


КАКО ДО ПРАВОСУЂА
ПО МЕРИ ДЕТЕТА

Положај детета у грађанским 
судским поступцима

у Републици Србији — 
поштовање и остваривање 

права на партиципацију
и најбоље интересе детета

у судским поступцима



ИздавачИздавач
Центар за права дететаЦентар за права детета
Скендер-бегова 20/12Скендер-бегова 20/12
11000 Београд11000 Београд
тел. + 381 11 33 44 170тел. + 381 11 33 44 170
е-mail: office@cpd.org.rsе-mail: office@cpd.org.rs
web site: www.cpd.org.rsweb site: www.cpd.org.rs

За издавачаЗа издавача
Милена Голић РужићМилена Голић Ружић

УредникУредник 
Ивана СтевановићИвана Стевановић

АуториАутори
Марија ПетровићМарија Петровић
Ивана СтевановићИвана Стевановић
Сњежана ЈовићСњежана Јовић
Лела ВељковићЛела Вељковић
Слађана РадуловићСлађана Радуловић

ЛектураЛектура
Мира МилановићМира Милановић

ДизајнДизајн
Растко ТохољРастко Тохољ

ШтампаШтампа
Игам, Београд Игам, Београд 

Тираж 500Тираж 500

ISBN 978-86-83109-63-0 ISBN 978-86-83109-63-0 

Штампано 2015.Штампано 2015.

Публикација „Како до правосуђа по мери детета: Положај детета у грађанским Публикација „Како до правосуђа по мери детета: Положај детета у грађанским 
судским поступцима у Републици Србији — поштовање и остваривање судским поступцима у Републици Србији — поштовање и остваривање 
права на партиципацију и најбоље интересе детета у судским поступцима” права на партиципацију и најбоље интересе детета у судским поступцима” 
објављена је у оквиру пројекта „Унапређење права детета кроз јачање објављена је у оквиру пројекта „Унапређење права детета кроз јачање 
система правосуђа и социјалне заштите у Србији”, који је финансиран од система правосуђа и социјалне заштите у Србији”, који је финансиран од 
стране Европске уније и реализован у партнерству са Министарством стране Европске уније и реализован у партнерству са Министарством 
правде, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања правде, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
и и УНИЦЕФУНИЦЕФ-ом. Садржај и ставови изнети у овој публикацији не одражавају -ом. Садржај и ставови изнети у овој публикацији не одражавају 
нужно ставове Европске уније и нужно ставове Европске уније и УНИЦЕФУНИЦЕФ-а.-а.

КАКО ДО ПРАВОСУЂА ПО МЕРИ ДЕТЕТА
Положај детета у грађанским судским поступцима у Републици Србији 

— поштовање и остваривање права на партиципацију и најбоље 

интересе детета у судским поступцима



Садржај

Реч уреднице  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

О истраживању и методологији  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Нормативни оквир  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Резултати истраживања — представници правосудног система   .  .  .  .  .  .  .  . 15

Резултати истраживања — представници система социјалне заштите .  .  .  . 29

Резултати анализе предмета у породичноправној материји  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

Како до правосуђа по мери детета — закључци и препоруке.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

Прилози   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67





5Положај детета у грађанским судским поступцима у Републици Србији — поштовање и остваривање
права на партиципацију и најбоље интересе детета у судским поступцима

Реч уреднице 

И деја о детету као аутономном правном субјекту нормативно је уобличена и деја о детету као аутономном правном субјекту нормативно је уобличена и 
снажно подржана снажно подржана Конвенцијом о правима дететаКонвенцијом о правима детета.1 Овај међународни до- Овај међународни до-

ку мент у области права детета, по први пут детету гарантује широку палету гра-ку мент у области права детета, по први пут детету гарантује широку палету гра-
ђанских, политичких, економских и културних права, као што су право детета да ђанских, политичких, економских и културних права, као што су право детета да 
тражи, прима и даје ин формације свих врста, право на слободу мишљења, савести тражи, прима и даје ин формације свих врста, право на слободу мишљења, савести 
и вероисповести, право на слободу удруживања и мирног окупљања, право детета и вероисповести, право на слободу удруживања и мирног окупљања, право детета 
да изрази своје мишље ње о свим питањима која га се тичу у складу са својим да изрази своје мишље ње о свим питањима која га се тичу у складу са својим 
година ма и зрелошћу и др. Право детета да тражи, прима и даје информације година ма и зрелошћу и др. Право детета да тражи, прима и даје информације 
свих врста, пра во на слободу мишљења, савести и вероисповести, право на сло-свих врста, пра во на слободу мишљења, савести и вероисповести, право на сло-
боду удружива ња и мирног окупљања, право детета да формира и изрази своје боду удружива ња и мирног окупљања, право детета да формира и изрази своје 
мишљење о свим питањима која га се тичу у складу са својим годинама и зре-мишљење о свим питањима која га се тичу у складу са својим годинама и зре-
лошћу, само су нека од грађанских и по литичких права детета. При томе се по-лошћу, само су нека од грађанских и по литичких права детета. При томе се по-
себан значај придаје праву детета да се чује његово мишљење о свим питањима себан значај придаје праву детета да се чује његово мишљење о свим питањима 
која га се тичу, а поштовање мишљења детета један је од четири комплементарна која га се тичу, а поштовање мишљења детета један је од четири комплементарна 
руководна принципа у приступу правима де тета, која су развијена и примењена у руководна принципа у приступу правима де тета, која су развијена и примењена у 
пракси Комитета за права детета. пракси Комитета за права детета. 

У Републици Србији последњих година су интензивирани напори на реформи сис-У Републици Србији последњих година су интензивирани напори на реформи сис-
тема правосуђа и система социјалне заштите с циљем њиховог усклађивања са тема правосуђа и система социјалне заштите с циљем њиховог усклађивања са 
новоустановљеним европским стандардима у области унапређења и заштите пра-новоустановљеним европским стандардима у области унапређења и заштите пра-
ва детета, превасходно с аспекта препознавања детета као субјекта правне за штите ва детета, превасходно с аспекта препознавања детета као субјекта правне за штите 
и носиоца права на заштиту. У наведеној области, а имајући у виду процес при-и носиоца права на заштиту. У наведеној области, а имајући у виду процес при-
друживања Србије Европској унији, акценат је превасходно на Поглављима 23 и 19. друживања Србије Европској унији, акценат је превасходно на Поглављима 23 и 19. 

У наведеном процесу важно је имати на уму да у Европској унији одговорност др-У наведеном процесу важно је имати на уму да у Европској унији одговорност др-
жава у области заштите права детета, произлази превасходно из система за штите жава у области заштите права детета, произлази превасходно из система за штите 
људских права који се развија на националном нивоу држава уговорница, док људских права који се развија на националном нивоу држава уговорница, док 
Повеља о основним правима ЕУПовеља о основним правима ЕУ2 представља први документ којим се на свео бу- представља први документ којим се на свео бу-
хватан начин гарантују политичка и социјална права у оквиру самог система Европ-хватан начин гарантују политичка и социјална права у оквиру самог система Европ-
ске уније. Права детета су чланом 24. посебно препозната у овом документу, ук-ске уније. Права детета су чланом 24. посебно препозната у овом документу, ук-
ључујући и гаранције поштовања права на заштиту и негу неопходну за добробит ључујући и гаранције поштовања права на заштиту и негу неопходну за добробит 
детета, право на изражавање мишљења, као и обавезу првенственог значаја и детета, право на изражавање мишљења, као и обавезу првенственог значаја и 
утвр ђивања најбољих интереса детета у сваком конкретном случају, а у складу са утвр ђивања најбољих интереса детета у сваком конкретном случају, а у складу са 

1 Конвенција о правима детета, усвојена је 20. новембра 1989. године, а ступила је на снагу 2. септембра 1990. 
године; Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, „Службени лист СФРЈ — 
Међународни уговори”, бр. 15/90 и „Службени лист СРЈ — Међународни уговори” бр. 4/96 и 2/97.

2 EU Charter on Fundamental Rights (2000/C 364/01).
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Конвенцијом о правима дететаКонвенцијом о правима детета. Повеља о основним правима ЕУ. Повеља о основним правима ЕУ3 је део Лисабон- је део Лисабон-
ског уговораског уговора4 који у члану 3. експлицитно препознаје значај промоције права дете та  који у члану 3. експлицитно препознаје значај промоције права дете та 
као један од основних приоритета унутрашњих и спољних послова Европске уније.као један од основних приоритета унутрашњих и спољних послова Европске уније.

У складу са тим, оквир за однос Европске уније према заштити и промоцији пра-У складу са тим, оквир за однос Европске уније према заштити и промоцији пра-
ва детета у земљама које нису чланице посебно је дефинисан ЕУ Смерницама за ва детета у земљама које нису чланице посебно је дефинисан ЕУ Смерницама за 
промоцију и заштиту права детета које су од великог значаја у процесу при дру-промоцију и заштиту права детета које су од великог значаја у процесу при дру-
живања земаља кандидата. Усвајањем ЕУ Агенде за права детета 2011. годинеживања земаља кандидата. Усвајањем ЕУ Агенде за права детета 2011. године5 ус- ус-
ваја са на нивоу ЕУ и нови концепт „правосуђа (правде) по мери детета”.ваја са на нивоу ЕУ и нови концепт „правосуђа (правде) по мери детета”.

Публикација која је пред вама садржи резултате истраживања о положају детета, Публикација која је пред вама садржи резултате истраживања о положају детета, 
тј. остваривању и заштити права детета на партиципацију и поштовању најбо-тј. остваривању и заштити права детета на партиципацију и поштовању најбо-
љих интереса детета у породичноправним стварима у судској пракси, односно љих интереса детета у породичноправним стварима у судској пракси, односно 
прили ком поступања центра за социјални рад, као органа старатељства у по ро-прили ком поступања центра за социјални рад, као органа старатељства у по ро-
дич ноправ ним споровима у којима се одлучује о најбољим интересима детета. дич ноправ ним споровима у којима се одлучује о најбољим интересима детета. 
Овом публикаци јом желели смо да укажемо и на неке, по нашем мишљењу важне Овом публикаци јом желели смо да укажемо и на неке, по нашем мишљењу важне 
кораке, с циљем пуне примене концепта „правосуђа по мери детета”, а ради кораке, с циљем пуне примене концепта „правосуђа по мери детета”, а ради 
унапређења система суд ске заштите права детета у породичним споровима у унапређења система суд ске заштите права детета у породичним споровима у 
Републици Србији.Републици Србији.

Истраживање је реализовао Центар за права детета у сарадњи са Републич ким за-Истраживање је реализовао Центар за права детета у сарадњи са Републич ким за-
водом за социјалну заштиту и Правосудном академијом. Истраживачки тим чинили водом за социјалну заштиту и Правосудном академијом. Истраживачки тим чинили 
су: Марија Петровић, Слађана Радуловић, Милена Банић, Ивана Стевановић, Сње-су: Марија Петровић, Слађана Радуловић, Милена Банић, Ивана Стевановић, Сње-
жана Јовић, Лела Вељковић, Ранка Вујовић, Зорана Делибашић, Весна Зајц и Душан жана Јовић, Лела Вељковић, Ранка Вујовић, Зорана Делибашић, Весна Зајц и Душан 
Спасић. На овом месту посебну захвалност изражавамо канцеларији УНИЦЕФ-а у Спасић. На овом месту посебну захвалност изражавамо канцеларији УНИЦЕФ-а у 
Београду, без чије стручне и финансијске подршке не бисмо били у могућности да Београду, без чије стручне и финансијске подршке не бисмо били у могућности да 
реализујемо истраживање.реализујемо истраживање.

Ивана СтевановићИвана Стевановић

3 EU guidelines on the Promotionand Protection of the Rights of the Child, доступно на: http://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC8308123ENC.pdf

4 Лисабонски уговор (2007/C 306/01)

5 Агенда Европске уније о правима детета, усвојена од стране Европске комисије Европске уније 15. фебруара 
2011. године (52011DC0060).
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О истраживању и методологији

Ц ентар за права детета је у партнерству са УНИЦЕФ-ом, Правосудном академи-ентар за права детета је у партнерству са УНИЦЕФ-ом, Правосудном академи-
јом и Републичким заводом за социјалну заштиту реализовао пројекат „Ка јом и Републичким заводом за социјалну заштиту реализовао пројекат „Ка 

пра восу ђу по мери детета” у периоду од јула 2013. до маја 2014. године. У циљу до-пра восу ђу по мери детета” у периоду од јула 2013. до маја 2014. године. У циљу до-
приноса развоју правосуђа по мери детета као важном кораку ка остваривању, уна-приноса развоју правосуђа по мери детета као важном кораку ка остваривању, уна-
пређењу и за штити права детета у Републици Србији, спроведено је свеобухватно пређењу и за штити права детета у Републици Србији, спроведено је свеобухватно 
истраживање поштовања и остваривања права детета на партиципацију и најбољи истраживање поштовања и остваривања права детета на партиципацију и најбољи 
интерес у судским поступцима. У овој публикацији представљени су резултати интерес у судским поступцима. У овој публикацији представљени су резултати 
истраживања који се односеистраживања који се односе на:на: Положај детета у грађанским судским поступцима у Положај детета у грађанским судским поступцима у 
Републици Србији, с фокусом на поштовање и остваривање права на партиципацију Републици Србији, с фокусом на поштовање и остваривање права на партиципацију 
и најбоље ин тересе.и најбоље ин тересе.

Предмет истраживања је било сагледавање положаја детета, тј. остваривања и за -Предмет истраживања је било сагледавање положаја детета, тј. остваривања и за -
штите права детета на партиципацију и поштовање најбољих интереса детета у штите права детета на партиципацију и поштовање најбољих интереса детета у 
породичноправним стварима у судској пракси, односно у поступању центра за со-породичноправним стварима у судској пракси, односно у поступању центра за со-
цијални рад, као органа старатељства у породичноправним споровима. Циљ овог цијални рад, као органа старатељства у породичноправним споровима. Циљ овог 
истраживања био је снимање стања, као полазне основе, а ради дефинисања бу-истраживања био је снимање стања, као полазне основе, а ради дефинисања бу-
дућих корака које треба предузети у Републици Србији да би концепт „правосуђа дућих корака које треба предузети у Републици Србији да би концепт „правосуђа 
(правде) по мери детета” био непосредно имплементиран у судској пракси. Крајњи (правде) по мери детета” био непосредно имплементиран у судској пракси. Крајњи 
резултат представљају формулисане препоруке за унапређење праксе са намером резултат представљају формулисане препоруке за унапређење праксе са намером 
да се обезбеди доношење одлука у најбољем интересу детета и уз пуно поштовање да се обезбеди доношење одлука у најбољем интересу детета и уз пуно поштовање 
права детета на партиципацију у поменутим судским поступцима. права детета на партиципацију у поменутим судским поступцима. 

Истраживачки рад се реализовао у периоду од јула 2013. до маја 2014. године.Истраживачки рад се реализовао у периоду од јула 2013. до маја 2014. године.

Овако постављен предмет и циљ истраживања захтевали су комбиновање кван ти-Овако постављен предмет и циљ истраживања захтевали су комбиновање кван ти-
тативних и квалитативних истраживачких метода у циљу добијања што поузда нијих тативних и квалитативних истраживачких метода у циљу добијања што поузда нијих 
и веродостојнијих резултата. и веродостојнијих резултата. 

Спроведене су следеће методе прикупљања података:Спроведене су следеће методе прикупљања података:

 Полуструктурисани интервјуи са репрезентативним узорком судија и стрПолуструктурисани интервјуи са репрезентативним узорком судија и стр-
учуч них радника центара за социјални рад који су омогућили статистичку них радника центара за социјални рад који су омогућили статистичку 
обраобра ду и анализу (анонимно писмено анкетирање).ду и анализу (анонимно писмено анкетирање). За потребе анкете на- За потребе анкете на-
прављена су два упитника:прављена су два упитника:6 упитник за судије који поступају у породичним  упитник за судије који поступају у породичним 
споровима и упитник за стручне раднике који раде са децом и младима у споровима и упитник за стручне раднике који раде са децом и младима у 
цен трима за социјални рад. Упитници су садржавали већином затворени тип цен трима за социјални рад. Упитници су садржавали већином затворени тип 
питања и свега неколико отворених питања/коментара у којима су испитани ци питања и свега неколико отворених питања/коментара у којима су испитани ци 

6 Приказ дат у Прилогу.
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мог ли унети своје коментаре, запажања, специфичности који нису обухваћене мог ли унети своје коментаре, запажања, специфичности који нису обухваћене 
са мим одговорима у упитнику. Ова питања су имала изузетан значај за анализу са мим одговорима у упитнику. Ова питања су имала изузетан значај за анализу 
и закључивање. Ис питаници су били замољени да пруже информације о и закључивање. Ис питаници су били замољени да пруже информације о 
свом личном искуству, мишљењу, поступању у појединим фазама поступка/свом личном искуству, мишљењу, поступању у појединим фазама поступка/
струч ног рада. У анкети је учествовало 145 судија из 59 основних и једног струч ног рада. У анкети је учествовало 145 судија из 59 основних и једног 
апе  лационог суда, као и 256 струч них радника из 119 општинских центара апе  лационог суда, као и 256 струч них радника из 119 општинских центара 
за социјални рад. Сви испитаници су ода брани методом случајног узорка, а за социјални рад. Сви испитаници су ода брани методом случајног узорка, а 
по  даци су прикупљани и обрађивани за све судове/центре за социјални рад по  даци су прикупљани и обрађивани за све судове/центре за социјални рад 
заједно. Резултати представљају искуства, са знања и мишљења судија, од нос-заједно. Резултати представљају искуства, са знања и мишљења судија, од нос-
но стручних радника у центрима за социјални рад.но стручних радника у центрима за социјални рад.

 Две фокус групе са одабраним представницима система социјалне заштите Две фокус групе са одабраним представницима система социјалне заштите 
(42 учесника).(42 учесника). У циљу свеобухватнијег сагледавања положаја деце у судским по- У циљу свеобухватнијег сагледавања положаја деце у судским по-
ступцима из угла професионалаца центара за социјални рад и продубљива ња ступцима из угла професионалаца центара за социјални рад и продубљива ња 
знања о овој теми, реализоване су и фокус групе у којима су, поред водите ља знања о овој теми, реализоване су и фокус групе у којима су, поред водите ља 
случаја и супервизора, учествовали и правници.случаја и супервизора, учествовали и правници.

 Анализа судских одлука, и то 20 правноснажних пресуда донетих у поАнализа судских одлука, и то 20 правноснажних пресуда донетих у по ступступ-
цима у вези са породичним односима, од стране основних судова у Србији и цима у вези са породичним односима, од стране основних судова у Србији и 
Апелационог суда у Београду. Апелационог суда у Београду. Реч је о поступцима у којима се дете може наћи Реч је о поступцима у којима се дете може наћи 
у различитим процесним улогама — као странка, односно тужилац, као сведок у различитим процесним улогама — као странка, односно тужилац, као сведок 
или као жртва (оштећени). Предмети су изабрани методом случајног узорка из или као жртва (оштећени). Предмети су изабрани методом случајног узорка из 
групе предмета, односно поступака који су покренути пред основним/Апелацио-групе предмета, односно поступака који су покренути пред основним/Апелацио-
ним судом у Београду. У односу на питање поштовања принципа најбољег инте-ним судом у Београду. У односу на питање поштовања принципа најбољег инте-
реса детета у судским поступцима, током реализовања истраживања и анализе реса детета у судским поступцима, током реализовања истраживања и анализе 
појединачних правноснажних судских одлука посебно је анализирана њихова појединачних правноснажних судских одлука посебно је анализирана њихова 
садржина са аспекта начина остваривања принципа најбољег интереса детета, садржина са аспекта начина остваривања принципа најбољег интереса детета, 
као и елементи које суд узима у обзир ради утврђивања најбољег интереса као и елементи које суд узима у обзир ради утврђивања најбољег интереса 
детета, затим, поштовање принципа хитности, избегавање непотребног одуго-детета, затим, поштовање принципа хитности, избегавање непотребног одуго-
влачења поступка, остваривање права на правну помоћ, заштита приватности влачења поступка, остваривање права на правну помоћ, заштита приватности 
и идентитета детета, заштита безбедности детета и породице, као и активна и идентитета детета, заштита безбедности детета и породице, као и активна 
улога органа старатељства и других актера у овим поступцима. У односу на пи-улога органа старатељства и других актера у овим поступцима. У односу на пи-
тање остваривања права на партиципацију у судским поступцима посебно је тање остваривања права на партиципацију у судским поступцима посебно је 
анализирано остваривање права детета на информисаност, остваривање права анализирано остваривање права детета на информисаност, остваривање права 
детета на изражавање мишљења, као и начини спречавања секундарне вик-детета на изражавање мишљења, као и начини спречавања секундарне вик-
тимизације и трауматизације детета у поступку.тимизације и трауматизације детета у поступку.

У зависности од врсте добијених података рађена је квантитативна и квалитативна У зависности од врсте добијених података рађена је квантитативна и квалитативна 
анализа и укрштање чиме је створена основа за закључивање и предлагање пре-анализа и укрштање чиме је створена основа за закључивање и предлагање пре-
порука.порука.
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права на партиципацију и најбоље интересе детета у судским поступцима

Нормативни оквир

Поштовање принципа најбољег интереса детета и праваПоштовање принципа најбољег интереса детета и права
на партиципацију у парничним поступцимана партиципацију у парничним поступцима

Најбољи интерес детета као начелоНајбољи интерес детета као начело

Најбољи интерес детета је један од основних принципа Најбољи интерес детета је један од основних принципа Конвенције о правима де-Конвенције о правима де-
тетатета. Овај принцип треба да буде руководно начело у свим поступањима лица . Овај принцип треба да буде руководно начело у свим поступањима лица 
и ор гана који доносе одлуке које се тичу детета или групе деце од законодавног, и ор гана који доносе одлуке које се тичу детета или групе деце од законодавног, 
пре ко нивоа политика, до нивоа појединачних одлука и аката. Најбољи интерес де-пре ко нивоа политика, до нивоа појединачних одлука и аката. Најбољи интерес де-
тета се у теорији и Општем коментару Комитета за права детета бр 14тета се у теорији и Општем коментару Комитета за права детета бр 147 тумачи као  тумачи као 
ком плексан правни стандард који у пракси захтева велику позорност и разумевање ком плексан правни стандард који у пракси захтева велику позорност и разумевање 
доносиоца одлука. У доношењу појединачних одлука он има три кључна значења:доносиоца одлука. У доношењу појединачних одлука он има три кључна значења:

 најбољи интерес детета треба у доношењу одлуке да има највиши значај, већи  најбољи интерес детета треба у доношењу одлуке да има највиши значај, већи 
од интереса било ког другог учесника и заинтересоване стране;од интереса било ког другог учесника и заинтересоване стране;

 он се посматра увек у односу на свако индивидуално дете у конкретним окол- он се посматра увек у односу на свако индивидуално дете у конкретним окол-
ностима,ностима,

 а сагледава кроз обезбеђивање услова за остваривање свих права детета и оп- а сагледава кроз обезбеђивање услова за остваривање свих права детета и оп-
тималних услова за његов развој.тималних услова за његов развој.

