно ру ко во ди лац ко ји до но си ру ко во ди лац слу жба за за шти ту де це и мла дих, од но сно ру ко во ди лац ко ји 
је у скла ду са оп штим ак том о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме-је у скла ду са оп штим ак том о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме-
ста над ле жан за рас по ре ђи ва ње по сло ва. При ли ком до но ше ње од лу ке по треб но ста над ле жан за рас по ре ђи ва ње по сло ва. При ли ком до но ше ње од лу ке по треб но 
је има ти у ви ду ком пе тен ци је и об у че ност струч ног ли ца за рад са де цом. је има ти у ви ду ком пе тен ци је и об у че ност струч ног ли ца за рад са де цом. 

Уко ли ко је де те већ би ло ко ри сник услу га ЦСР и има за ду же ног во ди те ља слу ча ја, Уко ли ко је де те већ би ло ко ри сник услу га ЦСР и има за ду же ног во ди те ља слу ча ја, 
при пре ма де те та за суд мо же би ти по ве ре на во ди те љу слу ча ја. при пре ма де те та за суд мо же би ти по ве ре на во ди те љу слу ча ја. 

Са ма при пре ма де те та под ра зу ме ва да се де те ту пру же од го во ри на пи та ња: ко, Са ма при пре ма де те та под ра зу ме ва да се де те ту пру же од го во ри на пи та ња: ко, 
шта, ка да, где и ка ко у од но су на суд, љу де ко ји ра де у ње му, про це ду ре;шта, ка да, где и ка ко у од но су на суд, љу де ко ји ра де у ње му, про це ду ре;

Ко?Ко? — нео п ход но је да де ца бу ду упо зна та са тим ко је ће осо бе и у ко јим уло га ма  — нео п ход но је да де ца бу ду упо зна та са тим ко је ће осо бе и у ко јим уло га ма 
уче ство ва ти у суд ском про це су, јер ће се на тај на чин осе ћа ти ре лак си ра ни је. уче ство ва ти у суд ском про це су, јер ће се на тај на чин осе ћа ти ре лак си ра ни је. 

Шта?Шта? — нео п ход но је да де ца има ју зна ње о то ме шта је мо гу ће да се де си на су ду;  — нео п ход но је да де ца има ју зна ње о то ме шта је мо гу ће да се де си на су ду; 
би ло би до бро да де ца има ју не ка раз у ме ва ња о тер ми но ло ги ји ко ја се ко ри сти у би ло би до бро да де ца има ју не ка раз у ме ва ња о тер ми но ло ги ји ко ја се ко ри сти у 
суд ни ци; ако је де те све док, нео п ход но је да бу де упо зна то са про це ду ром из во ђе-суд ни ци; ако је де те све док, нео п ход но је да бу де упо зна то са про це ду ром из во ђе-
ња до ка за, што под ра зу ме ва да ће де те би ти у си ту а ци ји да од го ва ра на пи та ња ко ја ња до ка за, што под ра зу ме ва да ће де те би ти у си ту а ци ји да од го ва ра на пи та ња ко ја 
му по ста вља ју су ди ја и дру ге осо бе. му по ста вља ју су ди ја и дру ге осо бе. 

Ка да?Ка да? — нео п ход но је да де те зна ка да и ко ли ко че сто ће ићи на суд; нео п ход но је  — нео п ход но је да де те зна ка да и ко ли ко че сто ће ићи на суд; нео п ход но је 
обез бе ди ти да вре ме од ла ска у суд бу де при ла го ђе но по тре ба ма де те та. обез бе ди ти да вре ме од ла ска у суд бу де при ла го ђе но по тре ба ма де те та. 
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Где?Где? — де цу и њи хо ве пра ти о це тре ба ло би упо зна ти где ће че ка ти на по сту пак су- — де цу и њи хо ве пра ти о це тре ба ло би упо зна ти где ће че ка ти на по сту пак су-
ђе ња пре ула ска у суд ни цу; уко ли ко су пре да ва ња ис ка за де те та већ до не те не ке ђе ња пре ула ска у суд ни цу; уко ли ко су пре да ва ња ис ка за де те та већ до не те не ке 
од лу ке у ве зи с де те том, нео п ход но је де те упо зна ти са тим од лу ка на на чин при-од лу ке у ве зи с де те том, нео п ход но је де те упо зна ти са тим од лу ка на на чин при-
ла го ђен уз ра сту де те та. Та ко ђе је ва жно де те упо зна ти са ор га ни за ци јом суд ни це, ла го ђен уз ра сту де те та. Та ко ђе је ва жно де те упо зна ти са ор га ни за ци јом суд ни це, 
ме сти ма где ће ста ја ти уче сни ци у суд ском по ступ ку. Уко ли ко је мо гу ће, по треб но је ме сти ма где ће ста ја ти уче сни ци у суд ском по ступ ку. Уко ли ко је мо гу ће, по треб но је 
уна пред ин фор ми са ти де те где нпр. се де, сто је осо бе у ко је мо же да гле да при ли ком уна пред ин фор ми са ти де те где нпр. се де, сто је осо бе у ко је мо же да гле да при ли ком 
да ва ња ис ка за, а ко је по зна је. Та ко ђе, ако је мо гу ће, тре ба ор га ни зо ва ти оби ла зак да ва ња ис ка за, а ко је по зна је. Та ко ђе, ако је мо гу ће, тре ба ор га ни зо ва ти оби ла зак 
су да су да 