Гледано с аспекта доношења одлука у породичноправним стварима, које су, мо-Гледано с аспекта доношења одлука у породичноправним стварима, које су, мо-
жемо рећи, од примарног значаја за живот детета, овај принцип се на нивоу закона жемо рећи, од примарног значаја за живот детета, овај принцип се на нивоу закона 
(Породичног закона) рефлектује на два начина:(Породичног закона) рефлектује на два начина:

 Закон прописује посебне процесне одредбеЗакон прописује посебне процесне одредбе (изузеци од одредби којима се  (изузеци од одредби којима се 
дефинише парнични поступак) које треба да обезбеде: дефинише парнични поступак) које треба да обезбеде: 

a.a. што  што хитнијехитније решење спора имајући у виду да спор између родитеља о вр- решење спора имајући у виду да спор између родитеља о вр-
шењу родитељског права или насиље у породици у великој мери угрожавају шењу родитељског права или насиље у породици у великој мери угрожавају 
дет е и његову сигурност; дет е и његову сигурност; 

б. ограничење принципа диспозиције странакаб. ограничење принципа диспозиције странака јер би у случају пуне при- јер би у случају пуне при-
мене овог принципа интерес детета могао у великој мери да буде угро жен;мене овог принципа интерес детета могао у великој мери да буде угро жен;

в.в. могућност да доносилац одлуке (суд) детету у поступку додели  могућност да доносилац одлуке (суд) детету у поступку додели посебног посебног 

заступниказаступника, различитог од његовог законског заступника за ту конкретну , различитог од његовог законског заступника за ту конкретну 
ситуацију, а ради заштите дететових интереса.ситуацију, а ради заштите дететових интереса.

7 General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary 
consideration, Committee on the Rights of the Children, CRC/C/GC/14, 29 May 2013
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Због тога, у складу са Због тога, у складу са Конвенцијом о правима дететаКонвенцијом о правима детета, Породични закон предвиђа:, Породични закон предвиђа:

a. Хитно поступање суда у свим предметимаa. Хитно поступање суда у свим предметима и нарочито хитно поступање  и нарочито хитно поступање 
суда у предметима који се односе на заштиту од насиља, са прецизно утвр-суда у предметима који се односе на заштиту од насиља, са прецизно утвр-
ђеним роковима за заказивање првог рочишта (15 дана), број рочишта је по ђеним роковима за заказивање првог рочишта (15 дана), број рочишта је по 
правилу два, док се другостепена одлука мора донети у року од 30 дана од правилу два, док се другостепена одлука мора донети у року од 30 дана од 
дана достављања суду (члан 204). Нарочито хитно поступање предвиђено је дана достављања суду (члан 204). Нарочито хитно поступање предвиђено је 
у поступцима за лишење родитељског права где је рок за заказивање првогу поступцима за лишење родитељског права где је рок за заказивање првог 
рочишта 8 дана (члан 269). С тим у вези је и могућност да суд по службеној рочишта 8 дана (члан 269). С тим у вези је и могућност да суд по службеној 
дужности током поступка доноси привремене мере у циљу обезбеђивања дужности током поступка доноси привремене мере у циљу обезбеђивања 
(привремене) извесности (доношењем привремене „одлуке” у спору) у по-(привремене) извесности (доношењем привремене „одлуке” у спору) у по-
родичним односима ради заштите интереса детета;родичним односима ради заштите интереса детета;

б. Суду је дато право да пресуду донесе и изван оквира постављеног б. Суду је дато право да пресуду донесе и изван оквира постављеног 

тужтуж беног захтевабеног захтева, а одступања су дефинисана чланом 273, односно код , а одступања су дефинисана чланом 273, односно код 
одређивања висине издржавања чланом 281. Породичног закона. Суд има одређивања висине издржавања чланом 281. Породичног закона. Суд има 
могућност да у поступку доказивања чињеница користи истражно начело могућност да у поступку доказивања чињеница користи истражно начело 
(члан 205). Уз то је орган старатељства постављен као помоћни стручни и (члан 205). Уз то је орган старатељства постављен као помоћни стручни и 
истражни орган који суду треба да омогући да истражи све чињенице од истражни орган који суду треба да омогући да истражи све чињенице од 
значаја за доношење одлуке;значаја за доношење одлуке;

в. Суд и орган старатељства могу да поставе детету привременог, односно в. Суд и орган старатељства могу да поставе детету привременог, односно 

колизијског заступникаколизијског заступника и то: орган старатељства у складу са чл. 132. изван  и то: орган старатељства у складу са чл. 132. изван 
поступка, а суд у складу са чланом 265. Породичног закона одређује детету поступка, а суд у складу са чланом 265. Породичног закона одређује детету 
колизијског старатеља односно привременог заступника на захтев детета колизијског старатеља односно привременог заступника на захтев детета 
старијег од 10 година.старијег од 10 година.

 Према члану 6. Породичног закона, све активности, а то значи и  Према члану 6. Породичног закона, све активности, а то значи и одлуке које одлуке које 

се односе на дете, треба да буду у најбољем интересу дететасе односе на дете, треба да буду у најбољем интересу детета, стога са-, стога са-
др жина мериторне судске одлуке треба да буде таква да пре свега и у пуној др жина мериторне судске одлуке треба да буде таква да пре свега и у пуној 
мери одговора најбољем интересу детета. Сам закон не даје смернице на који мери одговора најбољем интересу детета. Сам закон не даје смернице на који 
начин се одређује и попуњава садржина овог правног стандарда, али зато горе начин се одређује и попуњава садржина овог правног стандарда, али зато горе 
прописаним могућностима за ex officio поступање даје суду велика овлашћења, прописаним могућностима за ex officio поступање даје суду велика овлашћења, 
а тиме и велику одговорност у поступку доношења одлуке. а тиме и велику одговорност у поступку доношења одлуке. 

Према Општем коментару Комитета за права детета и смерницама које он садржи, Према Општем коментару Комитета за права детета и смерницама које он садржи, 
предвиђено је да доносилац одлука дефинише најпре предвиђено је да доносилац одлука дефинише најпре елементеелементе које цени приликом  које цени приликом 
доношења одлуке, а потом и доношења одлуке, а потом и критеријумекритеријуме које користи у процени ових елемената  које користи у процени ових елемената 
и њиховог значаја у свеукупном дефинисању најбољег интереса детета. На пример, и њиховог значаја у свеукупном дефинисању најбољег интереса детета. На пример, 
уобичајени елемент најбољег интереса детета је његов пол, који се утврђује из уобичајени елемент најбољег интереса детета је његов пол, који се утврђује из 
извода из Матичне књиге рођених, док би критеријум на који начин се цени овај извода из Матичне књиге рођених, док би критеријум на који начин се цени овај 
елемент био, на пример, учење понашања према моделу родитеља. Стога би након елемент био, на пример, учење понашања према моделу родитеља. Стога би након 
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утврђивања пола детета, суд могао да цени да је у конкретном случају у најбољем утврђивања пола детета, суд могао да цени да је у конкретном случају у најбољем 
интересу детета да родитељ истог пола врши родитељско право јер представља интересу детета да родитељ истог пола врши родитељско право јер представља 
узор детету из којег ће дете учити своју родну улогу. Овај упрошћени пример служи узор детету из којег ће дете учити своју родну улогу. Овај упрошћени пример служи 
само као илустрација, док ће у сваком конкретном предмету доношење одлука само као илустрација, док ће у сваком конкретном предмету доношење одлука 
бити комплексно и треба да садржи већи број елемената и критеријума. Потребно бити комплексно и треба да садржи већи број елемената и критеријума. Потребно 
је да суд све постављене елементе посматра у корелацији и у складу с конкретним је да суд све постављене елементе посматра у корелацији и у складу с конкретним 
околностима и јасно их образложи тј. објасни на који начин је тај елемент утицао на околностима и јасно их образложи тј. објасни на који начин је тај елемент утицао на 
доношење одлуке.доношење одлуке.

На садржину овог правног стандарда утичу различите објективне околности, али На садржину овог правног стандарда утичу различите објективне околности, али 
и субјективни и индивидуални систем вредности судије који доноси одлуку.и субјективни и индивидуални систем вредности судије који доноси одлуку.8 Стога  Стога 
је Комитет кроз дата упутства желео да у извесној мери објективизује доношење је Комитет кроз дата упутства желео да у извесној мери објективизује доношење 
одлука. Минимална листа елемената која се јавља у домаћој правној теорији одлука. Минимална листа елемената која се јавља у домаћој правној теорији 
била би узраст и пол детета, жеље детета, интегрисаност у одређену социјалну била би узраст и пол детета, жеље детета, интегрисаност у одређену социјалну 
средину, морални квалитети и понашање родитеља, став родитеља према детету средину, морални квалитети и понашање родитеља, став родитеља према детету 
и родитељству. Али понављамо још једном, ова листа у зависности од конкретног и родитељству. Али понављамо још једном, ова листа у зависности од конкретног 
случаја мора бити проширена. Европски суд за људска права нарочит значај случаја мора бити проширена. Европски суд за људска права нарочит значај 
даје управо интегрисаности детета у одређену средину тј. његовој животној даје управо интегрисаности детета у одређену средину тј. његовој животној 
стабилности, односно избегавању нарушавања животне рутине и услова на које је стабилности, односно избегавању нарушавања животне рутине и услова на које је 
дете навикнуто.дете навикнуто.

На крају, у одређивању најбољег интереса детета, захтева се да дете у складу са На крају, у одређивању најбољег интереса детета, захтева се да дете у складу са 
својим узрастом, има и непосредно учешће у том процесу те би по правилу, одлука својим узрастом, има и непосредно учешће у том процесу те би по правилу, одлука 
требало да се донесе након што му се такво учешће омогући. Овај захтев води нас требало да се донесе након што му се такво учешће омогући. Овај захтев води нас 
ка следећем принципу.ка следећем принципу.

Партиципација деце у парничном поступкуПартиципација деце у парничном поступку

Право детета на слободно изражавање мишљења предвиђено је чланом 12. Право детета на слободно изражавање мишљења предвиђено је чланом 12. Кон-Кон-
венције о правима дететавенције о правима детета.9 Признање и гарантовање овог фундаменталног  Признање и гарантовање овог фундаменталног 
пра ва у складу је са савременим појмом права детета, чија се примена одвија пра ва у складу је са савременим појмом права детета, чија се примена одвија 
кроз два паралелна процеса: кроз проширивање граница пословне и процесне кроз два паралелна процеса: кроз проширивање граница пословне и процесне 

8 Драшкић, М. (2006) „Право на поштовање породичног живота у пракси Европског суда за људска права” 
у: Поњавић, З. (ур.) Ново породично законодавство, Крагујевац: Правни факултет у Крагујевцу — Центар за 
породично право, стр. 93–136.

9 У ставу 1. чл. 12. предвиђено је да: „Државе чланице обезбеђују детету које је способно да формира своје 
сопствено мишљење право слободног изражавања тог мишљења о свим питањима која се тичу детета, с тим 
што се мишљењу детета посвећује дужна пажња у складу са годинама живота и зрелошћу детета”, док се у ст. 
2. наводи: : „У ту сврху, детету се посебно даје прилика да буде саслушано у свим судским и административним 
поступцима који се односе на њега, било непосредно или преко заступника или одговарајућег органа, на 
начин који је у складу са процедуралним правилима националног закона.”
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способности детета и кроз конституисање посебних, тзв. партиципативних права, способности детета и кроз конституисање посебних, тзв. партиципативних права, 
која омогућавају да дете у већој мери утиче на свој положај.која омогућавају да дете у већој мери утиче на свој положај.1010 У Општем коментару  У Општем коментару 
бр. 12, Комитет за права детета тумачи право детета да се чује његов глас, користећи бр. 12, Комитет за права детета тумачи право детета да се чује његов глас, користећи 
формулацију „државе ће осигурати”, што је правни израз који има посебну снагу и формулацију „државе ће осигурати”, што је правни израз који има посебну снагу и 
не оставља никакав простор за поступање држава–чланица по њиховом властитом не оставља никакав простор за поступање држава–чланица по њиховом властитом 
нахођењу.нахођењу.1111

Право детета на слободно изражавање мишљења посебно је операционализовано Право детета на слободно изражавање мишљења посебно је операционализовано 
и и Европском конвенцијом о остваривању права дететаЕвропском конвенцијом о остваривању права детета1212 која прописује читав низ  која прописује читав низ 
посебних процесних права детета, стварајући тиме услове да деца на адекватан посебних процесних права детета, стварајући тиме услове да деца на адекватан 
начин учествују у поступцима који се тичу њихових права.начин учествују у поступцима који се тичу њихових права.1313 Наведено подразумева  Наведено подразумева 
да се „детету обезбеди пун процесни субјективитет и његова независна правна да се „детету обезбеди пун процесни субјективитет и његова независна правна 
репрезентација у поступку, као и да се уобличе такви процесни механизми који ће репрезентација у поступку, као и да се уобличе такви процесни механизми који ће 
омогућити да дете буде информисано о свим аспектима правне ствари, да његове омогућити да дете буде информисано о свим аспектима правне ствари, да његове 
аутентичне жеље и мишљење буду утврђени, размотрени, вредновани и уважени и аутентичне жеље и мишљење буду утврђени, размотрени, вредновани и уважени и 
остваре одговарајући утицај на садржину саме одлуке.”остваре одговарајући утицај на садржину саме одлуке.”1414 Само такав свеобухватни  Само такав свеобухватни 
приступ може да обезбеди да у поступцима који се, непосредно или посредно приступ може да обезбеди да у поступцима који се, непосредно или посредно 
тичу права детета, оно има степен аутономије и ужива исти третман који уживају тичу права детета, оно има степен аутономије и ужива исти третман који уживају 
пунолетна лица.пунолетна лица.

Правила Породичног закона којима је регулисан положај детета као субјекта Правила Породичног закона којима је регулисан положај детета као субјекта 
породичних односа, редефинисани оквири пословне способности детета и ње-породичних односа, редефинисани оквири пословне способности детета и ње-
гова посебна права, резултат су настојања да се домаћи прописи ускладе са гова посебна права, резултат су настојања да се домаћи прописи ускладе са 
савременим међународним и европским стандардима у области права детета, савременим међународним и европским стандардима у области права детета, 
посебно са стандардима утврђеним Конвенцијом о правима детета и Европском посебно са стандардима утврђеним Конвенцијом о правима детета и Европском 
конвенцијом о остваривању дечијих права.конвенцијом о остваривању дечијих права.1515 Доношењем Породичног закона по  Доношењем Породичног закона по 
први пут су у нашем законодавству права детета процесно операционализована први пут су у нашем законодавству права детета процесно операционализована 

10 Петрушић, Н., Стевановић, И. (2011) „Правна заштита деце у Србији и међународни стандарди”, у: Николић-
Ристановић, В., Ћопић, С., (ур.) Право жртава и ЕУ (изазови пружања помоћи жртвама), Београд: Виктимолошко 
друштво Србије и Прометеј, стр. 88.

11 Општи коментар бр. 12. Комитета за права детета о праву детета да се његов глас чује (CRC/C/GC/12, 1. јул 2009), 
став 19.

12 European Convention on the Exercise of Childrens’ Rights, Council of Europe, ETS, No. 160. Отворена је за потписивање 
25. јануара 1996. године, ступила је на снагу 7. јануара 2000. године.

13 У тачки 2. члана 1. Европске конвенције о остваривању права детета, под насловом: „Домашај и циљ 
Конвенције”, наводи се да је циљ Конвенције „да, у најбољем интересу деце, унапређује њихова права, призна 
им процесна права и олакша остваривање тих права обезбеђујући да деца, сама или посредством других 
особа или тела, буду информисана и да им се дозволи да учествују у поступцима пред правосудним органима 
који се њих тичу”. При томе појам „правосудни орган” обухвата „суд или административни орган са једнаким 
овлашћењима”.

14 Петрушић, Н. (2002) „Процесни положај детета у поступку породичноправне заштите од насиља у породици), 
у: Константиновић-Вилић, С., Петрушић, Н., Жунић, Н. (ур.) Правом против насиља у породици, Ниш: „ЖИЦ”, стр. 
99–110.

15 Петрушић, Н., Стевановић, И. (2011) оп. цит. стр. 88.
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кроз по се бан парнични поступак: „Поступак у спору за заштиту права детета кроз по се бан парнични поступак: „Поступак у спору за заштиту права детета 
и у спору за вр ше ње односно лишење родитељског права”. Овај посебан пра-и у спору за вр ше ње односно лишење родитељског права”. Овај посебан пра-
возаштитни ме тод при мењује се у парницама за остваривање и заштиту оних возаштитни ме тод при мењује се у парницама за остваривање и заштиту оних 
права детета која су предвиђена Породичним законом,права детета која су предвиђена Породичним законом,1616 за која није предвиђена  за која није предвиђена 
примена неког дру гог поступка.примена неког дру гог поступка.1717 Право детета на слободно изражавање мишље- Право детета на слободно изражавање мишље-
ња признато је и уобличено одредбама члана 65. закона. Поред тога што је опш том ња признато је и уобличено одредбама члана 65. закона. Поред тога што је опш том 
одредбом из става 1. члана 65. Породичног закона изричито предвиђено да одредбом из става 1. члана 65. Породичног закона изричито предвиђено да деде те те 
које је способно да формира своје мишљење има право слободног изражавања тог које је способно да формира своје мишљење има право слободног изражавања тог 
мишљењамишљења, у члану 65. предвиђен је читав низ „пратећих” права, односно посеб них , у члану 65. предвиђен је читав низ „пратећих” права, односно посеб них 
овлашћења, која обезбеђују да дете оствари своје право на слободно изражавање овлашћења, која обезбеђују да дете оствари своје право на слободно изражавање 
мишљења: право детета да благовремено добије сва обавештења која су му мишљења: право детета да благовремено добије сва обавештења која су му 
потребна за формирање свог мишљења, право детета да слободно и непосредно потребна за формирање свог мишљења, право детета да слободно и непосредно 
изрази своје мишљење у сваком судском и управном поступку у коме се одлучу је изрази своје мишљење у сваком судском и управном поступку у коме се одлучу је 
о његовим правима, при чему се ово право признаје само детету старијем од 10 о његовим правима, при чему се ово право признаје само детету старијем од 10 
година, право детета да се само, односно преко неког другог лица или установе, година, право детета да се само, односно преко неког другог лица или установе, 
може обратити суду или органу управе и затражити помоћ у остваривању свог може обратити суду или органу управе и затражити помоћ у остваривању свог 
права на слободно изражавање мишљења, уз услов да се ради о детету старијем права на слободно изражавање мишљења, уз услов да се ради о детету старијем 
од 10 година. Овако исказано мишљење од 10 година. Овако исказано мишљење представља право, али не и обавезу представља право, али не и обавезу 

детета детета и суд га узима у обзир с дужном пажњом приликом доношења одлуке, а и суд га узима у обзир с дужном пажњом приликом доношења одлуке, а 
у складу са његовим годинама и зрелошћу. Исказано мишљење представља и у складу са његовим годинама и зрелошћу. Исказано мишљење представља и 
елемент најбољег интереса детета. Када кажемо да учешће (партиципација) детета елемент најбољег интереса детета. Када кажемо да учешће (партиципација) детета 
није обавеза, то би у пракси значило да дете може да не исказује своје мишљење није обавеза, то би у пракси значило да дете може да не исказује своје мишљење 
у целости или у односу на поједина питања. Информација о наведеном праву у целости или у односу на поједина питања. Информација о наведеном праву 
детету се мора увек дати у потпуности.детету се мора увек дати у потпуности.

Наведеним правима детета кореспондира дужност суда и управних органа пред Наведеним правима детета кореспондира дужност суда и управних органа пред 
којима се воде поступци који се тичу детета или у којима се одлучује о дечијим којима се воде поступци који се тичу детета или у којима се одлучује о дечијим 
правима, да мишљењу детета посвете дужну пажњу, у складу са годинама и правима, да мишљењу детета посвете дужну пажњу, у складу са годинама и 
зрелошћу детета (чл. 65. ст. 3 ПЗ — употребљен је израз „мора”, карактеристичан зрелошћу детета (чл. 65. ст. 3 ПЗ — употребљен је израз „мора”, карактеристичан 
за формулисање когентних норми). Коначно, законодавац је свима онима којим за формулисање когентних норми). Коначно, законодавац је свима онима којим 
одлучују о правима деце упутио инструкцију у погледу начина утврђивања ми-одлучују о правима деце упутио инструкцију у погледу начина утврђивања ми-
шљења детета тако што је у члану 65. став 6. Породичног закона прописао да „суд шљења детета тако што је у члану 65. став 6. Породичног закона прописао да „суд 
и орган управе утврђују мишљење детета у сарадњи са школским психологом, и орган управе утврђују мишљење детета у сарадњи са школским психологом, 
односно органом старатељства, породичним саветовалиштем или другом установом односно органом старатељства, породичним саветовалиштем или другом установом 
специјализованом за посредовање у породичним односима, а у присуству лица специјализованом за посредовање у породичним односима, а у присуству лица 
које дете само изабере”. које дете само изабере”. 

16 Чланови од 261 до 273. Породичног закона.

17 Чл. 263. ст. 2. Породичног закона.
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Важно је имати на уму да се у непосредној примени могу издвојити Важно је имати на уму да се у непосредној примени могу издвојити 

четири фазе, које су уједно и елементи овог права:четири фазе, које су уједно и елементи овог права:

1. Најпре се утврђује да ли је дете способно да формира своје мишљење и  Најпре се утврђује да ли је дете способно да формира своје мишљење и 
да га слободно искаже, као и да ли је давање мишљења детета у његовом да га слободно искаже, као и да ли је давање мишљења детета у његовом 
најбољем интересу.најбољем интересу.

2. Потом се утврђује мишљење у сарадњи са школским психологом,  Потом се утврђује мишљење у сарадњи са школским психологом, 
органом старатељства, породичним саветовалиштем или другом органом старатељства, породичним саветовалиштем или другом 
установом која је специјализована за посредовање у породичним установом која је специјализована за посредовање у породичним 
односима.односима.

3. Обавеза је суда (непосредно или опет у сарадњи са већ поменутим  Обавеза је суда (непосредно или опет у сарадњи са већ поменутим 
актерима) да детету да све информације које су му потребне да би могло актерима) да детету да све информације које су му потребне да би могло 
да формира мишљење, укључујући и могуће последице радњи које се да формира мишљење, укључујући и могуће последице радњи које се 
предузимају, односно одлука које се доносе.предузимају, односно одлука које се доносе.

4. Давању исказа детета присуствује лице које дете само изабере. Давању исказа детета присуствује лице које дете само изабере.
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Резултати истраживања
— представници правосудног
система 

И страживање остваривања и заштите права детета на партиципацију и по што-страживање остваривања и заштите права детета на партиципацију и по што-
ва ње најбољих интереса детета у породичноправним стварима реализова но ва ње најбољих интереса детета у породичноправним стварима реализова но 

је анонимним писменим анкетирањем на узорку који је обухватио судије основ них је анонимним писменим анкетирањем на узорку који је обухватио судије основ них 
судова у Србији (и један Апелациони суд). За потребе овог истраживања конструи-судова у Србији (и један Апелациони суд). За потребе овог истраживања конструи-
сан је упитник са већински затвореним типом питања, али је дата могућност да се сан је упитник са већински затвореним типом питања, али је дата могућност да се 
напише одговор уколико ниједна од понуђених опција није одговарајућа. У ис тра-напише одговор уколико ниједна од понуђених опција није одговарајућа. У ис тра-
живању је учествовало 145 судија основних судова/Апелационог суда у Србији. живању је учествовало 145 судија основних судова/Апелационог суда у Србији. 