Ка ко?Ка ко? — Нео п ход но је да ти об ја шње ња ко ја омо гу ћа ва ју да де те раз у ме на ко ји на- — Нео п ход но је да ти об ја шње ња ко ја омо гу ћа ва ју да де те раз у ме на ко ји на-
чин би тре ба ло да се по на ша за вре ме суд ског по ступ ка, од но сно у суд ни ци; де те чин би тре ба ло да се по на ша за вре ме суд ског по ступ ка, од но сно у суд ни ци; де те 
тре ба еду ко ва ти и да ти ин фор ма ци је у скла ду с ка лен дар ским уз ра стом и ње го вим/тре ба еду ко ва ти и да ти ин фор ма ци је у скла ду с ка лен дар ским уз ра стом и ње го вим/
ње ним мо гућ но сти ма да раз у ме си ту а ци ју исп ти ва ња; де те тре ба да до би је ин фор-ње ним мо гућ но сти ма да раз у ме си ту а ци ју исп ти ва ња; де те тре ба да до би је ин фор-
ма ци је у ве зи са све до че њем; тре ба омо гу ћи ти да де те из не се сво је по гле де, же ље, ма ци је у ве зи са све до че њем; тре ба омо гу ћи ти да де те из не се сво је по гле де, же ље, 
за бри ну тост, пру жи ти му емо ци о нал ну по др шку, мо гућ ност да ис ка же сво је бо ја зни за бри ну тост, пру жи ти му емо ци о нал ну по др шку, мо гућ ност да ис ка же сво је бо ја зни 
ка ко у ве зи с по ступ ком, та ко и ге не рал но о мо гу ћим по сле ди ца ма све до че ња, што ка ко у ве зи с по ступ ком, та ко и ге не рал но о мо гу ћим по сле ди ца ма све до че ња, што 
ће по мо ћи ефи ка сни јем све до че њу; об ја сни ти де те ту да има пра во да са њим на ће по мо ћи ефи ка сни јем све до че њу; об ја сни ти де те ту да има пра во да са њим на 
су ду бу де осо ба у ко ју оно има по ве ре ње. Ако је у пи та њу де те са ин ва ли ди те том, су ду бу де осо ба у ко ју оно има по ве ре ње. Ако је у пи та њу де те са ин ва ли ди те том, 
пи та ти га да ли же ли да са њим у су ду бу де струч њак за рад са де цом са тим спе ци-пи та ти га да ли же ли да са њим у су ду бу де струч њак за рад са де цом са тим спе ци-
фич ним про бле ми ма (углав ном сви има ју већ свог про фе си о нал ца у окви ру здрав-фич ним про бле ми ма (углав ном сви има ју већ свог про фе си о нал ца у окви ру здрав-
стве не за шти те са ко јим ду го са ра ђу ју); уко ли ко де те то же ли, о то ме из ве сти ти суд. стве не за шти те са ко јим ду го са ра ђу ју); уко ли ко де те то же ли, о то ме из ве сти ти суд. 
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Смер ни це за по ста вља ње ко ли зиј ског 
ста ра те ља де те ту 

З а суд ску за шти ту пра ва де те та од кру ци јал не ва жно сти су прав ни ин стру мен-а суд ску за шти ту пра ва де те та од кру ци јал не ва жно сти су прав ни ин стру мен-
ти ко ји обез бе ђу ју да де те бу де ва ља но за сту па но у си ту а ци ја ма кад из ме ђу ти ко ји обез бе ђу ју да де те бу де ва ља но за сту па но у си ту а ци ја ма кад из ме ђу 

ње га и ње го вог ре дов ног за кон ског за ступ ни ка по сто ји еви дент ни или ла тент ни ње га и ње го вог ре дов ног за кон ског за ступ ни ка по сто ји еви дент ни или ла тент ни 
кон фликт ин те ре са или кад, из дру гих раз ло га, де те ни је на од го ва ра ју ћи на чин за-кон фликт ин те ре са или кад, из дру гих раз ло га, де те ни је на од го ва ра ју ћи на чин за-
сту па но. Пре ма ПЗ, овај циљ тре ба да оства ре ин сти ту ци ја ко ли зиј ског ста ра те ља сту па но. Пре ма ПЗ, овај циљ тре ба да оства ре ин сти ту ци ја ко ли зиј ског ста ра те ља 
и ин сти ту ци ја при вре ме ног за ступ ни ка. и ин сти ту ци ја при вре ме ног за ступ ни ка. 

У чл. 265. ст. 1. ПЗ са др жа но је оп ште пра ви ло по ко ме де те за сту па ко ли зиј ски ста-У чл. 265. ст. 1. ПЗ са др жа но је оп ште пра ви ло по ко ме де те за сту па ко ли зиј ски ста-
ра тељ ако из ме ђу де те та и ње го вог за кон ског за ступ ни ка по сто је су прот ни ин те-ра тељ ако из ме ђу де те та и ње го вог за кон ског за ступ ни ка по сто је су прот ни ин те-
ре си. Ова од ред ба кон кре ти зо ва на је та ко што је у чл. 265. ст. 2. ПЗ пред ви ђе но да ре си. Ова од ред ба кон кре ти зо ва на је та ко што је у чл. 265. ст. 2. ПЗ пред ви ђе но да 
де те ста ри је од 10 го ди на, под усло вом да је спо соб но за ра су ђи ва ње, мо же де те ста ри је од 10 го ди на, под усло вом да је спо соб но за ра су ђи ва ње, мо же са мо са мо 
или пре ко дру гог ли ца или уста но ве да тра жи од ор га на ста ра тељ стваили пре ко дру гог ли ца или уста но ве да тра жи од ор га на ста ра тељ ства да му  да му 
по ста ви по ста ви ко ли зиј ског ста ра те љако ли зиј ског ста ра те ља. . 

Уко ли ко је по ста вља ње ко ли зи о ног за ступ ни ка за тра жи ло де те, са мо или пре-Уко ли ко је по ста вља ње ко ли зи о ног за ступ ни ка за тра жи ло де те, са мо или пре-
ко не ког ли ца или уста но ве, по треб но је, са гла сно чл. 38. ПОН СР ПР фор ми ра ти ко не ког ли ца или уста но ве, по треб но је, са гла сно чл. 38. ПОН СР ПР фор ми ра ти 
струч ни тимструч ни тим ко ји ће про це ни ти по тре бу за по ста вља њем при вре ме ног ста ра те- ко ји ће про це ни ти по тре бу за по ста вља њем при вре ме ног ста ра те-
ља и од лу чи ти о лич но сти ста ра те ља. На исти на чин тре ба по сту пи ти и ка да је то-ља и од лу чи ти о лич но сти ста ра те ља. На исти на чин тре ба по сту пи ти и ка да је то-
ком ра да на слу ча ју во ди тељ слу ча ја утвр дио да по сто ји по тре ба за по ста вља њем ком ра да на слу ча ју во ди тељ слу ча ја утвр дио да по сто ји по тре ба за по ста вља њем 
ко ли зи о ног ста ра те ља за по тре бе во ђе ња по ступ ка ко је де те на ме ра ва да са мо ко ли зи о ног ста ра те ља за по тре бе во ђе ња по ступ ка ко је де те на ме ра ва да са мо 
по кре не про тив свог ро ди те ља ко ји је ње гов за кон ски за ступ ник. по кре не про тив свог ро ди те ља ко ји је ње гов за кон ски за ступ ник. 

С об зи ром на то да је по сту пак за по ста вља ње ко ли зиј ског ста ра те ља по сту пак С об зи ром на то да је по сту пак за по ста вља ње ко ли зиј ског ста ра те ља по сту пак 
ко ји се ти че де те та, нео п ход но је укљу чи ти де те у по сту пак и пру жи ти му мо гућ-ко ји се ти че де те та, нео п ход но је укљу чи ти де те у по сту пак и пру жи ти му мо гућ-
ност да из ра зи сво је ми шље ње, укљу чу ју ћи и ми шље ње о лич но сти ко ли зи о ног ност да из ра зи сво је ми шље ње, укљу чу ју ћи и ми шље ње о лич но сти ко ли зи о ног 
ста ра те ља. ста ра те ља. 

Од ре ђи ва ње ста ра те ља вр ши се пу тем усме ре не про це не, при че му се про це њу ју Од ре ђи ва ње ста ра те ља вр ши се пу тем усме ре не про це не, при че му се про це њу ју 
сле де ће ком пе тен ци је по тен ци јал ног ста ра те ља: сле де ће ком пе тен ци је по тен ци јал ног ста ра те ља: 

 Да ли и у ко јој ме ри по зна је пра ва де те та и кон цепт нај бо љег ин те ре са де те та; Да ли и у ко јој ме ри по зна је пра ва де те та и кон цепт нај бо љег ин те ре са де те та;

 У ко јој је ме ри оспо со бљен да де те ту на аде ква тан на чин пру жи ин фор ма ци је  У ко јој је ме ри оспо со бљен да де те ту на аде ква тан на чин пру жи ин фор ма ци је 
и об ја шње ња у по гле ду пред ме та и то ка по ступ ка; и об ја шње ња у по гле ду пред ме та и то ка по ступ ка; 

 У ко јој је ме ри оспо со бљен за ус по ста вља ње кон так та и ко му ни ка ци ју са кон- У ко јој је ме ри оспо со бљен за ус по ста вља ње кон так та и ко му ни ка ци ју са кон-
крет ним де те том, узи ма ју ћи у об зир уз раст и зре лост де те та, ње го ве спе ци-крет ним де те том, узи ма ју ћи у об зир уз раст и зре лост де те та, ње го ве спе ци-
фич не по тре бе и сл; фич не по тре бе и сл; 
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 У ко јој ме ри по зна је суд ску про це ду ру и оспо со бљен је за пред у зи ма ње про- У ко јој ме ри по зна је суд ску про це ду ру и оспо со бљен је за пред у зи ма ње про-
це сних рад њи у по ступ ку. це сних рад њи у по ступ ку. 