Партиципација детета у поступкуПартиципација детета у поступку

Утврђивање способности детета да изрази мишљењеУтврђивање способности детета да изрази мишљење

1. Начини на основу којих се утврђује да је дете способно да формира своје 1. Начини на основу којих се утврђује да је дете способно да формира своје 

мишљење (у % учесталост примене)мишљење (у % учесталост примене)

Увек Често Понекад Ретко Никад Укупно

1. На основу узраста 33,1 22,0 26,0 9,4 9,4 100

2. На основу извештаја 
Центра за социјални рад 38,9 44,3 13,7 3,1 0,0 100

3. На основу разговора
са дететом 11,7 21,9 32,8 21,9 11,7 100

4. На основу вештачења 10,3 15,9 28,6 35,7 9,5 100

5. Друго 7,3 2,4 12,2 14,6 63,4 100

Први део упитника односио се на остваривање и заштиту права на партиципацију у Први део упитника односио се на остваривање и заштиту права на партиципацију у 
поступцима у породичноправним стварима. У односу на питање на који начин суд поступцима у породичноправним стварима. У односу на питање на који начин суд 
утврђује да је дете способно да формира своје мишљење, резултати истраживања утврђује да је дете способно да формира своје мишљење, резултати истраживања 
показују да судије најчешће утврђују способност детета да формира своје мишљење показују да судије најчешће утврђују способност детета да формира своје мишљење 
на основу извештаја Центра за социјални рад (38,9% увек и 44,3% често) и на основу на основу извештаја Центра за социјални рад (38,9% увек и 44,3% често) и на основу 
узраста детета (33,1% увек и 22% често). Такође, трећина испитаника навела је да узраста детета (33,1% увек и 22% често). Такође, трећина испитаника навела је да 
утврђују способност детета да формира мишљење и на основу разговора са дететом утврђују способност детета да формира мишљење и на основу разговора са дететом 
(11,7% увек и 21,9% често), док трећина судија наводи да никад или веома ретко (11,7% увек и 21,9% често), док трећина судија наводи да никад или веома ретко 
утврђују способност детета да формира мишљење на овај начин. Већ на почетку утврђују способност детета да формира мишљење на овај начин. Већ на почетку 
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анализе питања показује се да се судије у великој мери ослањају на стручну помоћ анализе питања показује се да се судије у великој мери ослањају на стручну помоћ 
коју добијају од центара за социјални рад, односно вештака у процени способности коју добијају од центара за социјални рад, односно вештака у процени способности 
детета да формира мишљење — што чини увек (збирно) половина судија, а често детета да формира мишљење — што чини увек (збирно) половина судија, а често 
њих 60 одсто. Анализа случајева и праксе показује да судије најчешће не разговарају њих 60 одсто. Анализа случајева и праксе показује да судије најчешће не разговарају 
непосредно са децом (разговарају мање него што би се могло закључити на основу непосредно са децом (разговарају мање него што би се могло закључити на основу 
упитника), а то значи да се оцена способности детета да формира мишљење такође упитника), а то значи да се оцена способности детета да формира мишљење такође 
препушта органу којем је поверено давање стручног мишљења, а то је центар за препушта органу којем је поверено давање стручног мишљења, а то је центар за 
социјални рад увек, вештаци понекад. социјални рад увек, вештаци понекад. 

Други по учесталости је био одговор на основу узраста. Како закон предвиђа Други по учесталости је био одговор на основу узраста. Како закон предвиђа 
право детета старијег од десет година да своје мишљење непосредно изрази пред право детета старијег од десет година да своје мишљење непосредно изрази пред 
судом, он поставља и правну претпоставку да је дете способно да формира своје судом, он поставља и правну претпоставку да је дете способно да формира своје 
мишљење о питањима која га се непосредно тичу, те би свако искључивање детета мишљење о питањима која га се непосредно тичу, те би свако искључивање детета 
из овог процеса морало да буде посебно образложено. Пракса показује да се деца из овог процеса морало да буде посебно образложено. Пракса показује да се деца 
укључују у разговоре у врло раном узрасту, већ од 3 до 4 године, а учешће деце укључују у разговоре у врло раном узрасту, већ од 3 до 4 године, а учешће деце 
школског узраста је правило. Али, свако њихово учешће у разговору не сматра се школског узраста је правило. Али, свако њихово учешће у разговору не сматра се 
и остваривањем права на партиципацију што можемо увидети из одговора на сле-и остваривањем права на партиципацију што можемо увидети из одговора на сле-
деће питање у упитнику.деће питање у упитнику.

Начин утврђивања мишљења дететаНачин утврђивања мишљења детета

2. Колико често се утврђује мишљење детета млађег од 10 година живота2. Колико често се утврђује мишљење детета млађег од 10 година живота

(у % учесталост примене)(у % учесталост примене)

Увек Често Понекад Ретко Никад Укупно

1. У ситуацији када је дете 
странка у поступку 12,5 12,5 20,6 26,5 27,9 100

2. У ситуацији када дете 
није странка у поступку 
(вршење родитељског 
права, лишење 
родитељског права, 
заштита од насиља)

8,6 14,4 21,6 23,7 31,7 100

Резултати истраживања указују на различиту судску праксу када је у питању утвр-Резултати истраживања указују на различиту судску праксу када је у питању утвр-
ђивање мишљења детета млађег од 10 година. Од укупног броја испитаника че-ђивање мишљења детета млађег од 10 година. Од укупног броја испитаника че-
твр тина се изјаснила да увек или често утврђује мишљење детета млађег од 10 твр тина се изјаснила да увек или често утврђује мишљење детета млађег од 10 
го дина, док више од половине испитаника ретко или никад не утврђује мишљење го дина, док више од половине испитаника ретко или никад не утврђује мишљење 
детета млађег од десет година. Према резултатима, мали број судија прави разлику детета млађег од десет година. Према резултатима, мали број судија прави разлику 
у односу на то да ли је дете странка у поступку или га се поступак непосредно тиче у односу на то да ли је дете странка у поступку или га се поступак непосредно тиче 
иако није странка у поступку. иако није странка у поступку. 
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3. Начини на основу којих се утврђује мишљење детета млађег3. Начини на основу којих се утврђује мишљење детета млађег

од 10 година животаод 10 година живота

Увек Често Понекад Ретко Никад Укупно

1. Непосредно у разговору 
са дететом 7,8 8,6 16,4 22,4 44,8 100

2. Уз помоћ школског/
предшколског психолога 23,6 16,5 27,6 15,0 17,3 100

3. Из мишљења органа 
старатељства 51,9 29,3 11,3 0,8 6,8 100

4. Преко законског 
заступника 6,6 20,5 16,4 20,5 36,1 100

5. Уз помоћ породичног 
саветовалишта 1,7 6,9 27,6 19,8 44,0 100

6. Уз помоћ представника 
органа старатељства 26,4 24,8 20,8 11,2 16,8 100

7. Друго 2,5 2,5 15,0 17,5 62,5 100

У односу на питање на који начин суд утврђује мишљење детета, резултати истраУ односу на питање на који начин суд утврђује мишљење детета, резултати истра-
живања показују да суд најчешће утврђује мишљење детета на основу мишљења живања показују да суд најчешће утврђује мишљење детета на основу мишљења 
ор гана старатељства, било да је у питању дете старије или млађе од 10 година (81,2% ор гана старатељства, било да је у питању дете старије или млађе од 10 година (81,2% 
увек или често, уколико је дете млађе од 10 година, 91,3% увек или често, уколико је увек или често, уколико је дете млађе од 10 година, 91,3% увек или често, уколико је 
дете старије од 10 година) или уз помоћ представника органа старатељства (51,2% дете старије од 10 година) или уз помоћ представника органа старатељства (51,2% 
увек или често, уколико је дете млађе од 10 година, или 54,5% увек или често, увек или често, уколико је дете млађе од 10 година, или 54,5% увек или често, 
уколико је дете старије од 10 година). Резултати истраживања показују значајну уколико је дете старије од 10 година). Резултати истраживања показују значајну 
разлику измеразлику изме ђу утврђивања мишљења детета на основу непо средног разговора са ђу утврђивања мишљења детета на основу непо средног разговора са 
дететом уколидететом уколи ко је дете млађе од 10 година и, уколико је старије од 10 година. Тако ко је дете млађе од 10 година и, уколико је старије од 10 година. Тако 
суд, уколико је десуд, уколико је де те млађе од 10 година, мишљење детета утврђује на непосредан те млађе од 10 година, мишљење детета утврђује на непосредан 
начин у разговору са дететом у 16,4% док је овај проценат три пута већи у случају начин у разговору са дететом у 16,4% док је овај проценат три пута већи у случају 
детета старијег од 10 година (53,3% увек или често). Такође резултати истраживања детета старијег од 10 година (53,3% увек или често). Такође резултати истраживања 
указују и на значај школског/предшколског психолога у поступку утврђивања указују и на значај школског/предшколског психолога у поступку утврђивања 
мишљења детета.мишљења детета.

Податак да судије претежно сазнају мишљење детета старијег од 10 година и да-Податак да судије претежно сазнају мишљење детета старијег од 10 година и да-
ље на основу мишљења органа старатељства, односно посредством школског ље на основу мишљења органа старатељства, односно посредством школског 
пси холога или уз помоћ представника органа старатељства, указује на то да пси холога или уз помоћ представника органа старатељства, указује на то да 
се одредба о непосредном учешћу деце не спроводи у пракси. Имајући у виду се одредба о непосредном учешћу деце не спроводи у пракси. Имајући у виду 
ниво стреса који долазак на суд може изазвати код детета, овакво поступање би ниво стреса који долазак на суд може изазвати код детета, овакво поступање би 
се могло сматрати оправданим само уколико је са дететом урађена припрема се могло сматрати оправданим само уколико је са дететом урађена припрема 
за учешће, а оно се определило да на суд не долази. Ипак, анализе случајева за учешће, а оно се определило да на суд не долази. Ипак, анализе случајева 
које су нам биле доступне (као и општепозната пракса) указују на то да се пар-које су нам биле доступне (као и општепозната пракса) указују на то да се пар-
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тиципацији детета не приступа на овај начин, те да одлуке о непосредном уче-тиципацији детета не приступа на овај начин, те да одлуке о непосредном уче-
шћу пред судом доноси суд уместо детета. шћу пред судом доноси суд уместо детета. 

На основу анализиране праксе учешћа деце, не може се са сигурношћу утврдити На основу анализиране праксе учешћа деце, не може се са сигурношћу утврдити 
да ли судија када се одлучи да непосредно саслуша дете, предочи детету да да ли судија када се одлучи да непосредно саслуша дете, предочи детету да 
је то њего во право, али и да није његова обавеза, као ни то да ли стручњаци је то њего во право, али и да није његова обавеза, као ни то да ли стручњаци 
органа старатељ ства обавештавају дете узраста изнад 10 година да има право органа старатељ ства обавештавају дете узраста изнад 10 година да има право 
непосредног учешћа. Код овог другог питања, ипак, имајући у виду да ни у једном непосредног учешћа. Код овог другог питања, ипак, имајући у виду да ни у једном 
прочитаном мишљењу органа старатељства нисмо наишли на податак да је тако прочитаном мишљењу органа старатељства нисмо наишли на податак да је тако 
нешто предочено детету, могли бисмо са великом извесношћу рећи да таква прак-нешто предочено детету, могли бисмо са великом извесношћу рећи да таква прак-
са не постоји. са не постоји. 

4. Начини на основу којих се утврђује мишљење детета старијег4. Начини на основу којих се утврђује мишљење детета старијег

од 10 година животаод 10 година живота

 Увек Често Понекад Ретко Никад Укупно

1. Непосредно у разговору 
са дететом 28,5 24,8 29,9 10,9 5,8 100

2. Уз помоћ школског 
психолога 19,7 23,6 34,6 15,0 7,1 100

3. Из мишљења органа 
старатељства 52,6 38,7 8,0 0,0 0,7 100

4. Преко законског 
заступника 7,2 22,4 24,8 19,2 26,4 100

5. Уз помоћ породичног 
саветовалишта 4,1 14,8 19,7 27,0 34,4 100

6. Уз помоћ представника 
органа старатељства 29,3 25,2 21,1 18,7 5,7 100

7. Друго 8,6 2,9 8,6 22,9 57,1 100

5. Ко од лица блиских детету присуствује давању мишљења детета5. Ко од лица блиских детету присуствује давању мишљења детета

 %

1. Искључиво законски заступник 54,7

2. Особа од поверења 39,6

3. Друго 34,5

Резултати истраживања такође показују да у поступку, приликом давања мишљења Резултати истраживања такође показују да у поступку, приликом давања мишљења 
детета, најчешће присуствује законски заступник (54,7%). Међутим, судије наводе детета, најчешће присуствује законски заступник (54,7%). Међутим, судије наводе 
да често приликом давања мишљења присуствује и особа од поверења (близак да често приликом давања мишљења присуствује и особа од поверења (близак 
сродник, деда/баба, други крвни сродник, учитељ, школски психолог, лице које дете сродник, деда/баба, други крвни сродник, учитељ, школски психолог, лице које дете 
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изабере, представник центра за социјални рад и др). У прегледаним предметима изабере, представник центра за социјални рад и др). У прегледаним предметима 
таквих примера није било.таквих примера није било.

6. Да ли у вашем суду постоји упутство о начину утврђивања способности 6. Да ли у вашем суду постоји упутство о начину утврђивања способности 

детета за формирање мишљења?детета за формирање мишљења?

Да Не

2,1 97,9

Да ли сматрате да би такво упутство требало да постоји?Да ли сматрате да би такво упутство требало да постоји?

Да Не

95,7 4,3

Резултати истраживања указују и на проблем непостојања упутства о начину утвр-Резултати истраживања указују и на проблем непостојања упутства о начину утвр-
ђивања способности детета за формирање мишљења као ни упутства о са држини ђивања способности детета за формирање мишљења као ни упутства о са држини 
и начину давања обавештења детету, која су му потребна да формира своје и начину давања обавештења детету, која су му потребна да формира своје 
мишљење, упркос чињеници да судије сматрају да би таква упутства требало да мишљење, упркос чињеници да судије сматрају да би таква упутства требало да 
постоје.постоје.

7. Да ли у Вашем суду постоји упутство о садржини и начину давања 7. Да ли у Вашем суду постоји упутство о садржини и начину давања 

обавештења детету, која су му потребна да формира своје мишљење?обавештења детету, која су му потребна да формира своје мишљење?

Да Не

2,1 97,9

Да ли сматрате да би такво упутство требало да постоји?Да ли сматрате да би такво упутство требало да постоји?

Да Не

94,9 5,1
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8. Просторије у којима се утврђује мишљење детета (када је дете млађе8. Просторије у којима се утврђује мишљење детета (када је дете млађе

од 10 година)од 10 година)

 Увек Често Понекад Ретко Никад Укупно

1. У судници 30,8 12,5 9,2 13,3 34,2 100

2. У кабинету судије 17,8 15,3 6,8 9,3 50,8 100

3. У просторији суда 
посебно прилагођеној 
узрасту и зрелости детета

4,7 2,8 7,5 4,7 80,2 100

4. У просторији ван суда 
посебно прилагођеној 
узрасту и зрелости детета

12,7 11,0 11,0 5,1 60,2 100

5. У кући детета 7,1 8,0 12,4 10,6 61,9 100

6. У школској/
предшколској установи 5,5 4,5 12,7 18,2 59,1 100

7. Друго 10,6 8,5 4,3 6,4 70,2 100

9. Просторије у којима се утврђује мишљење детета (када је дете старије9. Просторије у којима се утврђује мишљење детета (када је дете старије

од 10 година)од 10 година)

 Увек Често Понекад Ретко Никад Укупно

1. У судници 46,2 17,7 18,5 10,0 7,7 100

2. У кабинету судије 17,8 20,3 15,3 9,3 37,3 100

3. У просторији суда 
посебно прилагођеној 
узрасту и зрелости детета

7,2 0,9 12,6 2,7 76,6 100

4. У просторији ван суда 
посебно прилагођеној 
узрасту и зрелости 
детета

8,0 8,9 8,9 6,3 67,9 100

5. У кући детета 4,3 10,4 11,3 12,2 61,7 100

6. У школској установи 3,6 8,9 12,5 18,8 56,3 100

7. Друго 8,5 6,4 2,1 4,3 78,7 100

У односу на само У односу на само место место на ком се утврђује мишљење детета, резултати истражива-на ком се утврђује мишљење детета, резултати истражива-
ња показују да се најчешће мишљење (исказ) детета узима у судници (43,3% увек ња показују да се најчешће мишљење (исказ) детета узима у судници (43,3% увек 
или често, када је дете млађе од 10 година, 63,9% увек или често, када је дете старије или често, када је дете млађе од 10 година, 63,9% увек или често, када је дете старије 
од 10 година) или евентуално у кабинету судије. Веома ретко се мишљење детета од 10 година) или евентуално у кабинету судије. Веома ретко се мишљење детета 
узима ван просторија суда. Закон о парничном поступку предвиђа одржавање ро-узима ван просторија суда. Закон о парничном поступку предвиђа одржавање ро-
чишта ван судске зграде као изузетак. Ипак, чини нам се, учешће деце би могло да чишта ван судске зграде као изузетак. Ипак, чини нам се, учешће деце би могло да 
буде чешће коришћено као образложење за примену овог изузетка, а нарочито ка да буде чешће коришћено као образложење за примену овог изузетка, а нарочито ка да 
говоримо о учешћу деце млађе од 10 година. У тумачењу ових резултата свакако се говоримо о учешћу деце млађе од 10 година. У тумачењу ових резултата свакако се 
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мора имати у виду да се проценти односе на ону децу коју је судија непосредно чуо мора имати у виду да се проценти односе на ону децу коју је судија непосредно чуо 
(саслушао), а не на сву децу која су била у поступку (као странка или заинтересо ва-(саслушао), а не на сву децу која су била у поступку (као странка или заинтересо ва-
на страна у неком од анализираних поступака), те да се због тога не ради о великом на страна у неком од анализираних поступака), те да се због тога не ради о великом 
проценту деце који бива испитан у судској згради (било кабинету или судници).проценту деце који бива испитан у судској згради (било кабинету или судници).

Најбољи интерес дететаНајбољи интерес детета

Одлучивање о привременим мерамаОдлучивање о привременим мерама

10. Доношење решења о привременој мери у поступку, када су странке,10. Доношење решења о привременој мери у поступку, када су странке,

једна или обе, предложиле доношење привремених мераједна или обе, предложиле доношење привремених мера

Увек Често Понекад Ретко Никад Укупно

1. Поступак у брачном спору 
када се одлучује о вршењу 
родитељског права

22,6 36,5 34,3 6,6 0,0 100

2. Поступак за заштиту 
права детета 30,0 35,4 28,5 4,6 1,5 100

3. Поступак за вршење 
родитељског права 23,1 35,1 32,8 8,2 0,7 100

4. Поступак за издржавање 24,1 38,0 28,5 9,5 0,0 100

5. Поступак за лишење 
родитељског права 22,7 22,7 31,3 21,1 2,3 100

6. Поступак заштите од 
насиља у породици 43,8 31,5 22,3 1,5 0,8 100

11. Доношење решења о привременој мери у поступку, када не постоји 11. Доношење решења о привременој мери у поступку, када не постоји 

предлог странака за доношење привремене мерепредлог странака за доношење привремене мере

Увек Често Понекад Ретко Никад Укупно

1. Поступак у брачном спору 
када се одлучује о вршењу 
родитељског права

2,2 9,4 35,5 36,2 16,7 100

2. Поступак за заштиту 
права детета 9,6 12,5 41,9 22,8 13,2 100

3. Поступак за вршење 
родитељског права 2,9 9,6 44,9 29,4 13,2 100

4. Поступак за издржавање 8,0 10,9 34,8 29,7 16,7 100

5. Поступак за лишење 
родитељског права 3,8 11,5 33,6 30,5 20,6 100

6. Поступак заштите од 
насиља у породици 15,2 18,2 39,4 19,7 7,6 100
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У односу на доношење решења о привременој мери резултати истраживања по ка-У односу на доношење решења о привременој мери резултати истраживања по ка-
зују да судови чешће доносе привремене мере по предлогу странака него када не зују да судови чешће доносе привремене мере по предлогу странака него када не 
постоји предлог странака за доношење привремене мере. По предлогу странака постоји предлог странака за доношење привремене мере. По предлогу странака 
судови доносе одлуку о привременој мери у око 60–70% случајева и то у следећим судови доносе одлуку о привременој мери у око 60–70% случајева и то у следећим 
поступцима: поступак у брачном спору када се одлучује о вршењу родитељског поступцима: поступак у брачном спору када се одлучује о вршењу родитељског 
права, поступак за заштиту права детета, поступак за вршење родитељског права, права, поступак за заштиту права детета, поступак за вршење родитељског права, 
поступак за издржавање, поступак за лишење родитељског права, поступак заштитепоступак за издржавање, поступак за лишење родитељског права, поступак заштите 
од насиља у породици. Најчешће привремене мере судије доносе у поступцима за од насиља у породици. Најчешће привремене мере судије доносе у поступцима за 
заштиту права детета (увек или често 22,1%) и поступцима за издржавање (18,9%). заштиту права детета (увек или често 22,1%) и поступцима за издржавање (18,9%). 
Проценти у поступку за лишење родитељског права као и заштите од насиља у по-Проценти у поступку за лишење родитељског права као и заштите од насиља у по-
родици могу бити ниски и из разлога што се може десити да је дете већ измеште но родици могу бити ниски и из разлога што се може десити да је дете већ измеште но 
из породице (привремено) одлуком органа старатељства. Но ниски проценти када из породице (привремено) одлуком органа старатељства. Но ниски проценти када 
говоримо о поступку за издржавање и вршење родитељског права ипак упућују на говоримо о поступку за издржавање и вршење родитељског права ипак упућују на 
недовољно коришћење овог института од стране судија.недовољно коришћење овог института од стране судија.

Утврђивање стандарда живота дужника издржавања Утврђивање стандарда живота дужника издржавања 

12. Начини на основу којих се утврђује стандард живота туженог,12. Начини на основу којих се утврђује стандард живота туженог,

ради одређивања висине издржавањаради одређивања висине издржавања

Увек Понекад Никад Укупно

1. Утврђивање висине прихода на основу 
потврде послодавца 79,4 19,1 1,4 100

2. На основу решења управе прихода — порез 
на имовину 43,1 51,8 5,1 100

3. На основу учешћа удела у привредном 
друштву са ограниченом одговорношћу 27,7 54,6 17,7 100

4. На основу извештаја из ПИО фонда 48,1 47,4 4,5 100

5. На основу увида у биланс стања и биланс 
успеха предузетника 23,1 59,2 17,7 100

6. На основу утврђене пореске основице 
предузетника 27,3 60,2 12,5 100

7. На основу сведочења о начину живота и 
висини стандарда 53,7 37,3 9,0 100

8. Налагањем туженом да да изјаву о имовини 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу

14,0 32,6 53,5 100

9. Друго 17,1 31,4 51,4 100
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Истражно начело у извођењу доказа, посебну тежину има код доказивања стандар-Истражно начело у извођењу доказа, посебну тежину има код доказивања стандар-
да живота дужника издржавања, а начин на који суд утврђује ову чињеницу значајан да живота дужника издржавања, а начин на који суд утврђује ову чињеницу значајан 
је и из разлога што суд нема на располагању стручну помоћ органа старатељства и је и из разлога што суд нема на располагању стручну помоћ органа старатељства и 
због тога што су релевантни докази у овом домену најчешће недоступни супротној због тога што су релевантни докази у овом домену најчешће недоступни супротној 
страни па суд ове доказе мора сам да прибави или да наложи странкама да их страни па суд ове доказе мора сам да прибави или да наложи странкама да их 
доставе. Стога смо желели да видимо колико је суд активан када прибавља доказе доставе. Стога смо желели да видимо колико је суд активан када прибавља доказе 
за утврђивање чи њеница релевантних за одређивање висине издржавања. Нај-за утврђивање чи њеница релевантних за одређивање висине издржавања. Нај-
че шће се провера висине прихода врши прибављањем потврде од стране по сло-че шће се провера висине прихода врши прибављањем потврде од стране по сло-
давца или на основу извештаја ПИО фонда, односно другим доказним средстви ма. давца или на основу извештаја ПИО фонда, односно другим доказним средстви ма. 
Проверу имо винског ста ња путем извештаја/уверења управе прихода 43,1% суди-Проверу имо винског ста ња путем извештаја/уверења управе прихода 43,1% суди-
ја врши увек, а 51,8% судија по некад. 5,1% судија никада не проверава имовин ско ја врши увек, а 51,8% судија по некад. 5,1% судија никада не проверава имовин ско 
стање дужника издржавања. Чак 53,7% судија изјавило је да чињеницу стандар да стање дужника издржавања. Чак 53,7% судија изјавило је да чињеницу стандар да 
доказује и путем сведочења.доказује и путем сведочења.

Хитност у поступањуХитност у поступању

13. Начини поступања да би се обезбедило присуство туженог у ситуацији 13. Начини поступања да би се обезбедило присуство туженог у ситуацији 

када постоји доказ да је тужени уредно позванкада постоји доказ да је тужени уредно позван

Увек Понекад Никад Укупно

1. Поновно слање позива путем поште 68,0 21,1 10,9 100

2. Поновно слање позива путем поште уз 
решење о новчаном кажњавању 14,0 28,1 57,9 100

3. Поновно слање позива путем поште уз решење 
о постављању привременог заступника 1,7 30,6 67,8 100

4. Слање позива преко судског позивара 58,5 28,9 12,6 100

5. Слање позива преко судског позивара
уз решење о новчаном кажњавању 10,4 30,4 59,1 100

6. Слање позива преко судског позивара 
уз решење о постављању привременог 
заступника

6,3 23,2 70,5 100

7. Постављање привременог заступника 8,6 40,5 50,9 100

8. Подношење кривичне пријаве 2,6 6,1 91,3 100

9. Друго 26,1 21,7 52,2 100

У овом делу у фокусу су биле мере које судије предузимају да би се обезбедило У овом делу у фокусу су биле мере које судије предузимају да би се обезбедило 
присуство странака у поступку. Без обзира што се формалноправно рочиште може присуство странака у поступку. Без обзира што се формалноправно рочиште може 
одржати и без присуства уредно позваног туженог, пошло се од претпоставке да одржати и без присуства уредно позваног туженог, пошло се од претпоставке да 
је у породичноправним споровима ипак значајно да суд оствари контакт са обе је у породичноправним споровима ипак значајно да суд оствари контакт са обе 
странке (родитеља).странке (родитеља).
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Када се уредно позвани тужени на заказаном рочишту не појави, најчешће ме-Када се уредно позвани тужени на заказаном рочишту не појави, најчешће ме-
ре ко је судије предузимају су поновно слање позива поштом, што увек чини 68% ре ко је судије предузимају су поновно слање позива поштом, што увек чини 68% 
суди ја, а 21% то ради понекад. Друга мера по учесталости је слање позива пре-суди ја, а 21% то ради понекад. Друга мера по учесталости је слање позива пре-
ко суд ског позивара (58,5% увек, а 28,9% понекад предузима ову меру). Међу по-ко суд ског позивара (58,5% увек, а 28,9% понекад предузима ову меру). Међу по-
нуђеним одговорима није било опције позивања преко полицијске управе и про-нуђеним одговорима није било опције позивања преко полицијске управе и про-
вере адресе преко полиције, али је велики број судија дао управо овај одговор у вере адресе преко полиције, али је велики број судија дао управо овај одговор у 
отвореном делу питања („друго”). Веома ретко се судије опредељују за казнене отвореном делу питања („друго”). Веома ретко се судије опредељују за казнене 
мере попут подношења кривичне пријаве које се скоро никад не предузимају мере попут подношења кривичне пријаве које се скоро никад не предузимају 
(90% судија дало је овај одговор) и одређивања новчане казне (никада то не ради (90% судија дало је овај одговор) и одређивања новчане казне (никада то не ради 
59,1% судија).59,1% судија).

14. Начини поступања да би се обезбедило присуство туженог, у ситуацији 14. Начини поступања да би се обезбедило присуство туженог, у ситуацији 

када први пут не постоји доказ да је тужени уредно позванкада први пут не постоји доказ да је тужени уредно позван

Увек Понекад Никад Укупно

1. Поновно слање позива путем поште 75,4 22,2 2,4 100

2. Слање позива преко судског позивара 73,6 22,5 3,9 100

3. Провера адресе пребивалишта преко 
полиције 71,7 26,8 1,4 100

4. Провера адресе послодавца преко ПИО 
фонда 22,7 50,4 26,9 100

5. Налагање тужиоцу да достави адресу 
послодавца или другу адресу на којој тужени 
често борави ради уручења позива

48,8 48,0 3,1 100

6. Постављање привременог заступника 15,1 60,3 24,6 100

7. Друго 29,7 13,5 56,8 100
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15. Начини поступања да би се обезбедило присуство туженог у ситуацији 15. Начини поступања да би се обезбедило присуство туженог у ситуацији 

када други пут не приступи, а не постоји доказ да је тужени уредно позванкада други пут не приступи, а не постоји доказ да је тужени уредно позван

Увек Понекад Никад Укупно

1. Поновно слање позива путем поште 59,5 25,6 14,9 100

2. Поновно слање позива путем поште
уз решење о новчаном кажњавању 11,9 18,6 69,5 100

3. Поновно слање позива путем поште уз 
решење о постављању привременог 
заступника

8,0 36,3 55,8 100

4. Слање позива преко судског позивара 69,3 22,8 7,9 100

5. Слање позива преко судског позивара
уз решење о новчаном кажњавању 10,6 20,4 69,0 100

6. Провера адресе пребивалишта преко 
полиције 84,6 14,0 1,5 100

7. Провера адресе послодавца преко
ПИО фонда 38,6 38,6 22,8 100

8. Налагање тужиоцу да достави адресу 
послодавца или другу адресу на којој тужени 
често борави ради уручења позива

64,3 28,6 7,1 100

9. Постављање привременог заступника 20,5 59,0 20,5 100

10. Подношење кривичне пријаве 1,7 6,0 92,2 100

11. Друго 20,6 17,6 61,8 100

Друга посматрана ситуација била је када не постоји доказ да је позив уредно Друга посматрана ситуација била је када не постоји доказ да је позив уредно 
примљен, али смо правили разлику између једне и две неуредне доставе.примљен, али смо правили разлику између једне и две неуредне доставе.

Тако да, када странка (тужени) први пут уредно не прими позив, већина судија Тако да, када странка (тужени) први пут уредно не прими позив, већина судија 
увек шаље поновни позив (75,4%), проверава адресу (71,7%), односно шаље позив увек шаље поновни позив (75,4%), проверава адресу (71,7%), односно шаље позив 
преко судског позивара (73,6%). Када се пак тужени други пут не одазове, судије преко судског позивара (73,6%). Када се пак тужени други пут не одазове, судије 
чешће прибегавају провери адресе (код полицијске управе 84,6%), односно нало-чешће прибегавају провери адресе (код полицијске управе 84,6%), односно нало-
же тужиоцу да достави адресу послодавца или другу алтернативну адресу (64,3%). же тужиоцу да достави адресу послодавца или другу алтернативну адресу (64,3%). 



26 К А К О  Д О  П РА В О С У Ђ А  П О  М Е Р И  Д Е Т Е ТА

Графикон 1Графикон 1 Начини поступања да би се обезбедило присуство туженог Начини поступања да би се обезбедило присуство туженог

у ситуацији када тужени други пут не приступи, а постоји доказ да јеу ситуацији када тужени други пут не приступи, а постоји доказ да је

тужени уредно позвантужени уредно позван

Елементи најбољег интереса детета премаЕлементи најбољег интереса детета према
ставовима судијаставовима судија

У овом делу упитника судије су имале отворено питање: „Које елементе сагледа -У овом делу упитника судије су имале отворено питање: „Које елементе сагледа -
ва те код оцене најбољег интереса детета?”ва те код оцене најбољег интереса детета?”

Листа почиње уобичајеним елементима као што су узраст и пол детета. Интересова-Листа почиње уобичајеним елементима као што су узраст и пол детета. Интересова-
ња детета односно његови афинитети, био је веома чест одговор, блискост детета ња детета односно његови афинитети, био је веома чест одговор, блискост детета 
и родитеља се врло често цени, у смислу који од родитеља на бољи начин може и родитеља се врло често цени, у смислу који од родитеља на бољи начин може 
да задовољи потребе детета. Осећање сигурности био један од чешћих одговора. да задовољи потребе детета. Осећање сигурности био један од чешћих одговора. 
Стандард родитеља и услови живота имају високу учесталост међу одговорима.Стандард родитеља и услови живота имају високу учесталост међу одговорима.

Известан број судија јасно препознаје и мишљење детета старијег од 10 година Известан број судија јасно препознаје и мишљење детета старијег од 10 година 
(сло бодно изражено) као један од елемената најбољег интереса. (сло бодно изражено) као један од елемената најбољег интереса. 

Полази се од претпоставке да је у најбољем интересу детета да остане са својом Полази се од претпоставке да је у најбољем интересу детета да остане са својом 
браћом и сестрама, осим ако не постоје чињенице које указују на супротно.браћом и сестрама, осим ако не постоје чињенице које указују на супротно.

Један број судија се опредељује за уопштено дефинисање најбољег интереса а то Један број судија се опредељује за уопштено дефинисање најбољег интереса а то 
су средина у којој живе и потребе детета, док један, мањи број, користи прилич-су средина у којој живе и потребе детета, док један, мањи број, користи прилич-
но дефинисане елементе које цени приликом одлучивања. Навешћемо делове не-но дефинисане елементе које цени приликом одлучивања. Навешћемо делове не-
ко  ли ко најисцрпнијих одговора. Елементи најбољег интереса детета су „потребе ко  ли ко најисцрпнијих одговора. Елементи најбољег интереса детета су „потребе 
(емо ционалне, здравствене, школске), квалитет живота који оба родитеља пружају (емо ционалне, здравствене, школске), квалитет живота који оба родитеља пружају 
де те ту (односи се на њихове материјалне и имовинске прилике, емоционалну ан-де те ту (односи се на њихове материјалне и имовинске прилике, емоционалну ан-
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га жованост око подизања детета, као васпитни потенцијал и педагошки квали тет).” га жованост око подизања детета, као васпитни потенцијал и педагошки квали тет).” 
Овој листи могу се додати и следећи елементи: „однос са вршњацима, склоност ка Овој листи могу се додати и следећи елементи: „однос са вршњацима, склоност ка 
спорту, уметности, вештинама, деловање особа са којима живи на стимулиса ње спорту, уметности, вештинама, деловање особа са којима живи на стимулиса ње 
пра вилног психофизичког развоја, усвајање здравих навика, моралних стандар да, пра вилног психофизичког развоја, усвајање здравих навика, моралних стандар да, 
радних навика, поштовање уобичајених правила понашања”. Као елемент најбо љег радних навика, поштовање уобичајених правила понашања”. Као елемент најбо љег 
интереса препознаје се и: „способност родитеља да пружи мир и стабилност дете ту, интереса препознаје се и: „способност родитеља да пружи мир и стабилност дете ту, 
пажња и љубав коју дете добија.”пажња и љубав коју дете добија.”

Међу одговорима је било и врло конкретних и специфичних предлога као што је Међу одговорима је било и врло конкретних и специфичних предлога као што је 
„близина школе, могућност додатног образовања, евентуалног лечења” или при-„близина школе, могућност додатног образовања, евентуалног лечења” или при-
суство насилничког понашања од стране једног родитеља (које онда искључује тог суство насилничког понашања од стране једног родитеља (које онда искључује тог 
родитеља од вршења права), породични статус родитеља након брака.родитеља од вршења права), породични статус родитеља након брака.

Један број судија као посебан елемент родитељских капацитета цени спремност Један број судија као посебан елемент родитељских капацитета цени спремност 
једног родитеља да деци дозволи одржавање контакта и личних односа са другим једног родитеља да деци дозволи одржавање контакта и личних односа са другим 
родитељем.родитељем.

Наведене одговоре можемо груписати на оне који се тичу:Наведене одговоре можемо груписати на оне који се тичу:

 непосредно детета (узраст, пол, интересовање (афинитети), мишљење, потребе  непосредно детета (узраст, пол, интересовање (афинитети), мишљење, потребе 
детета (које су понегде спецификоване на емоционалне, развојне, образовне и детета (које су понегде спецификоване на емоционалне, развојне, образовне и 
здравствене));здравствене));

 односа детета са родитељима, браћом и сестрама и евентуално другим срод- односа детета са родитељима, браћом и сестрама и евентуално другим срод-
ницима, вршњацима (када се процењује блискост тог односа, односно инте-ницима, вршњацима (када се процењује блискост тог односа, односно инте-
грисаност детета у средину);грисаност детета у средину);

 родитељских капацитета (овде известан број судија дели капацитет на вољу и  родитељских капацитета (овде известан број судија дели капацитет на вољу и 
могућности родитеља да врше родитељско право, односно њихове могућности могућности родитеља да врше родитељско право, односно њихове могућности 
да препознају и одговоре на потребе детета);да препознају и одговоре на потребе детета);

 материјалних и срединских услова живота које им може пружити један родитељ;материјалних и срединских услова живота које им може пружити један родитељ;

 ставова детета (старијег од 10 година). ставова детета (старијег од 10 година).

Међу одговорима је било и оних који не представљају елементе најбољег интере-Међу одговорима је било и оних који не представљају елементе најбољег интере-
са детета већ начин на који се он утврђује — мишљење органа старатељства, али и са детета већ начин на који се он утврђује — мишљење органа старатељства, али и 
поистовећивање услова живота са најбољим интересима детета: „да ли су обавезни поистовећивање услова живота са најбољим интересима детета: „да ли су обавезни 
најбољи могући услови за правилан развој детета?”најбољи могући услови за правилан развој детета?”

Неки од одговора који се односе на родитеље упућују на то да у пракси још увек не Неки од одговора који се односе на родитеље упућују на то да у пракси још увек не 
преовладава нови концепт родитељства који не процењује родитељске капацитете преовладава нови концепт родитељства који не процењује родитељске капацитете 
са аспекта материјалних могућности и не даје недвосмислени примат педагошким са аспекта материјалних могућности и не даје недвосмислени примат педагошким 
капацитетима и општеприхватљивом понашању родитеља већ инсистира на томе капацитетима и општеприхватљивом понашању родитеља већ инсистира на томе 
да је најбољи интерес детета очување односа са родитељем због посебне емотивне да је најбољи интерес детета очување односа са родитељем због посебне емотивне 
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везе коју родитељ има са дететом, те у том смислу на пример, ни развојне сметње везе коју родитељ има са дететом, те у том смислу на пример, ни развојне сметње 
па ни душевна или физичка болест родитеља нису a priori саме по себи препрека за па ни душевна или физичка болест родитеља нису a priori саме по себи препрека за 
успешно родитељство, већ се инсистира да држава у тим посебним околностима успешно родитељство, већ се инсистира да држава у тим посебним околностима 
пружи асистенцију родитељу и детету у мери у којој је то потребно. Овај став, ипак, пружи асистенцију родитељу и детету у мери у којој је то потребно. Овај став, ипак, 
износимо уз резерву да законодавство познаје институт заједничког вршења ро-износимо уз резерву да законодавство познаје институт заједничког вршења ро-
дитељског права само када о томе постоји договор међу родитељима. Када таквог дитељског права само када о томе постоји договор међу родитељима. Када таквог 
договора нема, судија мора да оцењује родитеље „по квалитету” и једном од њих да договора нема, судија мора да оцењује родитеље „по квалитету” и једном од њих да 
предност.предност.

Из наведених предлога елемената види се да известан број судија детаљно про-Из наведених предлога елемената види се да известан број судија детаљно про-
мишља о томе који све елементи утичу на живот детета тј. детерминишу његов мишља о томе који све елементи утичу на живот детета тј. детерминишу његов 
најбољи интерес. Ипак, сами предлози указују на то да судије не праве разлику најбољи интерес. Ипак, сами предлози указују на то да судије не праве разлику 
између елемента (нпр. право детета на контакт са оба родитеља) и критеријума између елемента (нпр. право детета на контакт са оба родитеља) и критеријума 
(на пример јасно изражена воља родитеља да дете има несметан контакт са дру-(на пример јасно изражена воља родитеља да дете има несметан контакт са дру-
гим родитељем) и начина утврђивања чињеница/критеријума на основу којих гим родитељем) и начина утврђивања чињеница/критеријума на основу којих 
се се оцењују елементи. Поменули смо већ у уводном делу да би било неопходно да се оцењују елементи. Поменули смо већ у уводном делу да би било неопходно да се 
у складу са упутствима Комитета за права детета сачини упућујућа листа елеменау складу са упутствима Комитета за права детета сачини упућујућа листа елемена та та 
као и смернице за критеријуме за њихову оцену, а добијени одговори потврђују да као и смернице за критеријуме за њихову оцену, а добијени одговори потврђују да 
је то неопходно. је то неопходно. 
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Резултати истраживањаРезултати истраживања
— представници система— представници система
социјалне заштите социјалне заштите 

Методологија Методологија 

Истраживање циљне групе која је обухватала стручне раднике из центара за со-Истраживање циљне групе која је обухватала стручне раднике из центара за со-
цијални рад реализовано је партиципативном истраживачком методом, ано-цијални рад реализовано је партиципативном истраживачком методом, ано-
ним ним писменим анкетирањем водитеља случаја и супервизора који имају ис-ним ним писменим анкетирањем водитеља случаја и супервизора који имају ис-
куство рада у службама за заштиту деце и младих. За потребе овог истраживања куство рада у службама за заштиту деце и младих. За потребе овог истраживања 
наменски је конструисан упитник затвореног типа питања. Овај упитник је по пу-наменски је конструисан упитник затвореног типа питања. Овај упитник је по пу-
нило 256 стручних радника из 119 ЦСР са територије Републике Србије. У ци љу нило 256 стручних радника из 119 ЦСР са територије Републике Србије. У ци љу 
све обухватнијег сагледавања положаја деце у судским поступцима из угла про-све обухватнијег сагледавања положаја деце у судским поступцима из угла про-
фе сионалаца у ЦСР и продубљивања знања о овој теми, реализоване су и фокус фе сионалаца у ЦСР и продубљивања знања о овој теми, реализоване су и фокус 
групе у којима су, поред водитеља случаја и супервизора, учествовали и правници групе у којима су, поред водитеља случаја и супервизора, учествовали и правници 
(укупно 42 учесника у фокус групама).(укупно 42 учесника у фокус групама).

Карактеристике узоркаКарактеристике узорка

У овом истраживању учествовало је 256 стручних радника из 119 ЦСР, што је 68,8% У овом истраживању учествовало је 256 стручних радника из 119 ЦСР, што је 68,8% 
укупног броја центара за социјални рад на територији РС,укупног броја центара за социјални рад на територији РС,1818 чиме је обезбеђена ре- чиме је обезбеђена ре-
презентативност узорка.презентативност узорка.

Имајући у виду сврху истраживања, један од критеријума за формирање узорка Имајући у виду сврху истраживања, један од критеријума за формирање узорка 
било је искуство у непосредном раду са децом и младима, те је узорак формиран било је искуство у непосредном раду са децом и младима, те је узорак формиран 
од водитеља случаја и супервизора из служби за рад са децом и младима. Учешће од водитеља случаја и супервизора из служби за рад са децом и младима. Учешће 
сваког од ових стручних профила приказано је у Графикону 1.сваког од ових стручних профила приказано је у Графикону 1.

Графикон 1Графикон 1 Запослени/испитаници  Запослени/испитаници 

према послу који обављају у ЦСР,према послу који обављају у ЦСР,

у процентимау процентима

18 На територији РС укупно има 173 ЦСР.
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Други релевантан критеријум за формирање узорка било је професионално ис-Други релевантан критеријум за формирање узорка било је професионално ис-
куство рада у ЦСР. Као што је приказано у графикону 2, скоро 65% испитаника куство рада у ЦСР. Као што је приказано у графикону 2, скоро 65% испитаника 
има дугогодишње искуство рада у ЦСР (10 и више година), што такође сматрамо има дугогодишње искуство рада у ЦСР (10 и више година), што такође сматрамо 
значајном карактеристиком узорка. значајном карактеристиком узорка. 

Што се тиче фокус група, учесници су били стручни радници који су учествовали Што се тиче фокус група, учесници су били стручни радници који су учествовали 
у изради упитника, као и правници који су укључени у рад са децом и младима: 17 у изради упитника, као и правници који су укључени у рад са децом и младима: 17 
психолога, 8 социјалних радника, 10 педагога/специјалних педагога, и 7 правника.психолога, 8 социјалних радника, 10 педагога/специјалних педагога, и 7 правника.

Графикон 2Графикон 2 Запослени/испитаници  Запослени/испитаници 

према годинама радног искуства,према годинама радног искуства,

у процентимау процентима

Услови за остваривање партиципације дететаУслови за остваривање партиципације детета
у центру за социјални раду центру за социјални рад

Резултати испитивања путем упитника показују да је у пракси центара за социјал ни Резултати испитивања путем упитника показују да је у пракси центара за социјал ни 
рад (у даљем тексту: ЦСР) остваривање партиципације деце условљено природом рад (у даљем тексту: ЦСР) остваривање партиципације деце условљено природом 
поступка у коме су деца различити актери. У поступцима за заштиту деце од за-поступка у коме су деца различити актери. У поступцима за заштиту деце од за-
немаривања и злостављања професионалац увек остварује контакт са дететом. немаривања и злостављања професионалац увек остварује контакт са дететом. 
Највећи проценат професионалаца наводи да у овим поступцима оствари три, пет Највећи проценат професионалаца наводи да у овим поступцима оствари три, пет 
и више контаката, што одговара тежини и сложености ових поступака. Међутим, у и више контаката, што одговара тежини и сложености ових поступака. Међутим, у 
другим поступцима: за вршење родитељског права, за заштиту права детета, са децом другим поступцима: за вршење родитељског права, за заштиту права детета, са децом 
која су у сукобу са законом, дешава се да испитаници не остваре ниједан контакт која су у сукобу са законом, дешава се да испитаници не остваре ниједан контакт 
са дететом. У категорији „Нешто друго”, професионалци наводе поступке „спровође-са дететом. У категорији „Нешто друго”, професионалци наводе поступке „спровође-
ње васпитне мере” и „извршење” и интересантно је да у тој категорији управо има ње васпитне мере” и „извршење” и интересантно је да у тој категорији управо има 
највећи проценат одговора „ниједан”, односно чак 27,3% професионалаца наводи највећи проценат одговора „ниједан”, односно чак 27,3% професионалаца наводи 
да није остварио ниједан контакт са дететом. Ови резултати указују на угроженост да није остварио ниједан контакт са дететом. Ови резултати указују на угроженост 
остваривања партиципације деце у овим поступцима, а самим тим и на мањкавост остваривања партиципације деце у овим поступцима, а самим тим и на мањкавост 
у квалитету спровођења ових поступака (Графикон 1). у квалитету спровођења ових поступака (Графикон 1). 
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Графикон 3Графикон 3 Реализација стручног поступка и просечан број контаката  Реализација стручног поступка и просечан број контаката 

остварен са дететом, у процентимаостварен са дететом, у процентима

По питању процене професионалаца, да ли је број остварених контаката дово љан По питању процене професионалаца, да ли је број остварених контаката дово љан 
да деца остваре партиципацију у свим поступцима, преовлађује мишљење да ос-да деца остваре партиципацију у свим поступцима, преовлађује мишљење да ос-
тва рују довољан број контаката — 68,8%, али значајан проценат испитаника (31,2%) тва рују довољан број контаката — 68,8%, али значајан проценат испитаника (31,2%) 
није задовољан бројем контаката које у актуелним условима рада успевају да ост-није задовољан бројем контаката које у актуелним условима рада успевају да ост-
варе са децом. варе са децом. 