Основ на ду жност ко ли зиј ског ста ра те ља де те та је да за сту па де те и шти ти ње го ва Основ на ду жност ко ли зиј ског ста ра те ља де те та је да за сту па де те и шти ти ње го ва 
пра ва и ин те ре се у суд ском по ступ ку и у том сми слу он има сва пра ва и ду жно сти пра ва и ин те ре се у суд ском по ступ ку и у том сми слу он има сва пра ва и ду жно сти 
ре дов ног за кон ског за ступ ни ка де те та. Са гла сно чл. 267. ПЗ, ко ли зиј ски ста ра тељ ре дов ног за кон ског за ступ ни ка де те та. Са гла сно чл. 267. ПЗ, ко ли зиј ски ста ра тељ 
има ду жност да пред у зи ма про це сне рад ње, што пред ста вља „кла сич ну” ду жност има ду жност да пред у зи ма про це сне рад ње, што пред ста вља „кла сич ну” ду жност 
сва ког за ступ ни ка у по ступ ку, али има и спе ци фич не за дат ке чи је ис пу ње ње тре-сва ког за ступ ни ка у по ступ ку, али има и спе ци фич не за дат ке чи је ис пу ње ње тре-
ба да омо гу ћи оства ри ва ње пра ва де те та да фор ми ра и сло бод но из ра зи сво је ба да омо гу ћи оства ри ва ње пра ва де те та да фор ми ра и сло бод но из ра зи сво је 
ми шље ње: а) да се ста ра да де те ко је за сту па до би је сва оба ве ште ња ко ја су му ми шље ње: а) да се ста ра да де те ко је за сту па до би је сва оба ве ште ња ко ја су му 
по треб на, б) да де те ту пру жи сва нео п ход на об ја шње ња ко ја се ти чу мо гу ћих по-по треб на, б) да де те ту пру жи сва нео п ход на об ја шње ња ко ја се ти чу мо гу ћих по-
сле ди ца рад њи ко је он пред у зи ма и ц) да су ду пре не се ми шље ње де те та, ако де те сле ди ца рад њи ко је он пред у зи ма и ц) да су ду пре не се ми шље ње де те та, ако де те 
ни је не по сред но из ра зи ло сво је ми шље ње пред су дом. Ко ли зиј ски ста ра тељ је ни је не по сред но из ра зи ло сво је ми шље ње пред су дом. Ко ли зиј ски ста ра тељ је 
та ко ђе ду жан да под не се из ве штај о свом ра ду, ко ји усва ја струч ни тим. та ко ђе ду жан да под не се из ве штај о свом ра ду, ко ји усва ја струч ни тим. 

О свим овим оба ве за ма ко ли зиј ског ста ра те ља ру ко во ди лац слу жбе ду жан је да га О свим овим оба ве за ма ко ли зиј ског ста ра те ља ру ко во ди лац слу жбе ду жан је да га 
упо зна при ли ком уру че ња ре ше ња о ње го вом по ста вље њу. упо зна при ли ком уру че ња ре ше ња о ње го вом по ста вље њу. 

Уко ли ко се пред су дом већ во ди по сту пак, ре ше ње о по ста вља њу ко ли зиј ског ста-Уко ли ко се пред су дом већ во ди по сту пак, ре ше ње о по ста вља њу ко ли зиј ског ста-
ра те ља тре ба без од ла га ња до ста ви ти ти су ду, а за слу чај да по сту пак ни је у то ку, ра те ља тре ба без од ла га ња до ста ви ти ти су ду, а за слу чај да по сту пак ни је у то ку, 
ре ше ње тре ба при ло жи ти уз под не сак ко јим се суд ски по сту пак по кре ће. ре ше ње тре ба при ло жи ти уз под не сак ко јим се суд ски по сту пак по кре ће. 

Ко ли зиј ски за ступ ник је овла шћен да у име де те та пред у зи ма све рад ње у по ступ-Ко ли зиј ски за ступ ник је овла шћен да у име де те та пред у зи ма све рад ње у по ступ-
ку са ци љем да из деј ству је усва ја ње зах те ва де те та. Ако у то ку пар ни це на сту пи ку са ци љем да из деј ству је усва ја ње зах те ва де те та. Ако у то ку пар ни це на сту пи 
не ка си ту а ци ја ко ја из и ску је струч ну кон сул та ци ју са во ди те љем слу ча ја, ко ри сно не ка си ту а ци ја ко ја из и ску је струч ну кон сул та ци ју са во ди те љем слу ча ја, ко ри сно 
је да је ко ли зиј ски ста ра тељ раз мо три за јед но са во ди те љем слу ча ја и су пер ви зо-је да је ко ли зиј ски ста ра тељ раз мо три за јед но са во ди те љем слу ча ја и су пер ви зо-
ром. Кон сул та ци ја је ко ри сна и у по гле ду из но ше ња чи ње ни ца и до ка за, про це не ром. Кон сул та ци ја је ко ри сна и у по гле ду из но ше ња чи ње ни ца и до ка за, про це не 
нај бо љег ин те ре са де те та и сл. нај бо љег ин те ре са де те та и сл. 

Ко ли зиј ском ста ра те љу тре ба омо гу ћи ти да се по ву че ако не успе да ус по ста ви Ко ли зиј ском ста ра те љу тре ба омо гу ћи ти да се по ву че ако не успе да ус по ста ви 
до бар кон такт са де те том и за до би је ње го во по ве ре ње. Уко ли ко де те има при-до бар кон такт са де те том и за до би је ње го во по ве ре ње. Уко ли ко де те има при-
мед бе на рад ко ли зиј ског ста ра те ља, тре ба их озбиљ но раз мо три ти и, уко ли ко је мед бе на рад ко ли зиј ског ста ра те ља, тре ба их озбиљ но раз мо три ти и, уко ли ко је 
по треб но, од ре ди ти дру гог ста ра те ља. На исти на чин тре ба по сту пи ти и ако суд по треб но, од ре ди ти дру гог ста ра те ља. На исти на чин тре ба по сту пи ти и ако суд 
упу ти при мед бе на рад ко ли зиј ског ста ра те ља или во ди тељ слу ча ја, од но сно дру-упу ти при мед бе на рад ко ли зиј ског ста ра те ља или во ди тељ слу ча ја, од но сно дру-
га струч на ли ца, за кљу че да ко ли зиј ски ста ра тељ не оба вља сво је ду жно сти на га струч на ли ца, за кљу че да ко ли зиј ски ста ра тељ не оба вља сво је ду жно сти на 
аде ква тан на чин. аде ква тан на чин. 
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Смер ни це за ко му ни ка ци ју са де те том 