У избору техника које користе професионалци центра у раду са децом у судским У избору техника које користе професионалци центра у раду са децом у судским 
поступцима, доминирају опсервација и интервју. Треба имати у виду да је про фе-поступцима, доминирају опсервација и интервју. Треба имати у виду да је про фе-
сионална структура у ЦСР таква (соц. радници, педагози, и др.) да имају нешто ог ра-сионална структура у ЦСР таква (соц. радници, педагози, и др.) да имају нешто ог ра-
ниченији опсег инструмената које могу користити, те ове технике заиста имају при-ниченији опсег инструмената које могу користити, те ове технике заиста имају при-
мат. Но, према налазима истраживања, техника упитника бира се понекад и ретко, мат. Но, према налазима истраживања, техника упитника бира се понекад и ретко, 
што се може сматрати недовољним, с обзиром да постоји збирка инструмената што се може сматрати недовољним, с обзиром да постоји збирка инструмената 
које сви професионалци у ЦСР могу да користе са децом и за децу. које сви професионалци у ЦСР могу да користе са децом и за децу. 

Табела 1Табела 1

 Увек Често Понекад Ретко Никад Укупно

1. Опсервација 88,2 8,6 2,7 0,4 0,0 100

2. Интервју 82,7 16,1 0,8 0,4 0,0 100

3. Упитници 1,2 10,9 36,7 36,3 14,9 100

4. Психолошке пројективне 
технике 2,7 8,9 26,7 21,3 40,4 100

5. Саветодавни рад у циљу 
мотивисања и придобијања 
детета за сарадњу

52,2 34,4 9,1 2,8 1,6 100

6. Нешто друго 20,0 20,0 40,0 10,0 10,0 100
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Податак да се опција „саветодавни рад у циљу мотивисања и придобијања детета Податак да се опција „саветодавни рад у циљу мотивисања и придобијања детета 
за сарадњу” бира у 52,2% „увек” и „често” у 34,4%, говори да се често морају при-за сарадњу” бира у 52,2% „увек” и „често” у 34,4%, говори да се често морају при-
мењивати мотивациони поступци и саветодавно интервенисање, да би се ос тва-мењивати мотивациони поступци и саветодавно интервенисање, да би се ос тва-
рила партиципација деце. Ово сведочи и о тежини поступака остваривања пар-рила партиципација деце. Ово сведочи и о тежини поступака остваривања пар-
тиципације деце и сложености рада професионалаца у социјалној заштити. тиципације деце и сложености рада професионалаца у социјалној заштити. 

Професионалци наводе да користе и друге технике (дечије цртеже, игру, тестове Професионалци наводе да користе и друге технике (дечије цртеже, игру, тестове 
личности…), као и да настоје да се приближе детету и остваре контакт са њим преко личности…), као и да настоје да се приближе детету и остваре контакт са њим преко 
сродника, у које дете има поверење. сродника, у које дете има поверење. 

Када се ради о окружењу у коме се најлакше остварује контакт са децом, види се да, Када се ради о окружењу у коме се најлакше остварује контакт са децом, види се да, 
у зависности од проблема на коме се ради, професионалци „бирају” и окружење. у зависности од проблема на коме се ради, професионалци „бирају” и окружење. 
У поступцима за вршење родитељског права, чак 77% професионалаца сматра да У поступцима за вршење родитељског права, чак 77% професионалаца сматра да 
је најпримереније да то буде у стану корисника. У поступцима за заштиту деце од је најпримереније да то буде у стану корисника. У поступцима за заштиту деце од 
злостављања и занемаривања, доминира одвијање контаката у ЦСР (47%), а не-злостављања и занемаривања, доминира одвијање контаката у ЦСР (47%), а не-
што испод тога у стану корисника (30%). Када се ради о деци у сукобу са законом, што испод тога у стану корисника (30%). Када се ради о деци у сукобу са законом, 
упадљиво најпожељније окружење је ЦСР, што одговара природи проблема и уз-упадљиво најпожељније окружење је ЦСР, што одговара природи проблема и уз-
расту деце (изнад 14 година). У категорији „нешто друго” професионалци наводе по-расту деце (изнад 14 година). У категорији „нешто друго” професионалци наводе по-
ступак извршења, и у тим поступцима највећи проценат професионалаца пронала-ступак извршења, и у тим поступцима највећи проценат професионалаца пронала-
зи да је ЦСР најбоље место за рад са децом. Ово је вероватно повезано са приро-зи да је ЦСР најбоље место за рад са децом. Ово је вероватно повезано са приро-
дом проблема и потребом да се са децом у овим поступцима оствари независан дом проблема и потребом да се са децом у овим поступцима оствари независан 
и самосталан разговор у припреми за извршење, уз максимално елиминисање и самосталан разговор у припреми за извршење, уз максимално елиминисање 
утицаја присутног родитеља. утицаја присутног родитеља. 

Табела 2Табела 2 Врсте стручног поступка и окружење у коме се најлакше Врсте стручног поступка и окружење у коме се најлакше

успоставља контакт са дететом, у процентимауспоставља контакт са дететом, у процентима

Врсте стручног 
поступка

У ЦСР
У стану 

корисника

У школи/
предшколској 

установи

Негде 
другде

Окружење 
није од 
значаја

Укупно

1. Вршење 
родитељског 
права

14,7 77,0 2,8 1,2 4,4 100

2. Заштита од 
занемаривања
и злостављања

47,0 30,0 14,2 4,0 4,7 100

3. Деца у сукобу
са законом 82,4 9,8 1,6 1,2 5,1 100

4. Поступак за 
заштиту права 
детета

48,6 27,7 8,7 3,2 11,9 100

5. Нешто друго 
(извршење) 64,7 17,6 0,0 5,9 11,8 100
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Резултати упитника о аспектима посла који професионалцима отежавају рад са Резултати упитника о аспектима посла који професионалцима отежавају рад са 
децом говоре да стручни радници препознају захтевност овог посла као и оте-децом говоре да стручни радници препознају захтевност овог посла као и оте-
жавајуће факторе унутар центра. Најмање тешкоћа професионалци имају да доби-жавајуће факторе унутар центра. Најмање тешкоћа професионалци имају да доби-
ју подршку колега у ЦСР (да укључе тим или неког од искуснијих колега). Недоста-ју подршку колега у ЦСР (да укључе тим или неког од искуснијих колега). Недоста-
так времена се означава као највише ометајући фактор, као и недостатак струч ног так времена се означава као највише ометајући фактор, као и недостатак струч ног 
материјала — помагала за рад са децом, као и неадекватан простор где би се овај материјала — помагала за рад са децом, као и неадекватан простор где би се овај 
рад одвијао. Значајан отежавајући фактор су и недостатак стручних упутстава и рад одвијао. Значајан отежавајући фактор су и недостатак стручних упутстава и 
дефинисаних процедура.дефинисаних процедура.

Графикон 4Графикон 4 Аспекти посла који отежавају квалитетнији рад са децом: Аспекти посла који отежавају квалитетнији рад са децом:

од најмање изражене до највише израженеод најмање изражене до највише изражене

У категорији „нешто друго” радници ЦСР наводе у највећем броју организационе У категорији „нешто друго” радници ЦСР наводе у највећем броју организационе 
аспекте као узроке тешкоћа (оптерећеност водитеља случаја великим бројем аспекте као узроке тешкоћа (оптерећеност водитеља случаја великим бројем 
пред мета, немогућност формирања тимова у „малим” ЦСР, неадекватне услове пред мета, немогућност формирања тимова у „малим” ЦСР, неадекватне услове 
за ис питивање деце у полицији, где повремено обављају разговоре са децом).за ис питивање деце у полицији, где повремено обављају разговоре са децом).

Фокус група истиче да остваривање партиципације зависи од врсте поступка (тако Фокус група истиче да остваривање партиципације зависи од врсте поступка (тако 
потврђује и налазе упитника), и конкретно: у раду са малолетним учиниоцима потврђује и налазе упитника), и конкретно: у раду са малолетним учиниоцима 
поступак је полустандардизован, па је лакше укључити малолетника, за разлику поступак је полустандардизован, па је лакше укључити малолетника, за разлику 
од поступка за вршење родитељског права, где је често тешко проценити шта од поступка за вршење родитељског права, где је често тешко проценити шта 
се тачно дешава између родитеља и чему је све дете, посредно или непосредно, се тачно дешава између родитеља и чему је све дете, посредно или непосредно, 
изложено. изложено. 
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Професионалци истичу да партиципација детета Професионалци истичу да партиципација детета не постојине постоји када се дете издваја  када се дете издваја 
из породице, и то је сегмент на коме треба посебно радити у развијању праксе из породице, и то је сегмент на коме треба посебно радити у развијању праксе 
остваривања партиципације деце. Такође, не постоји партиципација детета када се остваривања партиципације деце. Такође, не постоји партиципација детета када се 
против његових родитеља покреће поступак за лишење родитељског права, а овај против његових родитеља покреће поступак за лишење родитељског права, а овај 
поступак најдиректније и далекосежно одређује судбину самог детета.поступак најдиректније и далекосежно одређује судбину самог детета.

Стручни радници ЦСР износе став да је за обезбеђивање учешћа деце често по-Стручни радници ЦСР износе став да је за обезбеђивање учешћа деце често по-
треб но време, јер су они за децу странци, те је потребно изградити однос по ве-треб но време, јер су они за децу странци, те је потребно изградити однос по ве-
рења, а то захтева пажљив приступ и дуже време. Професионалац се често нађе у рења, а то захтева пажљив приступ и дуже време. Професионалац се често нађе у 
озбиљној дилеми: или да поштује рокове или да стручно поступа у остварива њу озбиљној дилеми: или да поштује рокове или да стручно поступа у остварива њу 
сарадње са дететом. сарадње са дететом. 

Стручни радници имају недоумицу и при узимању изјаве детета у ЦСР, шта би тре-Стручни радници имају недоумицу и при узимању изјаве детета у ЦСР, шта би тре-
бало да је њен садржај и како се она предочава суду? Ово је аспект праксе у ЦСР бало да је њен садржај и како се она предочава суду? Ово је аспект праксе у ЦСР 
који није дефинисан. који није дефинисан. 

На крају, када говоре о условима у ЦСР за остваривање партиципације деце, струч-На крају, када говоре о условима у ЦСР за остваривање партиципације деце, струч-
ни радници ЦСР истичу да је један од битних услова и специјализација људи — ни радници ЦСР истичу да је један од битних услова и специјализација људи — 
водитеља случаја за те послове. Постојећа организација у центру захтева да во-водитеља случаја за те послове. Постојећа организација у центру захтева да во-
дитељ случаја ради веома различите послове, а тада нема могућности за стручно дитељ случаја ради веома различите послове, а тада нема могућности за стручно 
усавршавање у једном послу, а овај посао са децом истичу као посебно захтеван и усавршавање у једном послу, а овај посао са децом истичу као посебно захтеван и 
сложен. сложен. 

Такође, као битан услов за остваривање партиципације деце, стручни радници ЦСР Такође, као битан услов за остваривање партиципације деце, стручни радници ЦСР 
наводе и потребу посебне едукације управо за ово питање. наводе и потребу посебне едукације управо за ово питање. 

Заштита најбољег интереса детета и учешће дететаЗаштита најбољег интереса детета и учешће детета
у поступцимау поступцима

Ову тему су у свом раду посебно отвориле фокус групе. Прво питање које се поста-Ову тему су у свом раду посебно отвориле фокус групе. Прво питање које се поста-
ви ло јесте како се уопште дефинише најбољи интерес детета? Не постоји консен зус ви ло јесте како се уопште дефинише најбољи интерес детета? Не постоји консен зус 
стручњака у односу на ову тему, не постоје јасна упутства, или операционализа  ци  ја стручњака у односу на ову тему, не постоје јасна упутства, или операционализа  ци  ја 
овог термина, те се њиме може манипулисати, или се дође у ситуацију да га бит-овог термина, те се њиме може манипулисати, или се дође у ситуацију да га бит-
ни актери сасвим различито разумеју. Посебно је опасно када постоји несаглас-ни актери сасвим различито разумеју. Посебно је опасно када постоји несаглас-
ност у разумевању најбољег интереса детета између ЦСР и поступајућег судије, или ност у разумевању најбољег интереса детета између ЦСР и поступајућег судије, или 
полиције. Тада настаје ситуација, по мишљењу стручних радника, кад дете почиње полиције. Тада настаје ситуација, по мишљењу стручних радника, кад дете почиње 
да трпи у систему, уместо да његов најбољи интерес буде заштићен. да трпи у систему, уместо да његов најбољи интерес буде заштићен. 

Судски поступци, по мишљењу учесника, често трају неоправдано дуго, што до-Судски поступци, по мишљењу учесника, често трају неоправдано дуго, што до-
приноси угрожавању најбољег интереса детета. приноси угрожавању најбољег интереса детета. 
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Стручни радници истичу и да је испитивање деце у суду веома често хаотично, Стручни радници истичу и да је испитивање деце у суду веома често хаотично, 
да се дешава да дете буде непотребно фрустрирано у иначе фрустрирајућем по-да се дешава да дете буде непотребно фрустрирано у иначе фрустрирајућем по-
јављивању у суду. Сви професионалци, судије, полицајци, али и адвокати, морају јављивању у суду. Сви професионалци, судије, полицајци, али и адвокати, морају 
бити посебно едуковани за овакве поступке–испитивања, односно узимања изјаве бити посебно едуковани за овакве поступке–испитивања, односно узимања изјаве 
од детета. од детета. 

Резултати примењеног упитника говоре да 62,6% професионалаца има искуство Резултати примењеног упитника говоре да 62,6% професионалаца има искуство 
да суд од ЦСР не тражи да дете припреми за учешће у судском поступку, а 32,2% да суд од ЦСР не тражи да дете припреми за учешће у судском поступку, а 32,2% 
каже да то суд чини само понекад. каже да то суд чини само понекад. 

Додатни проблем је и ситуација да је понекад професионалац из ЦСР, обично пси-Додатни проблем је и ситуација да је понекад професионалац из ЦСР, обично пси-
холог, позван да у суду присуствује испитивању детета а да није упознат са окол-холог, позван да у суду присуствује испитивању детета а да није упознат са окол-
ностима и разлозима узимања изјаве, а понекад чак и да не познаје ни дете ни ностима и разлозима узимања изјаве, а понекад чак и да не познаје ни дете ни 
породицу. У таквим околностима нема праве заштите најбољег интереса детета. породицу. У таквим околностима нема праве заштите најбољег интереса детета. 

Стручни радници из ЦСР имају искуство да поступци у полицији могу потрајати и Стручни радници из ЦСР имају искуство да поступци у полицији могу потрајати и 
читав дан, те дете „трпи својеврсно насиље”, уместо да буде заштићено. читав дан, те дете „трпи својеврсно насиље”, уместо да буде заштићено. 

Резултати упитника показују да само 20% учесника процењује да су довољно обу-Резултати упитника показују да само 20% учесника процењује да су довољно обу-
чени за припрему детета за појављивање у суду, највећи проценат испитаника чени за припрему детета за појављивање у суду, највећи проценат испитаника 
(49,4%) сматра да има делимично потребна знања и вештине, а 30,6% сматра да (49,4%) сматра да има делимично потребна знања и вештине, а 30,6% сматра да 
нема довољна знања да спроводи овај поступак, што је значајан проценат и упућује нема довољна знања да спроводи овај поступак, што је значајан проценат и упућује 
на потребу унапређивања знања радника ЦСР за рад са децом у овој области. на потребу унапређивања знања радника ЦСР за рад са децом у овој области. 

Посебан проблем везан за заштиту најбољег интереса детета радници ЦСР истичу Посебан проблем везан за заштиту најбољег интереса детета радници ЦСР истичу 
у вези са виђањем детета са родитељем у контролисаним условима. И заштита у вези са виђањем детета са родитељем у контролисаним условима. И заштита 
интереса детета и сврсисходност оваквих решења се доводи у питање, јер ЦСР нема интереса детета и сврсисходност оваквих решења се доводи у питање, јер ЦСР нема 
услове да их спроводи на начин примерен потребама деце, као ни за спровођење услове да их спроводи на начин примерен потребама деце, као ни за спровођење 
опсервације и процене (потребне су посебно опремљене просторије за боравак опсервације и процене (потребне су посебно опремљене просторије за боравак 
деце, соба са „скрином” и др).деце, соба са „скрином” и др).

Партиципација деце у одлучивању Партиципација деце у одлучивању 

Разумевање партиципације деце посебно је проблематизовано када се ради о Разумевање партиципације деце посебно је проблематизовано када се ради о 
сег менту остваривања партиципације у вези са одлукама које ЦСР доноси. У до-сег менту остваривања партиципације у вези са одлукама које ЦСР доноси. У до-
но шењу одлука најчешће нема партиципације деце. Отворено је и питање да ли но шењу одлука најчешће нема партиципације деце. Отворено је и питање да ли 
партиципација у овом делу нужно значи и уважавање изражене воље детета. партиципација у овом делу нужно значи и уважавање изражене воље детета. 
Учесници сматрају да је процењивање воље суштински посао професионалаца. Учесници сматрају да је процењивање воље суштински посао професионалаца. 
Међутим, у неким случајевима је веома тешко проценити вољу детета, нпр. у Међутим, у неким случајевима је веома тешко проценити вољу детета, нпр. у 
случајевима израженог инструисања детета од стране једног родитеља („тешки случајевима израженог инструисања детета од стране једног родитеља („тешки 
случајеви отуђења детета од родитеља”). Потребно је додатно обучити стручне случајеви отуђења детета од родитеља”). Потребно је додатно обучити стручне 
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раднике у ЦСР за разумевање стања и функционисања инструисаног детета, као и раднике у ЦСР за разумевање стања и функционисања инструисаног детета, као и 
за поступање у оваквим ситуацијама, како у односу на најбољи интерес детета и за поступање у оваквим ситуацијама, како у односу на најбољи интерес детета и 
процену тог интереса, тако и у односу на евентуалне третманске поступке, мере у процену тог интереса, тако и у односу на евентуалне третманске поступке, мере у 
односу на родитеља који у ствари злоупотребљава дете, те коначно и у односу на односу на родитеља који у ствари злоупотребљава дете, те коначно и у односу на 
доношење одлука и партиципацију деце у тим поступцима. доношење одлука и партиципацију деце у тим поступцима. 

Према наводима учесника фокус групе, професионалци у центру често имају ди-Према наводима учесника фокус групе, професионалци у центру често имају ди-
лему колико „дубоко” треба ићи у процени мишљења детета у ЦСР, а када треба лему колико „дубоко” треба ићи у процени мишљења детета у ЦСР, а када треба 
стручна мишљења и одлуке препустити вештацима. стручна мишљења и одлуке препустити вештацима. 

Тешкоће у процесу остваривања партиципације Тешкоће у процесу остваривања партиципације 

Тешкоће у процесу остваривања партиципације деце професионалци су разматра-Тешкоће у процесу остваривања партиципације деце професионалци су разматра-
ли и у контексту сложености овог појма,ли и у контексту сложености овог појма,1919 те захтевности процене. Чланови фокус  те захтевности процене. Чланови фокус 
гру пе су истакли да, с обзиром на сложеност процене учешћа детета, није свеједно гру пе су истакли да, с обзиром на сложеност процене учешћа детета, није свеједно 
који профил стручњака ради процену. Група износи став да ће психолози, у већини, који профил стручњака ради процену. Група износи став да ће психолози, у већини, 
настојати да открију слојеве искуства детета из породичног живота и аналитично настојати да открију слојеве искуства детета из породичног живота и аналитично 
приступити остваривању партиципације деце у актуелном поступку, као и свему приступити остваривању партиципације деце у актуелном поступку, као и свему 
што је дете у актуелну ситуацију „донело”, живећи са родитељима. Понашање, изја-што је дете у актуелну ситуацију „донело”, живећи са родитељима. Понашање, изја-
ве детета и његово мишљење у садашњој ситуацији се морају разматрати кроз ана-ве детета и његово мишљење у садашњој ситуацији се морају разматрати кроз ана-
ли зу дотадашњег искуства, као и актуелних односа родитеља и њиховог утицаја на ли зу дотадашњег искуства, као и актуелних односа родитеља и њиховог утицаја на 
дете. Посебан изазов у процени мишљења и ставова деце представља и то што деца дете. Посебан изазов у процени мишљења и ставова деце представља и то што деца 
често мењају мишљење и исказе. често мењају мишљење и исказе. 

Учесници фокус група су изнели став да је понекад партиципација детета и у томе Учесници фокус група су изнели став да је понекад партиципација детета и у томе 
да „има право да не партиципира”, односно да одбије да се изјашњава, посебно када да „има право да не партиципира”, односно да одбије да се изјашњава, посебно када 
се дете ставља у позицију да треба да „бира” између родитеља, али остаје питање да се дете ставља у позицију да треба да „бира” између родитеља, али остаје питање да 
ли свако одбијање партиципације треба да се тумачи као право детета да „одбије”, ли свако одбијање партиципације треба да се тумачи као право детета да „одбије”, 
или као знак неких непожељних процеса (нпр. љутња на родитеље), па је и то облик или као знак неких непожељних процеса (нпр. љутња на родитеље), па је и то облик 
партиципације детета, која, као и свако друго учествовање детета, заслужује стручну партиципације детета, која, као и свако друго учествовање детета, заслужује стручну 
процену и стручни рад. процену и стручни рад. 

Озбиљан извор тешкоћа за остваривање партиципације деце јесте злоупотреба Озбиљан извор тешкоћа за остваривање партиципације деце јесте злоупотреба 
права на партиципацију (манипулација децом) од стране родитеља (нпр. родитељ права на партиципацију (манипулација децом) од стране родитеља (нпр. родитељ 
свака два до три дана доводи децу у центар „да кажу шта желе”, „да кажу своје свака два до три дана доводи децу у центар „да кажу шта желе”, „да кажу своје 
мишљење”, а деца, често под принудом, изјављују шта родитељи желе). мишљење”, а деца, често под принудом, изјављују шта родитељи желе). 

19 Партиципација се може посматрати и слојевито: рецимо, дете је и до доласка у ЦСР, суд, својим животом 
„партиципирало” у односу родитеља, у остварењу њихове родитељске функције и тд.
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У пракси се све чешће јавља проблем одбијања родитеља да дозволи самосталан У пракси се све чешће јавља проблем одбијања родитеља да дозволи самосталан 
разговор детета са стручним радником, или чак да уопште дозволе разговор стру-разговор детета са стручним радником, или чак да уопште дозволе разговор стру-
чног радника са дететом. чног радника са дететом. 

Понекад долази до ситуације да се право детета на партиципацију претвара у Понекад долази до ситуације да се право детета на партиципацију претвара у 
притисак на дете. Овакве ситуације су посебно честе и веома тешке када се ради притисак на дете. Овакве ситуације су посебно честе и веома тешке када се ради 
о деци која су инструисана од стране једног родитеља. Професионалцима је вео-о деци која су инструисана од стране једног родитеља. Професионалцима је вео-
ма тешко да одреде праву меру у раду са децом, а родитељ је тада по правилу ма тешко да одреде праву меру у раду са децом, а родитељ је тада по правилу 
несарадљив. несарадљив. 

У графикону 5. је представљен низ тешкоћа са којима се стручни радници суочавају У графикону 5. је представљен низ тешкоћа са којима се стручни радници суочавају 
у остваривању партиципације деце у судским поступцима.у остваривању партиципације деце у судским поступцима.

Графикон 5 Графикон 5 Степен изражености тешкоће у непосредном раду са децом Степен изражености тешкоће у непосредном раду са децом 

укљученом у судске поступке, у процентима (1 — најмања, 5 — највећа укљученом у судске поступке, у процентима (1 — најмања, 5 — највећа 

израженост тешкоћа)израженост тешкоћа)

Професионалци сматрају да је партиципацију детета у поступку најтеже обез бе-Професионалци сматрају да је партиципацију детета у поступку најтеже обез бе-
дити у оним поступцима у којима се одлучује о породичноправним односима дити у оним поступцима у којима се одлучује о породичноправним односима 
у којима је дете жртва злостављања, односно где је дете застрашено од зло-у којима је дете жртва злостављања, односно где је дете застрашено од зло-
стављача или родитеља, али су тешке и оне ситуације где је дете емотивно везано стављача или родитеља, али су тешке и оне ситуације где је дете емотивно везано 
за злостављају ћег родитеља, као и тамо где постоји несарадња родитеља са за злостављају ћег родитеља, као и тамо где постоји несарадња родитеља са 
стручним радницима. стручним радницима. 

У категорији „нешто друго”, велики број професионалаца (58%) изражене тешкоће У категорији „нешто друго”, велики број професионалаца (58%) изражене тешкоће 
у остваривању партиципације деце налази у претрпаности послом, недостатку у остваривању партиципације деце налази у претрпаности послом, недостатку 
нор ми за број предмета по водитељу случаја (дакле везано за услове обављања нор ми за број предмета по водитељу случаја (дакле везано за услове обављања 
посла), у уценама и претњама родитеља, виктимизацији деце у поступцима, у посла), у уценама и претњама родитеља, виктимизацији деце у поступцима, у 
дужини трајања судских поступака, као и минимизирању процене ЦСР код других дужини трајања судских поступака, као и минимизирању процене ЦСР код других 
институција. институција. 
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У разрешавању или олакшавању тешкоћа у раду са децом, радницима ЦСР је по-У разрешавању или олакшавању тешкоћа у раду са децом, радницима ЦСР је по-
требна сарадња и подршка других професионалаца (Графикон 6).требна сарадња и подршка других професионалаца (Графикон 6).

Графикон 6Графикон 6 Укључивање сарадника у рад са децом — учесницима у судским  Укључивање сарадника у рад са децом — учесницима у судским 

поступцима, у процентимапоступцима, у процентима

Подаци показују да је водитељима случаја у ЦСР супервизор најчешће сарадник Подаци показују да је водитељима случаја у ЦСР супервизор најчешће сарадник 
и особа за подршку, те поједине колеге из ЦСР које имају посебна знања. Дакле, и особа за подршку, те поједине колеге из ЦСР које имају посебна знања. Дакле, 
најчешћи ослонац радници ЦСР имају у самом центру и ослањају се на сопствене најчешћи ослонац радници ЦСР имају у самом центру и ослањају се на сопствене 
ресурсе, док се сарадници из полиције у највећем проценту (око 72%) укључују ресурсе, док се сарадници из полиције у највећем проценту (око 72%) укључују 
понекад и ретко, а најређе се укључују представници суда и тужилаштва.понекад и ретко, а најређе се укључују представници суда и тужилаштва.

У категорији „неко други” професионалци апострофирају родитеље, сроднике, У категорији „неко други” професионалци апострофирају родитеље, сроднике, 
хра нитеље детета, колеге из других ЦСР, НВО, установа социјалне заштите и са ве-хра нитеље детета, колеге из других ЦСР, НВО, установа социјалне заштите и са ве-
товалишта. Са овим појединцима колеге сарађују понекад и бирани су код 50% ис-товалишта. Са овим појединцима колеге сарађују понекад и бирани су код 50% ис-
питаника. Овај сегмент се сасвим сигурно, односи на искуства из личне праксе, или питаника. Овај сегмент се сасвим сигурно, односи на искуства из личне праксе, или 
из појединих средина, у зависности од ресурса којима у тим срединама располажу. из појединих средина, у зависности од ресурса којима у тим срединама располажу. 

Оцена сарадње са другим институцијама система приказана је у Графикону 7. Оцена сарадње са другим институцијама система приказана је у Графикону 7. 

Наведени резултати показују да ЦСР има доста добру сарадњу са полицијом, а по-Наведени резултати показују да ЦСР има доста добру сарадњу са полицијом, а по-
том са образовним институцијама. Највећи проценат незадовољних је у односу на том са образовним институцијама. Највећи проценат незадовољних је у односу на 
сарадњу са тужилаштвом, здравственим системом и судом.сарадњу са тужилаштвом, здравственим системом и судом.

Највећи проценат са високом оценом задовољства радници ЦСР стављају у ка те-Највећи проценат са високом оценом задовољства радници ЦСР стављају у ка те-
горију „неко други” и ту наводе друге установе социјалне заштите, обданишта и НВО.горију „неко други” и ту наводе друге установе социјалне заштите, обданишта и НВО.
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Графикон 7Графикон 7 Оцена сарадње ЦСР са другим институцијама/системима који су  Оцена сарадње ЦСР са другим институцијама/системима који су 

укључени у рад са децом у судском поступку, у процентима (1 — најмање укључени у рад са децом у судском поступку, у процентима (1 — најмање 

задовољство, 5 — највеће задовољство сарадњом).задовољство, 5 — највеће задовољство сарадњом).

1. Учешће стручних радника у судским процесима1. Учешће стручних радника у судским процесима

„Има нас мало, очекује се много”.„Има нас мало, очекује се много”.

(Водитељ случаја у ЦСР, учесник ФГ) (Водитељ случаја у ЦСР, учесник ФГ) 

Иако учешће центра за социјални рад, односно стручних радника као пред став ни ка Иако учешће центра за социјални рад, односно стручних радника као пред став ни ка 
ЦСР у судским поступцима одређују два кључна закона: Закон о со цијалној зашти ти ЦСР у судским поступцима одређују два кључна закона: Закон о со цијалној зашти ти 
и Породични закон, учествовање стручних радника у судским про цесима је, пре ма и Породични закон, учествовање стручних радника у судским про цесима је, пре ма 
виђењу учесника истраживања, оптерећено многим недоуми цама и тешкоћама. виђењу учесника истраживања, оптерећено многим недоуми цама и тешкоћама. 

Све ове тешкоће могу се груписати у неколико категорија: тешкоће које происти чу Све ове тешкоће могу се груписати у неколико категорија: тешкоће које происти чу 
из унутрашње организације у ЦСР и примене стручног поступка, тешкоће у сарад-из унутрашње организације у ЦСР и примене стручног поступка, тешкоће у сарад-
њи са судом и другим релевантним актерима, и личне (односно професионалне) њи са судом и другим релевантним актерима, и личне (односно професионалне) 
тешкоће и дилеме.тешкоће и дилеме.

1.1 Тешкоће које се тичу унутрашње организације 1.1 Тешкоће које се тичу унутрашње организације 

Унутрашњу организацију у ЦСР учесници коментаришу као једну од тешкоћа за по-Унутрашњу организацију у ЦСР учесници коментаришу као једну од тешкоћа за по-
стизање већег квалитета рада са децом корисницима, па и у погледу унапређења стизање већег квалитета рада са децом корисницима, па и у погледу унапређења 
њихове партиципације: „Код нас је таква организација да ‘сви раде све’, нема ужег њихове партиципације: „Код нас је таква организација да ‘сви раде све’, нема ужег 
стручног усавршавања и специјализованог професионалног рада. Зато стручни стручног усавршавања и специјализованог професионалног рада. Зато стручни 
рад ници у ЦСР не познају довољно могућности које стоје на располагању и не ко-рад ници у ЦСР не познају довољно могућности које стоје на располагању и не ко-
ристе их” (Водитељ случаја у ЦСР, учесник ФГ). Стручни радници су често збуњени ристе их” (Водитељ случаја у ЦСР, учесник ФГ). Стручни радници су често збуњени 
и због различитих улога које имају из функције „контроле” у заштити најбољег ин-и због различитих улога које имају из функције „контроле” у заштити најбољег ин-
тереса корисника, и потребе да са корисницима остварују сараднички однос: „Суд тереса корисника, и потребе да са корисницима остварују сараднички однос: „Суд 
често тражи од нас да сведочимо на суду, што јесте у сукобу интереса са зашти том често тражи од нас да сведочимо на суду, што јесте у сукобу интереса са зашти том 
породице, губимо породицу као сарадника, не може да се оствари однос поверења породице, губимо породицу као сарадника, не може да се оствари однос поверења 
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и подршке. Двострука улога која нас ‘излуђује’: да ли прогањамо кориснике или и подршке. Двострука улога која нас ‘излуђује’: да ли прогањамо кориснике или 
подржавамо?” (супервизор у ЦСР, учесник ФГ).подржавамо?” (супервизор у ЦСР, учесник ФГ).

Резултати упитника и добијене информације у раду фокус група указују и на те-Резултати упитника и добијене информације у раду фокус група указују и на те-
шкоће у раду ad hoc тимова, када је потребно додатно укључити стручне раднике шкоће у раду ad hoc тимова, када је потребно додатно укључити стручне раднике 
специфичног профила са одређеним знањима и вештинама (правника, психолога, специфичног профила са одређеним знањима и вештинама (правника, психолога, 
педагога…). Из графикона 8. се може уочити да је степен ангажовања правника педагога…). Из графикона 8. се може уочити да је степен ангажовања правника 
(према процени ВС и супервизора) највећи код доношења решења, што је и оче-(према процени ВС и супервизора) највећи код доношења решења, што је и оче-
кивано, мањи код заступања органа старатељства пред судом и покретања по-кивано, мањи код заступања органа старатељства пред судом и покретања по-
ступака по службеној дужности, а укључивање правника је недовољно у свим фа-ступака по службеној дужности, а укључивање правника је недовољно у свим фа-
зама реализације стручног поступка и у консултацијама са стручним радницима и зама реализације стручног поступка и у консултацијама са стручним радницима и 
дететом и породицом.дететом и породицом.

Графикон 8Графикон 8 Оцена степена ангажовања правника у стручном поступку Оцена степена ангажовања правника у стручном поступку

1.2 Тешкоће у сарадњи са судом и другим релевантним актерима1.2 Тешкоће у сарадњи са судом и другим релевантним актерима

„Важно је да ЦСР и СУД имају исту позицију, да раде на истим „Важно је да ЦСР и СУД имају исту позицију, да раде на истим 

странама, усаглашени у битним тачкама–ставовима. Када странама, усаглашени у битним тачкама–ставовима. Када 

је суд незаинтересован или одобрава ‘шиканирање’ органа је суд незаинтересован или одобрава ‘шиканирање’ органа 

старатељства од стране адвоката, компликује се…”старатељства од стране адвоката, компликује се…”

(Водитељ случаја у ЦСР, учесник фокус групе)(Водитељ случаја у ЦСР, учесник фокус групе)

Учесници фокус група су препознали тешкоће у сарадњи ЦСР и суда као једну од Учесници фокус група су препознали тешкоће у сарадњи ЦСР и суда као једну од 
кључних тачака на којима треба радити ради унапређења положаја деце у судским кључних тачака на којима треба радити ради унапређења положаја деце у судским 
поступцима. На првом месту, издваја се њихов став да запослени у оба система не поступцима. На првом месту, издваја се њихов став да запослени у оба система не 
познају довољно начин рада и ингеренције сарадничког система, што често доводи познају довољно начин рада и ингеренције сарадничког система, што често доводи 
до неразумевања улога, непоштовања граница и неспоразума у сарадњи. до неразумевања улога, непоштовања граница и неспоразума у сарадњи. 

Однос већине судија према стручним радницима, према мишљењу учесника Однос већине судија према стручним радницима, према мишљењу учесника 
фокус групе, није партнерски: „Често не знам у којој сам улози на суду, да ли смо фокус групе, није партнерски: „Често не знам у којој сам улози на суду, да ли смо 
стручни радници или окривљени? Суд нас позива као вештаке, али нас не уважава стручни радници или окривљени? Суд нас позива као вештаке, али нас не уважава 
као вештаке!” „Судија се понекад понаша према стручним радницима као према као вештаке!” „Судија се понекад понаша према стручним радницима као према 
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окривљенима, особама ‘са улице’. Узимају пред странкама личне податке, чак и окривљенима, особама ‘са улице’. Узимају пред странкама личне податке, чак и 
када се ради о странкама које су врло насилне, тако да страхујемо за сопствену када се ради о странкама које су врло насилне, тако да страхујемо за сопствену 
безбедност и безбедност чланова породице.” „Два сата су ме испитивали адвокати безбедност и безбедност чланова породице.” „Два сата су ме испитивали адвокати 
и окривљени, судски поступци се сведу на одбрану оптуженог, а не на заштиту и окривљени, судски поступци се сведу на одбрану оптуженог, а не на заштиту 
интереса детета” (супервизор, учесник фокус групе).интереса детета” (супервизор, учесник фокус групе).

Учесници фокус група наводе да суд често ставља орган старатељства у улогу Учесници фокус група наводе да суд често ставља орган старатељства у улогу 
„доносиоца пресуде”, када се потпуно „заклањају” иза мишљења ЦСР. Или, с друге „доносиоца пресуде”, када се потпуно „заклањају” иза мишљења ЦСР. Или, с друге 
стране, дешава се да суд и тужилаштво не уважавају довољно процену стручних стране, дешава се да суд и тужилаштво не уважавају довољно процену стручних 
радника ЦСР (нпр. процену деце-жртава злостављања, јер психолошке методе при-радника ЦСР (нпр. процену деце-жртава злостављања, јер психолошке методе при-
купљања података: пројективне технике, цртеже, интервјуе…, не сматрају довољ но купљања података: пројективне технике, цртеже, интервјуе…, не сматрају довољ но 
валидним). валидним). 

Стручни радници самокритично примећују да је проблем и што ЦСР углавном ра-Стручни радници самокритично примећују да је проблем и што ЦСР углавном ра-
ди реактивно, одговара на захтеве суда, уместо да се претходно јасно дефинишу ди реактивно, одговара на захтеве суда, уместо да се претходно јасно дефинишу 
границе и заузме стручни став. границе и заузме стручни став. 

Професионалци из ЦСР такође сматрају да има много тешкоћа у реализацији по-Професионалци из ЦСР такође сматрају да има много тешкоћа у реализацији по-
ступка извршења, што угрожава заштиту најбољег интереса детета: поступци из-ступка извршења, што угрожава заштиту најбољег интереса детета: поступци из-
вршења „се развлаче”, новчано кажњавање се тешко реализује, и тек после дуго вршења „се развлаче”, новчано кажњавање се тешко реализује, и тек после дуго 
времена дође до извршења. Родитељ код кога је дете, за то време може толико времена дође до извршења. Родитељ код кога је дете, за то време може толико 
да инструира дете да је тешко проценити шта је за дете најбољи интерес. Такође, да инструира дете да је тешко проценити шта је за дете најбољи интерес. Такође, 
дешава се да, иако психолози, који обавезно учествују у поступку извршења, дешава се да, иако психолози, који обавезно учествују у поступку извршења, 
добро ураде припрему и детаљан план извршења, у току самог поступка на терену добро ураде припрему и детаљан план извршења, у току самог поступка на терену 
извршни судија не реагује адекватно, као да није ни прочитао план, и извршење се извршни судија не реагује адекватно, као да није ни прочитао план, и извршење се 
не реализује. не реализује. 

Према мишљењу стручних радника, треба боље дефинисати — операционализо-Према мишљењу стручних радника, треба боље дефинисати — операционализо-
ва ти улогу стручних радника у судским поступцима. Мада има знатних разлика ва ти улогу стручних радника у судским поступцима. Мада има знатних разлика 
у сарадњи ЦСР са судом у различитим срединама, показало се да ова искуства у сарадњи ЦСР са судом у различитим срединама, показало се да ова искуства 
зависе и од „врсте” судова: са прекршајним и вишим судовима сарадња је добра, по зависе и од „врсте” судова: са прекршајним и вишим судовима сарадња је добра, по 
мишљењу стручних радника, а са „породичним судом — катастрофална”. Учесни ци мишљењу стручних радника, а са „породичним судом — катастрофална”. Учесни ци 
су такође истакли да су образложења Апелационог суда по жалбама врло корисна су такође истакли да су образложења Апелационог суда по жалбама врло корисна 
за стручне раднике у ЦСР, и да се, уважавајући њихова упутства, може унапредити за стручне раднике у ЦСР, и да се, уважавајући њихова упутства, може унапредити 
стручна пракса у овој области рада. стручна пракса у овој области рада. 

Учесници фокус група су такође истакли да је сарадња са судијама који су про-Учесници фокус група су такође истакли да је сарадња са судијама који су про-
шли едукацију за рад са малолетним лицима много лакша („сензибилнији су, ем-шли едукацију за рад са малолетним лицима много лакша („сензибилнији су, ем-
патичнији, знају да комуницирају са децом”) и сараднички однос се успоставља без патичнији, знају да комуницирају са децом”) и сараднички однос се успоставља без 
већих тешкоћа. Ово значајно утиче на обезбеђење услова за партиципацију деце и већих тешкоћа. Ово значајно утиче на обезбеђење услова за партиципацију деце и 
унапређење међусобне сарадње.унапређење међусобне сарадње.
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Поред тешкоћа, учесници истичу и примере добре праксе у сарадњи: Поред тешкоћа, учесници истичу и примере добре праксе у сарадњи: 

У појединим општинама судије и стручни радници у ЦСР договарају се око за-У појединим општинама судије и стручни радници у ЦСР договарају се око за-
јед нич  ких корисника, или континуирано (једном недељно) ЦСР организује са-јед нич  ких корисника, или континуирано (једном недељно) ЦСР организује са-
ста нак са су  дом, СУП-ом и др. (нпр. заједнички разматрају пријаве за насиље и ста нак са су  дом, СУП-ом и др. (нпр. заједнички разматрају пријаве за насиље и 
неосноване затва  ра ју заједничком белешком у полицијској станици). На зајед-неосноване затва  ра ју заједничком белешком у полицијској станици). На зајед-
ничким састанцима струч  ни радници ЦСР имају прилике да се суоче и са тиме да ничким састанцима струч  ни радници ЦСР имају прилике да се суоче и са тиме да 
њихови извештаји суду често нису довољно функционални и корисни (предлози њихови извештаји суду често нису довољно функционални и корисни (предлози 
нису адекватно аргументо ва  ни), те извештаје морају да ускладе са примедбама нису адекватно аргументо ва  ни), те извештаје морају да ускладе са примедбама 
колега из сарадничког система.колега из сарадничког система.

У појединим општинама судови су почели ефикасније да функционишу у поступ-У појединим општинама судови су почели ефикасније да функционишу у поступ-
цима извршења: одлучније реагују, уз активно учешће извршитеља, полиције и ЦСР. цима извршења: одлучније реагују, уз активно учешће извршитеља, полиције и ЦСР. 
Де ца се благовремено издвајају са психологом ЦСР (без интервенисања полиције). Де ца се благовремено издвајају са психологом ЦСР (без интервенисања полиције). 
Повећава се број успешних извршења, ЦСР се благовремено доставља решење о Повећава се број успешних извршења, ЦСР се благовремено доставља решење о 
извршењу (према мишљењу учесника фокус група, оптимално је око две недеље извршењу (према мишљењу учесника фокус група, оптимално је око две недеље 
пре термина, тако да има довољно времена за припрему).пре термина, тако да има довољно времена за припрему).

1.3 Личне тешкоће — професионалне дилеме 1.3 Личне тешкоће — професионалне дилеме 

Учешће стручних радника у судским поступцима је за многе „ноћна мора”. Покрећу Учешће стручних радника у судским поступцима је за многе „ноћна мора”. Покрећу 
се многа етичка питања и дилеме као, на пример, како штитити најбољи интерес се многа етичка питања и дилеме као, на пример, како штитити најбољи интерес 
детета у случајевима када су ставови ЦСР и суда супротстављени (нпр. психолог детета у случајевима када су ставови ЦСР и суда супротстављени (нпр. психолог 
је приморан да учествује у припреми деце за извршење иако је његово стручно је приморан да учествује у припреми деце за извршење иако је његово стручно 
мишљење у супротности са судском одлуком)? Како спречити секундарну вик ти-мишљење у супротности са судском одлуком)? Како спречити секундарну вик ти-
мизацију деце у судским поступцима, у систему који функционише са свим овим мизацију деце у судским поступцима, у систему који функционише са свим овим 
напред наведеним ограничењима? Учесници фокус група сматрају да сами стручни напред наведеним ограничењима? Учесници фокус група сматрају да сами стручни 
радници у ЦСР нису довољно едуковани и професионално припремљени за радници у ЦСР нису довољно едуковани и професионално припремљени за 
учешће у судским поступцима. Поред тога, често изостаје подршка руководиоца/учешће у судским поступцима. Поред тога, често изостаје подршка руководиоца/
других надређених инстанци, због чега се осећају немоћно, уплашено, усамљено, других надређених инстанци, због чега се осећају немоћно, уплашено, усамљено, 
„прегорело”…„прегорело”…
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2. Могућности за превазилажење тешкоћа2. Могућности за превазилажење тешкоћа

Захваљујући богатом професионалном искуству у овој области, учесници ис тра-Захваљујући богатом професионалном искуству у овој области, учесници ис тра-
живања су имали низ идеја и предлога како се могу превазићи наведене тешко ће живања су имали низ идеја и предлога како се могу превазићи наведене тешко ће 
и унапредити партиципација деце у судским поступцима. Сви предлози се, услов-и унапредити партиципација деце у судским поступцима. Сви предлози се, услов-
но речено, могу класификовати у више група: едукације професионалаца у ЦСР и но речено, могу класификовати у више група: едукације професионалаца у ЦСР и 
сарадничким системима, унапређење сарадње и предлози нових решења.сарадничким системима, унапређење сарадње и предлози нових решења.