З а успе шну ко му ни ка ци ју са де те том нео п ход но је има ти у ви ду ко му ни ка ци о не а успе шну ко му ни ка ци ју са де те том нео п ход но је има ти у ви ду ко му ни ка ци о не 
спо соб но сти де те та, ко је су уз ра сно спе ци фич не, као и од ре ђе не спе ци фич но-спо соб но сти де те та, ко је су уз ра сно спе ци фич не, као и од ре ђе не спе ци фич но-

сти у по гле ду је зи ка и слич но, на ко је тре ба обра ти ти па жњу. сти у по гле ду је зи ка и слич но, на ко је тре ба обра ти ти па жњу. 

Ко му ни ка ци ја са де те том у ра ном уз ра сту (до 6 го ди на) Ко му ни ка ци ја са де те том у ра ном уз ра сту (до 6 го ди на) 

Смер ни це за раз го вор с де цом овог уз ра ста под ра зу ме ва ју:Смер ни це за раз го вор с де цом овог уз ра ста под ра зу ме ва ју:

 Ко ри сти ти тер ми не при ла го ђе не де те то вом уз ра сту (ко ри сти ти кон крет не пој- Ко ри сти ти тер ми не при ла го ђе не де те то вом уз ра сту (ко ри сти ти кон крет не пој-
мо ве; ко ри сти ти јед но став не ре че нич не кон струк ци је); мо ве; ко ри сти ти јед но став не ре че нич не кон струк ци је); 

 По ста вља ти пи та ња отво ре ног ти па, уно си ти у раз го вор што ма ње ин фор ма ци- По ста вља ти пи та ња отво ре ног ти па, уно си ти у раз го вор што ма ње ин фор ма ци-
ја, ка ко би се оси гу ра ло да де те тов ис каз бу де аутен ти чан („Ис при чај ми о…”); ја, ка ко би се оси гу ра ло да де те тов ис каз бу де аутен ти чан („Ис при чај ми о…”); 

 Про ве ри ти да ли је де те пра вил но раз у ме ло оно што му је ре че но;  Про ве ри ти да ли је де те пра вил но раз у ме ло оно што му је ре че но; 

 Охра бри ва ти де те да ка же ка да не што не раз у ме;  Охра бри ва ти де те да ка же ка да не што не раз у ме; 

 Из бе га ва ти од ре ђи ва ње тач ног вре ме на у ве зи с до га ђа јем (ка да се не што Из бе га ва ти од ре ђи ва ње тач ног вре ме на у ве зи с до га ђа јем (ка да се не што 
де си ло);де си ло);

 Ис пи ти ва ти ре до след до га ђа ја (од пе те го ди не);  Ис пи ти ва ти ре до след до га ђа ја (од пе те го ди не); 

 Уко ли ко де те по ка же емо ци је то ком раз го во ра (рас пла че се, ве о ма уз не ми ри, и  Уко ли ко де те по ка же емо ци је то ком раз го во ра (рас пла че се, ве о ма уз не ми ри, и 
сл.), ва жно је при хва ти ти емо ци је („Ви дим да те то рас ту жу је.”), уве ри ти де те да је сл.), ва жно је при хва ти ти емо ци је („Ви дим да те то рас ту жу је.”), уве ри ти де те да је 
у ре ду што се та ко осе ћа и што је осе ћа ње по ка за ло;у ре ду што се та ко осе ћа и што је осе ћа ње по ка за ло;

 Не по ста вља ти де те ту пи та ње због че га је не што ура ди ло у ци љу при ку пља ња  Не по ста вља ти де те ту пи та ње због че га је не што ура ди ло у ци љу при ку пља ња 
ин фор ма ци ја о до га ђа ју, по што оно код де це иза зи ва осе ћа ње кри ви це (чу је га ин фор ма ци ја о до га ђа ју, по што оно код де це иза зи ва осе ћа ње кри ви це (чу је га 
као оп ту жбу); као оп ту жбу); 

 Нај бо ље је по ста вља ти пи та ња ти па „Ко?” „Шта?” „Где” јер их де ца овог уз ра ста мо- Нај бо ље је по ста вља ти пи та ња ти па „Ко?” „Шта?” „Где” јер их де ца овог уз ра ста мо-
гу раз у ме ти и на њих од го во ри ти; гу раз у ме ти и на њих од го во ри ти; 

 Не узи ма ти здра во за го то во да од ре ђе на реч за де те реч има исто зна че ње као  Не узи ма ти здра во за го то во да од ре ђе на реч за де те реч има исто зна че ње као 
и за од ра сле; и за од ра сле; 

 У за пи сник уно си ти ис каз де те та до слов но, да се де те не би збу ни ло, што се мо- У за пи сник уно си ти ис каз де те та до слов но, да се де те не би збу ни ло, што се мо-
же не га тив но од ра зи ти и на ква ли тет кон так та са де те том; же не га тив но од ра зи ти и на ква ли тет кон так та са де те том; 