2.1 Обуке професионалаца у ЦСР и сарадничким системима2.1 Обуке професионалаца у ЦСР и сарадничким системима

Резултати упитника (графикони 9 и 10) и фокус група показују да стручни радни ци Резултати упитника (графикони 9 и 10) и фокус група показују да стручни радни ци 
— учесници истраживања имају потребе за унапређењем знања и вештина у овој — учесници истраживања имају потребе за унапређењем знања и вештина у овој 
области, и као најпотребније наводе: области, и као најпотребније наводе: 

 обуку за вођење форензичког интервјуа обуку за вођење форензичког интервјуа

 обуку радника ЦСР за појављивање на суду обуку радника ЦСР за појављивање на суду

 едукацију о улогама ОС у свим судским поступцима (са правничке стране) едукацију о улогама ОС у свим судским поступцима (са правничке стране)

 обуку о вештинама преговарања обуку о вештинама преговарања

 обуку за вођење мотивационог интервјуа обуку за вођење мотивационог интервјуа

 едукацију за вођење интервјуа са децом по узрастима едукацију за вођење интервјуа са децом по узрастима

 обуку за развијање вештина за рад са децом жртвама злостављања, децом са  обуку за развијање вештина за рад са децом жртвама злостављања, децом са 
искуством губитка, децом у снажном конфликту лојалности и децом инстру-искуством губитка, децом у снажном конфликту лојалности и децом инстру-
исаном од стране родитеља исаном од стране родитеља 

 обуку за примену концепта привржености у разумевању односа родитељ–дете обуку за примену концепта привржености у разумевању односа родитељ–дете

 обуку за рад са несарадљивим родитељима обуку за рад са несарадљивим родитељима

 заједничке едукације професионалаца из ЦСР и суда заједничке едукације професионалаца из ЦСР и суда
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Графикон 9Графикон 9 Додатна знања и вештине које би помогле да се унапреди  Додатна знања и вештине које би помогле да се унапреди 

партиципација детета, у процентимапартиципација детета, у процентима

Графикон 10Графикон 10 Ставови према потребама за додатним вештинама Ставови према потребама за додатним вештинама

за појављивање у суду, у различитим улогама, у процентимаза појављивање у суду, у различитим улогама, у процентима

2.2 Унапређење сарадње ЦСР и других служби 2.2 Унапређење сарадње ЦСР и других служби 

Сви учесници истраживања су били једногласни у ставу да је побољшање ин-Сви учесници истраживања су били једногласни у ставу да је побољшање ин-
терресорне сарадње најважније за унапређење партиципације деце у судским по-терресорне сарадње најважније за унапређење партиципације деце у судским по-
ступцима. Испитаници су издвојили следеће факторе као кључне за унапређење ступцима. Испитаници су издвојили следеће факторе као кључне за унапређење 
ове сарадње (Графикон 11): ове сарадње (Графикон 11): 

 Дефинисање места и улоге свих актера у заштити најбољег интереса деце у  Дефинисање места и улоге свих актера у заштити најбољег интереса деце у 
судским поступцима на републичком нивоу, нпр. међуминистарским спо ра-судским поступцима на републичком нивоу, нпр. међуминистарским спо ра-
зумимазумима

 Операционализација постојећих протокола о сарадњи на локалном нивоу (ја- Операционализација постојећих протокола о сарадњи на локалном нивоу (ја-
сније дефинисање улога и одговорности)сније дефинисање улога и одговорности)

 Дефинисање унутрашњих процедура Дефинисање унутрашњих процедура
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 Интерресорне обуке, заједничке едукације ЦСР и суда (и других релевантних  Интерресорне обуке, заједничке едукације ЦСР и суда (и других релевантних 
учесника) ради бољег познавања рада сарадничког система и међусобних оче-учесника) ради бољег познавања рада сарадничког система и међусобних оче-
кивања кивања 

 Чести и системски контакти са судом („да не зависи од воље директора ЦСР и  Чести и системски контакти са судом („да не зависи од воље директора ЦСР и 
председника суда”)председника суда”)

 Развијање сарадничког односа суда и ЦСР у раду на конкретним предметима.  Развијање сарадничког односа суда и ЦСР у раду на конкретним предметима. 

Графикон 11Графикон 11 Предлози за унапређење сарадње центара за социјални рад  Предлози за унапређење сарадње центара за социјални рад 

и других система у заштити најбољег интереса детета укљученог у судске и других система у заштити најбољег интереса детета укљученог у судске 

поступкепоступке

2.3 Предлози нових решења2.3 Предлози нових решења

Учесници истраживања су, поред наведених, сугерисали промене које би, по њи-Учесници истраживања су, поред наведених, сугерисали промене које би, по њи-
ховом мишљењу, довеле до унапређења постојеће праксе:ховом мишљењу, довеле до унапређења постојеће праксе:

 Дефинисање недостајућих процедура и стручних упутстава, који би стручним  Дефинисање недостајућих процедура и стручних упутстава, који би стручним 
радницима олакшали стручно поступање у различитим врстама поступака у радницима олакшали стручно поступање у различитим врстама поступака у 
ЦСР и појављивање на судуЦСР и појављивање на суду

 Дефинисање садржаја стручног мишљења и предлога које ЦСР доставља суду Дефинисање садржаја стручног мишљења и предлога које ЦСР доставља суду

 Профилисање и специјализација људи из ЦСР који ће се бавити овом про бле- Профилисање и специјализација људи из ЦСР који ће се бавити овом про бле-
матикомматиком

 Стварање услова да се партиципација детета увек одвија у условима који су  Стварање услова да се партиципација детета увек одвија у условима који су 
најпримеренији потребама детета (ван суда, ЦСР и других институција система најпримеренији потребама детета (ван суда, ЦСР и других институција система 
ако је то у интересу детета)ако је то у интересу детета)
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3. Закључци 3. Закључци 

 Не постоји консензус стручњака у разумевању појма „најбољи интереси де те- Не постоји консензус стручњака у разумевању појма „најбољи интереси де те-
та”, што доводи до неспоразума између професионалаца и може да угрози ос-та”, што доводи до неспоразума између професионалаца и може да угрози ос-
тваривање најбољег интереса детета.тваривање најбољег интереса детета.

 Деца се не припремају адекватно за појављивање на суду. Судије ретко траже  Деца се не припремају адекватно за појављивање на суду. Судије ретко траже 
од ЦСР припрему деце за појављивање на суду, а и стручни радници ЦСР од ЦСР припрему деце за појављивање на суду, а и стручни радници ЦСР 
процењују да немају довољна знања и вештине за спровођење припреме, као и процењују да немају довољна знања и вештине за спровођење припреме, као и 
за појављивање на суду.за појављивање на суду.

 У пракси се дешава да се, због неадекватног начина реализовања, право детета  У пракси се дешава да се, због неадекватног начина реализовања, право детета 
на партиципацију претвара у притисак на дете, односно долази до секундарне на партиципацију претвара у притисак на дете, односно долази до секундарне 
виктимизације детета од стране система. Томе доприноси све чешћа појава виктимизације детета од стране система. Томе доприноси све чешћа појава 
манипулације правом на партиципацију детета од стране родитеља.манипулације правом на партиципацију детета од стране родитеља.

 Најбољи интерес детета је, по мишљењу стручних радника, угрожен и дужином  Најбољи интерес детета је, по мишљењу стручних радника, угрожен и дужином 
трајања судских поступака.трајања судских поступака.

 У пракси ЦСР се показало да врста судског поступка утиче на степен остварене  У пракси ЦСР се показало да врста судског поступка утиче на степен остварене 
партиципације детета које је укључено у поступак. Највећи степен укључености партиципације детета које је укључено у поступак. Највећи степен укључености 
је у поступцима где је дете жртва занемаривања и злостављања, а најмањи у је у поступцима где је дете жртва занемаривања и злостављања, а најмањи у 
поступцима издвајања деце из породице и поступцима спровођења васпитне поступцима издвајања деце из породице и поступцима спровођења васпитне 
мере и припреме деце за извршење.мере и припреме деце за извршење.

 ЦСР и породица се најчешће препознају као најадекватније окружење за ус по- ЦСР и породица се најчешће препознају као најадекватније окружење за ус по-
стављање контакта са дететом, а испитаници као тешкоћу износе не аде кват ност стављање контакта са дететом, а испитаници као тешкоћу износе не аде кват ност 
простора и недовољну опремљеност ЦСР стручним материјалом и помагали ма простора и недовољну опремљеност ЦСР стручним материјалом и помагали ма 
за реализацију стручног рада са децом.за реализацију стручног рада са децом.

 Значајан проценат учесника истраживања сматра да број остварених контаката  Значајан проценат учесника истраживања сматра да број остварених контаката 
са децом у актуелним условима рада није довољан за квалитетан стручни рад, а са децом у актуелним условима рада није довољан за квалитетан стручни рад, а 
да је недостатак времена кључни отежавајући фактор. Они наглашавају потребу да је недостатак времена кључни отежавајући фактор. Они наглашавају потребу 
планирања времена за успостављање односа поверења са дететом и обављање планирања времена за успостављање односа поверења са дететом и обављање 
саветодавног рада у циљу мотивисања и придобијања детета за сарадњу.саветодавног рада у циљу мотивисања и придобијања детета за сарадњу.

 Стручни радници у ЦСР недовољно користе објективне методе и технике у  Стручни радници у ЦСР недовољно користе објективне методе и технике у 
процени и обезбеђивању партиципације деце. Процена воље и најбољег инте-процени и обезбеђивању партиципације деце. Процена воље и најбољег инте-
реса детета представља изазов за стручне раднике у центру, а посебно у раду реса детета представља изазов за стручне раднике у центру, а посебно у раду 
са децом која су жртве злостављања, застрашена од злостављача, родитеља са децом која су жртве злостављања, застрашена од злостављача, родитеља 
или емотивно везана за злостављајућег родитеља, инструисана од стране ро-или емотивно везана за злостављајућег родитеља, инструисана од стране ро-
дитеља и сл. дитеља и сл. 
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 Укључивање правника је, према процени испитаника, недовољно у свим фаза - Укључивање правника је, према процени испитаника, недовољно у свим фаза -
ма стручног поступка. Постоје недоумице када се од детета узима изјава, шта је ма стручног поступка. Постоје недоумице када се од детета узима изјава, шта је 
њен садржај и како се она предочава суду.њен садржај и како се она предочава суду.

 У ЦСР недостају унутрашње процедуре и стручна упутства којима би се де фи- У ЦСР недостају унутрашње процедуре и стручна упутства којима би се де фи-
нисало поступање стручних радника у обезбеђивању партиципације де це у нисало поступање стручних радника у обезбеђивању партиципације де це у 
свим поступцима који се воде у ЦСР. На пример, код виђања детета са родите-свим поступцима који се воде у ЦСР. На пример, код виђања детета са родите-
љем у контролисаним условима у ЦСР присутан је ризик по сигурност и без бед-љем у контролисаним условима у ЦСР присутан је ризик по сигурност и без бед-
ност детета и осталих актера у поступку, а у центру није препознат као по себан ност детета и осталих актера у поступку, а у центру није препознат као по себан 
стручни поступак.стручни поступак.

 Стручни радници ЦСР понекад имају тешкоћу да заузму стручни став и бла- Стручни радници ЦСР понекад имају тешкоћу да заузму стручни став и бла-
го  времено донесу одлуке из своје надлежности. Сматрају да нису довољно го  времено донесу одлуке из своје надлежности. Сматрају да нису довољно 
едуковани и професионално припремљени за учешће у судским поступцима, едуковани и професионално припремљени за учешће у судским поступцима, 
а и постојећа организација ЦСР не омогућава потребно профилисање и спе-а и постојећа организација ЦСР не омогућава потребно профилисање и спе-
цијализацију стручних радника за рад са децом. цијализацију стручних радника за рад са децом. 

 Запослени у ЦСР и суду не познају довољно начин рада и ингеренције са рад- Запослени у ЦСР и суду не познају довољно начин рада и ингеренције са рад-
ничког система.ничког система.

 Улога стручних радника код појављивања на суду није јасно дефинисана, а тре- Улога стручних радника код појављивања на суду није јасно дефинисана, а тре-
тирање стручних радника ЦСР у својству сведока на суду као приватних лица је тирање стручних радника ЦСР у својству сведока на суду као приватних лица је 
препрека у постизању сарадничког односа.препрека у постизању сарадничког односа.

 Учесници истраживања сматрају да се представници суда, тужилаштва и по- Учесници истраживања сматрају да се представници суда, тужилаштва и по-
лиције недовољно укључују као сарадници у заштити најбољег интереса деце.лиције недовољно укључују као сарадници у заштити најбољег интереса деце.
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4. Препоруке4. Препоруке

 Операционализовати појам „најбољег интереса детета” тако да сви про фе- Операционализовати појам „најбољег интереса детета” тако да сви про фе-
сионалци који раде са дететом (унутар истог и у различитим системима) имају сионалци који раде са дететом (унутар истог и у различитим системима) имају 
исти оквир и исто разумевање најбољег интереса детета.исти оквир и исто разумевање најбољег интереса детета.

 Створити услове да се партиципација детета остварује увек и да се одвија у  Створити услове да се партиципација детета остварује увек и да се одвија у 
условима који су најпримеренији потребама детета (ван суда, ЦСР и других ин-условима који су најпримеренији потребама детета (ван суда, ЦСР и других ин-
ституција система), ако је то у интересу детета.ституција система), ако је то у интересу детета.

 У свим поступцима који се односе на заштиту најбољег интереса детета пот- У свим поступцима који се односе на заштиту најбољег интереса детета пот-
ребно је да професионалац у ЦСР испоштује право детета на партиципацију.ребно је да професионалац у ЦСР испоштује право детета на партиципацију.
У појединим поступцима (као што је издвајање детета из породице) потребно је У појединим поступцима (као што је издвајање детета из породице) потребно је 
тек развити праксу активног укључивања детета.тек развити праксу активног укључивања детета.

 Потребно је дефинисање стручних упутстава и процедура ради унапређења  Потребно је дефинисање стручних упутстава и процедура ради унапређења 
и уједначавања стручне праксе и унапређења партиципације детета (нпр. за и уједначавања стручне праксе и унапређења партиципације детета (нпр. за 
поступке издвајања детета из породице и виђења у контролисаним условима).поступке издвајања детета из породице и виђења у контролисаним условима).

 Неопходно је јасно дефинисање (до нивоа операционализације) улога и од- Неопходно је јасно дефинисање (до нивоа операционализације) улога и од-
говорности стручних радника као учесника у судским поступцима.говорности стручних радника као учесника у судским поступцима.

 Организацију рада у ЦСР треба прилагодити захтевности ангажовања про фе- Организацију рада у ЦСР треба прилагодити захтевности ангажовања про фе-
сионалаца у свим поступцима везаним за децу (профилисање стручних рад-сионалаца у свим поступцима везаним за децу (профилисање стручних рад-
ника, стицање специјализованих знања и вештина, благовремено укључивање ника, стицање специјализованих знања и вештина, благовремено укључивање 
стручног тима, појачавање улоге супервизије, планирање оптерећења посло-стручног тима, појачавање улоге супервизије, планирање оптерећења посло-
вима вођења случаја и др.).вима вођења случаја и др.).

 Потребно је дефинисати садржај стручног мишљења и предлога које ЦСР до- Потребно је дефинисати садржај стручног мишљења и предлога које ЦСР до-
ставља суду, као и садржаја и услова узимања изјаве од деце.ставља суду, као и садржаја и услова узимања изјаве од деце.

 За квалитетнији рад у овој области неопходни су континуирано учење, стицање  За квалитетнији рад у овој области неопходни су континуирано учење, стицање 
специјализованих знања и вештина и интерресорне обуке и семинари. Потреб но специјализованих знања и вештина и интерресорне обуке и семинари. Потреб но 
је развити низ обука које су испитаници препознали као потребне за унапређе-је развити низ обука које су испитаници препознали као потребне за унапређе-
ње стручне праксе, а посебно су нагласили потребу за заједничким едукацијама ње стручне праксе, а посебно су нагласили потребу за заједничким едукацијама 
представника ЦСР, суда, тужилаштва, полиције и других релевантних актера.представника ЦСР, суда, тужилаштва, полиције и других релевантних актера.

 У ЦСР треба обезбедити просторне и материјалне услове, као и улагање у људ- У ЦСР треба обезбедити просторне и материјалне услове, као и улагање у људ-
ске ресурсе ради унапређења квалитета рада у овој области.ске ресурсе ради унапређења квалитета рада у овој области.
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права на партиципацију и најбоље интересе детета у судским поступцима

Резултати анализе предмета у Резултати анализе предмета у 
породичноправној материјипородичноправној материји

Најбољи интерес детета у судској пракси Најбољи интерес детета у судској пракси 

Како смо нагласили, принцип најбољег интересе детета у поступцима из по ро-Како смо нагласили, принцип најбољег интересе детета у поступцима из по ро-
дичноправних односа има две димензије. дичноправних односа има две димензије. 

Прву Прву која се огледа у посебним процесним правилима:која се огледа у посебним процесним правилима:

 захтевима у погледу хитности и нарочите хитности поступка; захтевима у погледу хитности и нарочите хитности поступка;

 правилима о постављању заступника детету по службеној дужности (привре- правилима о постављању заступника детету по службеној дужности (привре-
мени или колизијски старатељ);мени или колизијски старатељ);

 овлашћењима суда да може изаћи из оквира тужбеног захтева, да може изво- овлашћењима суда да може изаћи из оквира тужбеног захтева, да може изво-
ди ти доказе по службеној дужности (истражно начело) као и да по службеној ди ти доказе по службеној дужности (истражно начело) као и да по службеној 
дужности може доносити привремене мере.дужности може доносити привремене мере.

Друга димензијаДруга димензија се тиче мериторних одлука и тога да орган који доноси одлуке  се тиче мериторних одлука и тога да орган који доноси одлуке 
увек мора да их доноси у најбољем интересу детета.увек мора да их доноси у најбољем интересу детета.

Анализа случајева требало је да пружи додатни увид у то, на који начин суд одговаАнализа случајева требало је да пружи додатни увид у то, на који начин суд одгова ра ра 
на наведене захтеве постављене законом, а у највећем делу да покаже које елементе на наведене захтеве постављене законом, а у највећем делу да покаже које елементе 
најбољег интереса детета суд цени приликом доношења одлука и на који начин врши најбољег интереса детета суд цени приликом доношења одлука и на који начин врши 
њихову процену и вредновање (критеријуми), те којим се доказима најчешће служи њихову процену и вредновање (критеријуми), те којим се доказима најчешће служи 
у поступку доказивања чињеница које чине елементе најбољег интереса детета.у поступку доказивања чињеница које чине елементе најбољег интереса детета.

Процесни аспекти најбољег интереса детета у праксиПроцесни аспекти најбољег интереса детета у пракси

У фокусу нам је приликом овог дела истраживања било У фокусу нам је приликом овог дела истраживања било трајањетрајање поступка. У овом  поступка. У овом 
делу посматрали смо у којој мери се поштују законски рокови везани за заказива-делу посматрали смо у којој мери се поштују законски рокови везани за заказива-
ње ње првог рочишта и одлучивање о привременим мерама, број рочишта по предме-првог рочишта и одлучивање о привременим мерама, број рочишта по предме-
ту, трајање другостепеног поступка, рокови који се дају органима старатељства, ту, трајање другостепеног поступка, рокови који се дају органима старатељства, 
односно вештацима да дају своја стручна мишљења и који су рокови у којима односно вештацима да дају своја стручна мишљења и који су рокови у којима 
они најчешће поступају. У оквиру тога, било је значајно сагледати на који начин они најчешће поступају. У оквиру тога, било је значајно сагледати на који начин 
суд одржава процесну дисциплину у смислу поштовања рокова дефинисаних у суд одржава процесну дисциплину у смислу поштовања рокова дефинисаних у 
налозима датим органу старатељства и вештацима. Даље је у фокусу био начин на налозима датим органу старатељства и вештацима. Даље је у фокусу био начин на 
који суд неутрализује евентуалне злоупотребе процесних права странака, односно који суд неутрализује евентуалне злоупотребе процесних права странака, односно 
које процесне могућности користи у покушају да обезбеди присуство странака. које процесне могућности користи у покушају да обезбеди присуство странака. 
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Желели смо да видимо да ли и у којим случајевима суд одређује да се детету додели Желели смо да видимо да ли и у којим случајевима суд одређује да се детету додели 
колизијски или привремени заступник; да ли и у којој мери суд примењује истражно колизијски или привремени заступник; да ли и у којој мери суд примењује истражно 
начело у одређивању доказа који ће бити извођени, да ли одређује привремене начело у одређивању доказа који ће бити извођени, да ли одређује привремене 
мере по службеној дужности.мере по службеној дужности.

Укупно је прегледано 20 предмета од којих је 8 окончано у првом степену, у 12 Укупно је прегледано 20 предмета од којих је 8 окончано у првом степену, у 12 
анализираних поступака је покренут жалбени поступак, од чега су 3 завршена анализираних поступака је покренут жалбени поступак, од чега су 3 завршена 
преи начењем првостепене одлуке, 2 враћањем првостепеном суду на поновно од-преи начењем првостепене одлуке, 2 враћањем првостепеном суду на поновно од-
лучивање, а у 7 предмета је пресуда потврђена. У само једном поступку имали смо лучивање, а у 7 предмета је пресуда потврђена. У само једном поступку имали смо 
два пута улагање жалбе (други пут на поновну одлуку првостепеног суда) и уложе ну два пута улагање жалбе (други пут на поновну одлуку првостепеног суда) и уложе ну 
ревизију у истом предмету. ревизију у истом предмету. 

Предмети трају од два месеца, за колико је завршен један у којем је одлучивано о Предмети трају од два месеца, за колико је завршен један у којем је одлучивано о 
издржавању, до пет година (укључујући и поступак по ревизији), с тим да просечно издржавању, до пет година (укључујући и поступак по ревизији), с тим да просечно 
трајање предмета као параметар нисмо тражили јер сматрамо да се аритметичком трајање предмета као параметар нисмо тражили јер сматрамо да се аритметичком 
средином времена трајања предмета не добија права слика. Утврдили смо да уо-средином времена трајања предмета не добија права слика. Утврдили смо да уо-
бичајено парнице за издржавање трају кратко, до шест месеци, а да друге парнице бичајено парнице за издржавање трају кратко, до шест месеци, а да друге парнице 
(вршење родитељског права, насиље у породици) трају уобичајено око годину да-(вршење родитељског права, насиље у породици) трају уобичајено око годину да-
на, до евентуалних годину и по дана у првом степену. Уобичајени број рочишта је на, до евентуалних годину и по дана у првом степену. Уобичајени број рочишта је 
5–7, мада је суд у једном предмету успео да у периоду од 6 месеци закаже и одложи 5–7, мада је суд у једном предмету успео да у периоду од 6 месеци закаже и одложи 
или одржи чак шест рочишта. Напомињемо да су из узорка намерно изостављени или одржи чак шест рочишта. Напомињемо да су из узорка намерно изостављени 
споразумни предлози за развод брака имајући у виду циљеве истраживања.споразумни предлози за развод брака имајући у виду циљеве истраживања.

Време које протекне од подношења тужбе до заказивања првог рочишта је веома Време које протекне од подношења тужбе до заказивања првог рочишта је веома 
дуго — креће се од месец дана па и преко три до четири месеца, а изузетно и дуже. дуго — креће се од месец дана па и преко три до четири месеца, а изузетно и дуже. 
Разлог је успостављена пракса да се у овом периоду затражи мишљење органа Разлог је успостављена пракса да се у овом периоду затражи мишљење органа 
старатељства, чији рокови поступања нису кратки. У том смислу не поштује се рок старатељства, чији рокови поступања нису кратки. У том смислу не поштује се рок 
постављен законом, који се односи на заказивање првог рочишта. постављен законом, који се односи на заказивање првог рочишта. 