 Не по на вља ти ис пи ти ва ња о ис тој те ми; то ком раз го во ра ја сно по ста ви ти пи та- Не по на вља ти ис пи ти ва ња о ис тој те ми; то ком раз го во ра ја сно по ста ви ти пи та-
ње и што ма њи број пу та га по на вља ти;ње и што ма њи број пу та га по на вља ти;



5252 С М Е Р  Н И  Ц Е  З А  П О  С Т У  П А  Њ Е  Ц Е Н  ТА  РА  З А  С О  Ц И  Ј А Л  Н И  РА Д  У  К О Н  Т Е К  С Т УС М Е Р  Н И  Ц Е  З А  П О  С Т У  П А  Њ Е  Ц Е Н  ТА  РА  З А  С О  Ц И  Ј А Л  Н И  РА Д  У  К О Н  Т Е К  С Т У
Г РА Ђ А Н  С К И Х  С УД  С К И Х  П О  С Т У  П А  К А  К О  Ј И  С Е  Т И  Ч У  П РА  В А  И  И Н  Т Е  Р Е  С А  Д Е  Т Е  ТАГ РА Ђ А Н  С К И Х  С УД  С К И Х  П О  С Т У  П А  К А  К О  Ј И  С Е  Т И  Ч У  П РА  В А  И  И Н  Т Е  Р Е  С А  Д Е  Т Е  ТА

 Ис пи та ти де те о јед ном до га ђа ју, а не о ви ше њих; Ис пи та ти де те о јед ном до га ђа ју, а не о ви ше њих;

 По зи тив но ре а го ва ти на од го во ре де те та; охра бри ва ње и по хва ле мо гу по мо ћи  По зи тив но ре а го ва ти на од го во ре де те та; охра бри ва ње и по хва ле мо гу по мо ћи 
отво ре но сти де те та; отво ре но сти де те та; 

 Се де ти у рав ни са де те том, ка ко би се у што ве ћој ме ри оства ри ла опу ште на и  Се де ти у рав ни са де те том, ка ко би се у што ве ћој ме ри оства ри ла опу ште на и 
по др жа ва ју ћа ат мос фе ра; по др жа ва ју ћа ат мос фе ра; 

 На кра ју раз го во ра за хва ли ти де те ту на уче шћу у по ступ ку. На кра ју раз го во ра за хва ли ти де те ту на уче шћу у по ступ ку.

Ко му ни ка ци ја са де те том у ста ри јем уз ра сту (од 6 до 11 го ди на)Ко му ни ка ци ја са де те том у ста ри јем уз ра сту (од 6 до 11 го ди на)

На овом уз ра сту де ца су у ста њу да раз го ва ра ју ди рект но са су ди јом и дру гим уче-На овом уз ра сту де ца су у ста њу да раз го ва ра ју ди рект но са су ди јом и дру гим уче-
сни ци ма. Све смер ни це ко је ва же за мла ђи уз раст мо гу се до не кле при ме ни ти и сни ци ма. Све смер ни це ко је ва же за мла ђи уз раст мо гу се до не кле при ме ни ти и 
на овај уз раст. на овај уз раст. 

 Не пер си ра ти;  Не пер си ра ти; 

 При ла го ди ти тер ми не сте пе ну ког ни тив ног раз во ја де те та (ап стракт не пој мо ве  При ла го ди ти тер ми не сте пе ну ког ни тив ног раз во ја де те та (ап стракт не пој мо ве 
пре во ди ти на кон крет не); пре во ди ти на кон крет не); 

 Про ве ри ти да ли де те раз у ме оно што му је ре че но, по себ но тер ми не ко ји ма се  Про ве ри ти да ли де те раз у ме оно што му је ре че но, по себ но тер ми не ко ји ма се 
об ја шња ва ју про фе си о нал не уло ге и фор мал не про це ду ре; об ја шња ва ју про фе си о нал не уло ге и фор мал не про це ду ре; 

 Про ве ри ти де те то ву ори јен та ци ју у вре ме ну пре не го што се тра же вре мен ске  Про ве ри ти де те то ву ори јен та ци ју у вре ме ну пре не го што се тра же вре мен ске 
од ред ни це до га ђа ја; уко ли ко се тра же вре мен ске од ред ни це, има ти на уму да ће од ред ни це до га ђа ја; уко ли ко се тра же вре мен ске од ред ни це, има ти на уму да ће 
де те овог уз ра ста пре мо ћи да са ста ви вре мен ски низ до га ђа ја (шта је би ло пре, де те овог уз ра ста пре мо ћи да са ста ви вре мен ски низ до га ђа ја (шта је би ло пре, 
шта за тим, итд.), не го што ће мо ћи да се сна ђе у ап стракт ни јем вре мен ском кон-шта за тим, итд.), не го што ће мо ћи да се сна ђе у ап стракт ни јем вре мен ском кон-
ти ну у му (шта се де си ло сеп тем бра про шле го ди не?);ти ну у му (шта се де си ло сеп тем бра про шле го ди не?);

 На кра ју раз го во ра за хва ли ти де те ту на уче шћу у по ступ ку. На кра ју раз го во ра за хва ли ти де те ту на уче шћу у по ступ ку.

Ко му ни ка ци ја са де те том адо ле сцен том (од 11 до 18 го ди на) Ко му ни ка ци ја са де те том адо ле сцен том (од 11 до 18 го ди на) 

На овом уз ра сту де ца су у ста њу да раз го ва ра ју ди рект но са су ди јом и дру гим уче-На овом уз ра сту де ца су у ста њу да раз го ва ра ју ди рект но са су ди јом и дру гим уче-
сни ци ма. Све смер ни це ко је ва же за мла ђи уз раст мо гу се до не кле при ме ни ти и сни ци ма. Све смер ни це ко је ва же за мла ђи уз раст мо гу се до не кле при ме ни ти и 
на овај уз раст.на овај уз раст.

 Не пер си ра ти;  Не пер си ра ти; 

 Мо гу се ко ри сти ти ап стракт ни пој мо ви, али је по треб но да ти об ја шње ње за оне  Мо гу се ко ри сти ти ап стракт ни пој мо ви, али је по треб но да ти об ја шње ње за оне 
пој мо ве ко ји се ко ри сте ка ко би се об ја сни ле про фе си о нал не уло ге и фор мал не пој мо ве ко ји се ко ри сте ка ко би се об ја сни ле про фе си о нал не уло ге и фор мал не 
про це ду ре јер они ни су део ис ку ства ти неј џе ра; про це ду ре јер они ни су део ис ку ства ти неј џе ра; 

 Не тре ба ко ри сти ти жар гон мла дих;  Не тре ба ко ри сти ти жар гон мла дих; 
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 Ка да се раз го ва ра са де ча ци ма, тре ба би ти опре зан у су о ча ва њу са емо ци јом  Ка да се раз го ва ра са де ча ци ма, тре ба би ти опре зан у су о ча ва њу са емо ци јом 
ту ге (пре тре ба ре ћи „Ви дим да си уз не ми рен”, не го „Ви дим да те то рас ту жу је”); ту ге (пре тре ба ре ћи „Ви дим да си уз не ми рен”, не го „Ви дим да те то рас ту жу је”); 
због род них сте ре о ти па са ко ји ма се су о ча ва ју то ком од ра ста ња, де ча ци у овом због род них сте ре о ти па са ко ји ма се су о ча ва ју то ком од ра ста ња, де ча ци у овом 
уз ра сту не при хва та ју ту гу као део сво је лич но сти; уз ра сту не при хва та ју ту гу као део сво је лич но сти; 

 Не на зи ва ти их де цом, већ ко ри сти ти из раз „мла ди”, из у зев у кон тек сту да су де- Не на зи ва ти их де цом, већ ко ри сти ти из раз „мла ди”, из у зев у кон тек сту да су де-
ца сво јих ро ди те ља; ца сво јих ро ди те ља; 

 На гла си ти зна чај уче шћа де те та, ње го вог до при но са по ступ ку; ако се про ве ра ва  На гла си ти зна чај уче шћа де те та, ње го вог до при но са по ступ ку; ако се про ве ра ва 
ко је зна че ње де те при да је од ре ђе ном тер ми ну, чи ни ти то вр ло опре зно, ка ко се ко је зна че ње де те при да је од ре ђе ном тер ми ну, чи ни ти то вр ло опре зно, ка ко се 
адо ле сцент не би увре дио и за тво рио за ко му ни ка ци ју (на при мер: „Љу ди ми сле адо ле сцент не би увре дио и за тво рио за ко му ни ка ци ју (на при мер: „Љу ди ми сле 
на раз лич те ства ри ка да го во ре о емо тив ном мал тре ти ра њу. На шта ти ми слиш? на раз лич те ства ри ка да го во ре о емо тив ном мал тре ти ра њу. На шта ти ми слиш? 
Шта то ма ма/та та ра ди?); Шта то ма ма/та та ра ди?); 

 На кра ју раз го во ра за хва ли ти де те ту на уче шћу у по ступ ку. На кра ју раз го во ра за хва ли ти де те ту на уче шћу у по ступ ку.

Ко му ни ка ци ја са де те том ко је не по зна је је зик су даКо му ни ка ци ја са де те том ко је не по зна је је зик су да

 Обез бе ди ти пре во ди о ца (то не мо же би ти ро ди тељ, члан по ро ди це, од но сно  Обез бе ди ти пре во ди о ца (то не мо же би ти ро ди тељ, члан по ро ди це, од но сно 
срод ник де те та).срод ник де те та).

Ко му ни ка ци ја са де те том са фи зич ким, сен зор ним или дру гимКо му ни ка ци ја са де те том са фи зич ким, сен зор ним или дру гим
ин ва ли ди те томин ва ли ди те том

 Обез бе ди ти при сту пач ност згра де су да и суд ни це (уна пред раз ми шља ти о то ме  Обез бе ди ти при сту пач ност згра де су да и суд ни це (уна пред раз ми шља ти о то ме 
ка ко ће де те ући у згра ду и у про сто ри ју суд ни це; где ће би ти сме ште но у суд ни-ка ко ће де те ући у згра ду и у про сто ри ју суд ни це; где ће би ти сме ште но у суд ни-
ци то ком по ступ ка), као и при сту пач ност по ступ ка — обез бе ди ти пре во ди о ца на ци то ком по ступ ка), као и при сту пач ност по ступ ка — обез бе ди ти пре во ди о ца на 
је зик зна ко ва; је зик зна ко ва; 

 Про ве ри ти са де те том да ли се до бро осе ћа у усло ви ма ко ји су му пру же ни, да ли  Про ве ри ти са де те том да ли се до бро осе ћа у усло ви ма ко ји су му пру же ни, да ли 
му је још не што по треб но; му је још не што по треб но; 

 Не чи ни ти ни шта уме сто де те та — пи та ти де те да ли му тре ба по моћ у то ме, или,  Не чи ни ти ни шта уме сто де те та — пи та ти де те да ли му тре ба по моћ у то ме, или, 
још бо ље, при ла го ди ти про стор и по сту пак, та ко да све ре ле вант не ак тив но сти још бо ље, при ла го ди ти про стор и по сту пак, та ко да све ре ле вант не ак тив но сти 
мо же де те да оба ви са мо; мо же де те да оба ви са мо; 

 Уко ли ко се по ми ње ин ва ли ди тет де те та, про ве ри ти са де те том ко ји му је тер- Уко ли ко се по ми ње ин ва ли ди тет де те та, про ве ри ти са де те том ко ји му је тер-
мин при хва тљив, ако ту вр сту про ве ре већ ни је из вр ши ла осо ба то ком при-мин при хва тљив, ако ту вр сту про ве ре већ ни је из вр ши ла осо ба то ком при-
пре ме де те та за суд.пре ме де те та за суд.
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Род но и кул тур но осе тљив је зик у ко му ни ка ци ји Род но и кул тур но осе тљив је зик у ко му ни ка ци ји 

 Ко ри сти ти, у ме ри у ко јој је де те ту то при хва тљи во, уоби ча је но, да не би но ви- Ко ри сти ти, у ме ри у ко јој је де те ту то при хва тљи во, уоби ча је но, да не би но ви-
на ко му ни ка ци је учи ни ла про цес фор мал ни јим и на пе ти јим за де те. Уко ли ко се на ко му ни ка ци је учи ни ла про цес фор мал ни јим и на пе ти јим за де те. Уко ли ко се 
пред ви ђа да ће се то ком по ступ ка ко ри сти ти од ре ђе ни тер мин ко ји мо же би ти пред ви ђа да ће се то ком по ступ ка ко ри сти ти од ре ђе ни тер мин ко ји мо же би ти 
про бле ма ти чан у овом сми слу, тре ба про ве ри ти са де те том ко ји тер мин му је про бле ма ти чан у овом сми слу, тре ба про ве ри ти са де те том ко ји тер мин му је 
при хва тљи ви ји (на при мер: „Ја бих за те бе ре кла да си Ром ки ња, да ли је те би то при хва тљи ви ји (на при мер: „Ја бих за те бе ре кла да си Ром ки ња, да ли је те би то 
у ре ду?”).у ре ду?”).

По што ва ње до сто јан ства и лич но сти де те та По што ва ње до сто јан ства и лич но сти де те та 

По што ва ње до сто јан ства и лич но сти де те та ма ни фе сту је се на сле де ће на чи не: По што ва ње до сто јан ства и лич но сти де те та ма ни фе сту је се на сле де ће на чи не: 

 Ин фор ми са њем де те та и пру жа њем мо гућ но сти да де те из не се став о свим  Ин фор ми са њем де те та и пру жа њем мо гућ но сти да де те из не се став о свим 
аспек ти ма про це ду ре на ко је мо же да ути че;аспек ти ма про це ду ре на ко је мо же да ути че;

 Из ра жа ва њем раз у ме ва ња по зи ци је де те та и ње го вих по тре ба (ем па ти јом);  Из ра жа ва њем раз у ме ва ња по зи ци је де те та и ње го вих по тре ба (ем па ти јом); 

 По мним пра ће њем де те та док да је ис каз — да ли је умор но, из ло же но пре ве ли- По мним пра ће њем де те та док да је ис каз — да ли је умор но, из ло же но пре ве ли-
ком стре су, и слич но, ако је по треб но, на пра ви ти па у зу; ком стре су, и слич но, ако је по треб но, на пра ви ти па у зу; 

 Од ре ђи ва ње ро чи шта уз по што ва ње рит ма де те та (нпр. школ ских оба ве за и сл.);  Од ре ђи ва ње ро чи шта уз по што ва ње рит ма де те та (нпр. школ ских оба ве за и сл.); 

 Узи ма њем ис ка за де те та на по чет ку ро чи шта;  Узи ма њем ис ка за де те та на по чет ку ро чи шта; 

 Обез бе ђи ва њем да при су ству је са мо оном де лу ро чи шта ко јем мо ра да при су- Обез бе ђи ва њем да при су ству је са мо оном де лу ро чи шта ко јем мо ра да при су-
ству је, што под ра зу ме ва да уђе у суд ни цу на кнад но и да се уда љи чим се за вр ши ству је, што под ра зу ме ва да уђе у суд ни цу на кнад но и да се уда љи чим се за вр ши 
део по ступ ка у ко јем уче ству је); део по ступ ка у ко јем уче ству је); 

 Ре а го ва њем на не при ме рен на чин оп хо ђе ња пре ма де те ту од стра не дру гих  Ре а го ва њем на не при ме рен на чин оп хо ђе ња пре ма де те ту од стра не дру гих 
осо ба ко је су при сут не на ро чи шту у ци љу за шти те де те та; осо ба ко је су при сут не на ро чи шту у ци љу за шти те де те та; 

 Обез бе ђи ва њем јед но став не ева лу а ци је суд ског по ступ ка ко ја омо гу ћа ва да  Обез бе ђи ва њем јед но став не ева лу а ци је суд ског по ступ ка ко ја омо гу ћа ва да 
де те оце ни рад су ди је и дру гих осо ба укљу че них у по сту пак. де те оце ни рад су ди је и дру гих осо ба укљу че них у по сту пак. 