Период у коме орган старатељства поступа по захтеву суда траје месец дана и дуже Период у коме орган старатељства поступа по захтеву суда траје месец дана и дуже 
(чак и када су у питању мишљења у вези са предложеним привременим мерама), а (чак и када су у питању мишљења у вези са предложеним привременим мерама), а 
у једном предмету је било потребно чак осам месеци. Сматрамо да су уобичајени у једном предмету је било потребно чак осам месеци. Сматрамо да су уобичајени 
рокови од три до шест месеци предуги. Некада је то због понашања странака са рокови од три до шест месеци предуги. Некада је то због понашања странака са 
којима је тешко ступити у контакт, а некада се из самог мишљења не види шта је којима је тешко ступити у контакт, а некада се из самог мишљења не види шта је 
проузроковало овако дуго поступање. Поступање сматрамо дугим нарочито ако проузроковало овако дуго поступање. Поступање сматрамо дугим нарочито ако 
имамо у виду да се поступак најчешће огледа у једном разговору са родитељима и имамо у виду да се поступак најчешће огледа у једном разговору са родитељима и 
једном разговору са децом. У једном предмету центар за социјални рад се два пута једном разговору са децом. У једном предмету центар за социјални рад се два пута 
оглушио на ургенције суда. Суд као меру за убрзаније поступање углавном користи оглушио на ургенције суда. Суд као меру за убрзаније поступање углавном користи 
поновљени налог са молбом да се у најкраћем року достави мишљење. поновљени налог са молбом да се у најкраћем року достави мишљење. 

Поступак израде мишљења који центри за социјални рад дају у поступку одлучивања Поступак израде мишљења који центри за социјални рад дају у поступку одлучивања 
по предлогу за одређивање привремене мере је исти као и код редовног давања по предлогу за одређивање привремене мере је исти као и код редовног давања 
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мишљења. Не примећује се напор да се испоштују, или се бар приближи роковима мишљења. Не примећује се напор да се испоштују, или се бар приближи роковима 
постављеним законом за доношење привремене мере. Ипак, морамо рећи да суд у постављеним законом за доношење привремене мере. Ипак, морамо рећи да суд у 
својим налозима не инсистира на хитности поступања, већ их дефинише на општи својим налозима не инсистира на хитности поступања, већ их дефинише на општи 
начин те тражи мишљење „у законом постављеним роковима”.начин те тражи мишљење „у законом постављеним роковима”.

Поштовање процесних рокова од стране вештака је добро чему, сматрамо, до-Поштовање процесних рокова од стране вештака је добро чему, сматрамо, до-
приноси и горе напоменута чињеница да су рокови за поступање најчешће ве-приноси и горе напоменута чињеница да су рокови за поступање најчешће ве-
ликодушно одређени. Вештаци су дисциплинованији од органа старатељства; у ликодушно одређени. Вештаци су дисциплинованији од органа старатељства; у 
прегледаним предметима, суд ниједном није упутио накнадни позив, односно прегледаним предметима, суд ниједном није упутио накнадни позив, односно 
ургенцију вештацима.ургенцију вештацима.

Одуговлачење поступка од стране странака није забележено, па је било мало Одуговлачење поступка од стране странака није забележено, па је било мало 
активности суда на плану обезбеђивања присуства странака. У једном предмету, активности суда на плану обезбеђивања присуства странака. У једном предмету, 
процењујемо пре због неукости странке него због намере да се поступак одуговлачи, процењујемо пре због неукости странке него због намере да се поступак одуговлачи, 
странци је у два наврата упућиван позив преко полицијске станице. Можемо стога странци је у два наврата упућиван позив преко полицијске станице. Можемо стога 
закључити да, у прегледаним предметима, понашање странака није било узрок закључити да, у прегледаним предметима, понашање странака није било узрок 
продужетка трајања тока поступка.продужетка трајања тока поступка.

Скраћењу трајања поступка доприноси и то што се суд ретко опредељује за Скраћењу трајања поступка доприноси и то што се суд ретко опредељује за 
извођење доказа саслушањем сведока те се ово доказно средство веома ретко, извођење доказа саслушањем сведока те се ово доказно средство веома ретко, 
скоро никада не користи. У прегледаним предметима ово средство је коришћено скоро никада не користи. У прегледаним предметима ово средство је коришћено 
само у предметима где је доказивано насиље у породици. Саслушавање пред-само у предметима где је доказивано насиље у породици. Саслушавање пред-
ставника органа старатељства, у прегледаним предметима није коришћено, те у ставника органа старатељства, у прегледаним предметима није коришћено, те у 
том смислу није ни било одуговлачења која би тиме могла бити проузрокована. том смислу није ни било одуговлачења која би тиме могла бити проузрокована. 
Вештаци који су саслушавани у поступку показују велику дисциплину и уредно се Вештаци који су саслушавани у поступку показују велику дисциплину и уредно се 
одазивају на позиве суда.одазивају на позиве суда.

Уобичајено Уобичајено другостепенидругостепени поступак траје кратко — у прегледаним предметима  поступак траје кратко — у прегледаним предметима 
другостепена одлука је донета у временском периоду од три до најдаље шест другостепена одлука је донета у временском периоду од три до најдаље шест 
месеци од момента закључења главне расправе. Дакле, овај период укључује месеци од момента закључења главне расправе. Дакле, овај период укључује 
израду и пријем писменог отправка пресуде од стране странака, улагање жалбе и израду и пријем писменог отправка пресуде од стране странака, улагање жалбе и 
доношење другостепене пресуде. Ово време пак не обухвата време достављања доношење другостепене пресуде. Ово време пак не обухвата време достављања 
писаног отправка другостепене одлуке првостепеном суду и странкама. Ови ро-писаног отправка другостепене одлуке првостепеном суду и странкама. Ови ро-
кови доприносе томе да је сасвим уобичајено да се предмет оконча у периоду од кови доприносе томе да је сасвим уобичајено да се предмет оконча у периоду од 
годину и по дана и када постоји другостепена одлука, када се њоме потврђује или годину и по дана и када постоји другостепена одлука, када се њоме потврђује или 
преиначује првостепена одлука (у прегледаним предметима 10 од 12). преиначује првостепена одлука (у прегледаним предметима 10 од 12). 

Када другостепени суд укине пресуду у поступку уобичајеног трајања и врати је на Када другостепени суд укине пресуду у поступку уобичајеног трајања и врати је на 
поновно суђење, може се очекивати да поступак траје укупно до две и по године. У поновно суђење, може се очекивати да поступак траје укупно до две и по године. У 
прегледаним предметима, само је једном поступак по жалби везано за одлуку суда прегледаним предметима, само је једном поступак по жалби везано за одлуку суда 
уследио и након други пут донете првостепене пресуде.уследио и након други пут донете првостепене пресуде.2020

20  У питању је исти предмет у којем је улагана ревизија и који је трајао укупно 5 година.



52 К А К О  Д О  П РА В О С У Ђ А  П О  М Е Р И  Д Е Т Е ТА

Примећује се да центри за социјални рад и сам суд улажу известан напор да се Примећује се да центри за социјални рад и сам суд улажу известан напор да се 
странке током поступка договоре, па су два предмета завршена нагодбом, док странке током поступка договоре, па су два предмета завршена нагодбом, док 
је у једном суду достављен споразум о вршењу родитељског права те је тужба је у једном суду достављен споразум о вршењу родитељског права те је тужба 
повучена, а даљи поступак настављен по споразумном предлогу за развод брака. повучена, а даљи поступак настављен по споразумном предлогу за развод брака. 
Оваквим поступањем се искључује другостепени поступак што у великој мери утиче Оваквим поступањем се искључује другостепени поступак што у великој мери утиче 
на скраћивање укупног трајања поступка, а повећава се и вероватноћа поштовања на скраћивање укупног трајања поступка, а повећава се и вероватноћа поштовања 
одлуке суда која иначе представља значајан проблем у породичноправним одлуке суда која иначе представља значајан проблем у породичноправним 
односима.односима.

Највећи број парница (15) су покренуле мајке у своје име, док су очеви то урадили Највећи број парница (15) су покренуле мајке у своје име, док су очеви то урадили 
у три предмета од којих један за смањење износа издржавања. Прегледана су и два у три предмета од којих један за смањење износа издржавања. Прегледана су и два 
предмета која су се тицала искључиво издржавања па је странка било дете у једном, предмета која су се тицала искључиво издржавања па је странка било дете у једном, 
односно деца у другом. Међу прегледаним предметима није било парница са другим односно деца у другом. Међу прегледаним предметима није било парница са другим 
захтевима у којима је дете било парнична странка нити оних које је покренуо центар захтевима у којима је дете било парнична странка нити оних које је покренуо центар 
за социјални рад (орган старатељства) по службеној дужности. У парницама у за социјални рад (орган старатељства) по службеној дужности. У парницама у 
којима су биле странке, суд деци није поставио колизијског заступника, али можемо којима су биле странке, суд деци није поставио колизијског заступника, али можемо 
рећи да за тим и није било потребе имајући у виду да се радило о ситуацијама где рећи да за тим и није било потребе имајући у виду да се радило о ситуацијама где 
родитељ који заступа дете јесте de facto или према пресуди дугогодишњи вршилац родитељ који заступа дете јесте de facto или према пресуди дугогодишњи вршилац 
родитељског права, те да није било назнака сукоба интереса. Ниједно дете није родитељског права, те да није било назнака сукоба интереса. Ниједно дете није 
имало постављеног привременог старатеља од стране органа старатељства. имало постављеног привременог старатеља од стране органа старатељства. 

Предмет тужбеног захтева скоро увек је комплексан, па се тако, заједно са одлуком Предмет тужбеног захтева скоро увек је комплексан, па се тако, заједно са одлуком 
о вршењу родитељског права (која аутоматски укључује и одлуку о одржавању о вршењу родитељског права (која аутоматски укључује и одлуку о одржавању 
личних односа са другим родитељем) готово увек захтева и доношење одлуке о личних односа са другим родитељем) готово увек захтева и доношење одлуке о 
издржавању, а неретко и заштита од насиља у породици. Досуђење права становања издржавању, а неретко и заштита од насиља у породици. Досуђење права становања 
постављено је само у једном поступку као захтев. постављено је само у једном поступку као захтев. 

Процес у којем суд доноси пресуду (осим када је предмет тужбеног захтева Процес у којем суд доноси пресуду (осим када је предмет тужбеног захтева 
искључиво издржавање) увек је исти: он укључује прибављање мишљења органа искључиво издржавање) увек је исти: он укључује прибављање мишљења органа 
старатељства, по процени самог органа старатељства или предлогу странака старатељства, по процени самог органа старатељства или предлогу странака 
изводи се доказ вештачењем вештака психијатријске струке. Најчешће је у питању изводи се доказ вештачењем вештака психијатријске струке. Најчешће је у питању 
тим вештака, а не појединачно лице. У међувремену суд по службеној дужности тим вештака, а не појединачно лице. У међувремену суд по службеној дужности 
прибави евентуалне потврде од послодаваца о примањима, а изузетно и друге прибави евентуалне потврде од послодаваца о примањима, а изузетно и друге 
писане доказе, или (што је чешће) наложи странкама да исте доставе. Примећује писане доказе, или (што је чешће) наложи странкама да исте доставе. Примећује 
се добра процесна дисциплина странака у овом погледу. Странке сe саслушају и се добра процесна дисциплина странака у овом погледу. Странке сe саслушају и 
пресуда се донесе. пресуда се донесе. 

Није примећено екстензивно коришћење истражног начела, а привремене мере се Није примећено екстензивно коришћење истражног начела, а привремене мере се 
доносе претежно на предлог странака. Судије су искористиле могућност да одреде доносе претежно на предлог странака. Судије су искористиле могућност да одреде 
привремену меру без предлога странака у само два од прегледаних 20 предмета привремену меру без предлога странака у само два од прегледаних 20 предмета 
(10%). Примећује се и извесно оклевање судија приликом усвајања предлога за (10%). Примећује се и извесно оклевање судија приликом усвајања предлога за 
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одређивање привремених мера, а рокови у којима то чине су предуги. Неретко одређивање привремених мера, а рокови у којима то чине су предуги. Неретко 
је потребно да прође и до пола године да би се донела одлука о предложеној је потребно да прође и до пола године да би се донела одлука о предложеној 
привременој мери. Овакво поступање не може се сматрати добром праксом. привременој мери. Овакво поступање не може се сматрати добром праксом. 
Потребно је одлучити о предлогу за доношење привремене мере у што краћем року, Потребно је одлучити о предлогу за доношење привремене мере у што краћем року, 
а што не значи и аутоматско усвајање исте, тим пре ако се има у виду да странка увек а што не значи и аутоматско усвајање исте, тим пре ако се има у виду да странка увек 
може ставити нови предлог за одређивање привремене мере, ако у току поступка може ставити нови предлог за одређивање привремене мере, ако у току поступка 
настану нове околности, односно чињенице које указују да је треба донети, као и да настану нове околности, односно чињенице које указују да је треба донети, као и да 
суд то може учинити у сваком моменту ако процени да постоје услови и да је такву суд то може учинити у сваком моменту ако процени да постоје услови и да је такву 
меру потребно донети. меру потребно донети. 

С тим у вези, мишљења смо да одређивање привремене мере за издржавање на С тим у вези, мишљења смо да одређивање привремене мере за издржавање на 
самом почетку поступка треба да буде правило јер доношење овакве одлуке не самом почетку поступка треба да буде правило јер доношење овакве одлуке не 
захтева укључивање органа старатељства, штета коју дете трпи ако се издржавање захтева укључивање органа старатељства, штета коју дете трпи ако се издржавање 
не даје је несумњива, па суду само остаје на оцену висина издржавања која се не даје је несумњива, па суду само остаје на оцену висина издржавања која се 
одређује оваквом мером. Под одређеним условима, могло би се рећи да исто важи одређује оваквом мером. Под одређеним условима, могло би се рећи да исто важи 
и за меру одржавања личних односа са другим родитељем осим када постоје јаке и за меру одржавања личних односа са другим родитељем осим када постоје јаке 
индиције да би то било у супротности са најбољим интересом детета. На овај начин индиције да би то било у супротности са најбољим интересом детета. На овај начин 
би и током трајања поступка све стране имале јасно дефинисане, иако привремене, би и током трајања поступка све стране имале јасно дефинисане, иако привремене, 
обавезе и права, што је свакако у најбољем интересу детета, а било би очекивано обавезе и права, што је свакако у најбољем интересу детета, а било би очекивано 
и да би се на овај начин смањила тензија међу странкама (родитељима детета). и да би се на овај начин смањила тензија међу странкама (родитељима детета). 
Привремене мере заштите од насиља у породици би морале да се одређују у Привремене мере заштите од насиља у породици би морале да се одређују у 
нарочито хитном поступку.нарочито хитном поступку.

Привремена мера одређивања самосталног вршења родитељског права, пак, ни-Привремена мера одређивања самосталног вршења родитељског права, пак, ни-
је једноставна за одлучивање, требало би да укључи и стручно мишљење, али је једноставна за одлучивање, требало би да укључи и стручно мишљење, али 
ни њено одређивање не треба избегавати када за то постоје услови предвиђени ни њено одређивање не треба избегавати када за то постоје услови предвиђени 
По родичним законом (иако закон садржи претпоставку самосталног вршења По родичним законом (иако закон садржи претпоставку самосталног вршења 
родитељског права до окончања спора).родитељског права до окончања спора).

На основу прегледаних предмета, може се закључити да ће суд у сваком случају На основу прегледаних предмета, може се закључити да ће суд у сваком случају 
затражити мишљење органа старатељствазатражити мишљење органа старатељства (о садржини налога и његовом  (о садржини налога и његовом 
коришћењу у предметима биће речи касније). Уједно је важно напоменути да није коришћењу у предметима биће речи касније). Уједно је важно напоменути да није 
забележена ниједна тужба у којој прибављање таквог мишљења није предложено забележена ниједна тужба у којој прибављање таквог мишљења није предложено 
од самих странака. Извесно можемо рећи да постоји стабилна судска пракса да од самих странака. Извесно можемо рећи да постоји стабилна судска пракса да 
се мишљење органа старатељства свакако прибавља током трајања поступка, се мишљење органа старатељства свакако прибавља током трајања поступка, 
иако Породични закон из 2005. године укида ову обавезу у већини поступака из иако Породични закон из 2005. године укида ову обавезу у већини поступака из 
породичних односа и практично је своди на препоруку. У свим анализираним породичних односа и практично је своди на препоруку. У свим анализираним 
предметима ово мишљење се тражи и када странке предложе одређивање предметима ово мишљење се тражи и када странке предложе одређивање 
привремене мере (било за вршење родитељског права, било мере за заштиту од привремене мере (било за вршење родитељског права, било мере за заштиту од 
насиља у породици или другу меру), осим мере за обезбеђивање издржавања.насиља у породици или другу меру), осим мере за обезбеђивање издржавања.
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Суд најчешће примењује Суд најчешће примењује истражно начелоистражно начело у доказном поступку када доказује  у доказном поступку када доказује 
чињенице потребне да би се донела одлука о издржавању детета. Суд захтева да чињенице потребне да би се донела одлука о издржавању детета. Суд захтева да 
странке доставе или непосредно од послодаваца тражи потврду о примањима. странке доставе или непосредно од послодаваца тражи потврду о примањима. 
Најчешће суд прибавља (службеним путем или преко налога датих странкама) Најчешће суд прибавља (службеним путем или преко налога датих странкама) 
доказе о имовини ако она постоји, опет независно од тога да ли је ова чињеница доказе о имовини ако она постоји, опет независно од тога да ли је ова чињеница 
спорна међу странкама. С друге стране, суд ретко изводи доказе о стандарду жи-спорна међу странкама. С друге стране, суд ретко изводи доказе о стандарду жи-
вота (осим исказа самих странака). Код одређивања потреба детета утврђена је вота (осим исказа самих странака). Код одређивања потреба детета утврђена је 
судска пракса, да ако странке не доставе посебне доказе о потребама детета, оне се судска пракса, да ако странке не доставе посебне доказе о потребама детета, оне се 
процењују на 23.000 динара тј. онолико колико износи хранитељска накнада. Ипак, процењују на 23.000 динара тј. онолико колико износи хранитељска накнада. Ипак, 
у једном предмету суд је поступио на начин да је наложио странкама да доставе све у једном предмету суд је поступио на начин да је наложио странкама да доставе све 
доказе о потребама детета, а у истом предмету затражено је службеним путем од доказе о потребама детета, а у истом предмету затражено је службеним путем од 
спортског клуба да да информацију о томе колики су трошкови и који родитељ их спортског клуба да да информацију о томе колики су трошкови и који родитељ их 
подмирује. Од других релевантних докумената суд редовно врши увид у кривичне, подмирује. Од других релевантних докумената суд редовно врши увид у кривичне, 
извршне или прекршајне предмете који су релевантни и прибавља их службеним извршне или прекршајне предмете који су релевантни и прибавља их службеним 
путем, али то чини само путем, али то чини само на предлог странака. на предлог странака. 

Суд нема праксу да у току доказног поступка укључи школу детета, наставника раз-Суд нема праксу да у току доказног поступка укључи школу детета, наставника раз-
редне наставе, односно разредног старешину или психолошко-педагошку служ бу, редне наставе, односно разредног старешину или психолошко-педагошку служ бу, 
те да од њих прибави одговарајуће извештаје, стручна мишљења или сведочења.те да од њих прибави одговарајуће извештаје, стручна мишљења или сведочења.

Разумљиво је да суд жели да скрати поступак, те да не уважи све предлоге странака. Разумљиво је да суд жели да скрати поступак, те да не уважи све предлоге странака. 
Ипак, примећено је да суд осим када одлучује о издржавању као круцијалном у Ипак, примећено је да суд осим када одлучује о издржавању као круцијалном у 
одлучивању, користи стручна мишљења (органа старатељства и понекад вештака) одлучивању, користи стручна мишљења (органа старатељства и понекад вештака) 
те одлуку о вршењу родитељског права па и заштити од насиља у породици те одлуку о вршењу родитељског права па и заштити од насиља у породици 
доноси скоро увек у пуном обиму у складу са овим мишљењима, а која понекад (у доноси скоро увек у пуном обиму у складу са овим мишљењима, а која понекад (у 
складу са налогом) садрже и елементе о којима би суд могао самостално да доноси складу са налогом) садрже и елементе о којима би суд могао самостално да доноси 
одлуку. Пример је виђање деце са родитељима, где постоји утврђена пракса (коју одлуку. Пример је виђање деце са родитељима, где постоји утврђена пракса (коју 
је истраживање потврдило) да предлог модела виђања даје стручни орган, који не је истраживање потврдило) да предлог модела виђања даје стручни орган, који не 
утврђује увек у пуној мери дневне рутине и организацију живота породице који би утврђује увек у пуној мери дневне рутине и организацију живота породице који би 
требало да буду основа предложеног модела. Увид у предмете показује да странама требало да буду основа предложеног модела. Увид у предмете показује да странама 
у спору и деци, у овом делу одлуке није дат довољан простор за партиципирање у спору и деци, у овом делу одлуке није дат довољан простор за партиципирање 
у њеном доношењу ради потпуне индивидуализације одлука. Стога имамо праксу у њеном доношењу ради потпуне индивидуализације одлука. Стога имамо праксу 
генеричних одлука у чијим образложењима се не види јасна аргументација.генеричних одлука у чијим образложењима се не види јасна аргументација.
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права на партиципацију и најбоље интересе детета у судским поступцима

Елементи најбољег интереса детета и начинЕлементи најбољег интереса детета и начин
на који се он утврђујена који се он утврђује

У делу истраживања које се односило на мериторно одлучивање кључна су била 2 У делу истраживања које се односило на мериторно одлучивање кључна су била 2 
питања:питања:

 Које елементе најбољег интереса детета суд цени; Које елементе најбољег интереса детета суд цени;

 На који начин врши процену најбољег интереса и утврђује релевантне чињенице  На који начин врши процену најбољег интереса и утврђује релевантне чињенице 
за доношење ове процене.за доношење ове процене.

Међу прегледаним предметима било је оних (2) који су пресуђени у складу са Међу прегледаним предметима било је оних (2) који су пресуђени у складу са 
Законом о парничном поступку из 2011. године па су пресуде објављене и није Законом о парничном поступку из 2011. године па су пресуде објављене и није 
било образложења пресуде. Али из пресуда чија су образложења била доступна било образложења пресуде. Али из пресуда чија су образложења била доступна 
јасно се може утврдити да је листа елемената који се узимају веома штура и своди јасно се може утврдити да је листа елемената који се узимају веома штура и своди 
се на узраст, пол, емоционалне и развојне потребе детета, понекад образовне, без се на узраст, пол, емоционалне и развојне потребе детета, понекад образовне, без 
разлагања потреба на даље елементе. Овакве налазе смо очекивали код пресуда у разлагања потреба на даље елементе. Овакве налазе смо очекивали код пресуда у 
којима није било више недоумица око тога ко ће вршити родитељско право јер је којима није било више недоумица око тога ко ће вршити родитељско право јер је 
само један родитељ заинтересован, па је спор више формалне природе тј. служи само један родитељ заинтересован, па је спор више формалне природе тј. служи 
да се већ постигнут договор односно успостављено понашање и формалноправно да се већ постигнут договор односно успостављено понашање и формалноправно 
потврде и утврди модел виђања и висина издржавања. Али и код таквих предмета потврде и утврди модел виђања и висина издржавања. Али и код таквих предмета 
опет постоји потреба за већим степеном индивидуализације. То је најочигледније опет постоји потреба за већим степеном индивидуализације. То је најочигледније 
код модела виђања који се, можемо слободно рећи, одређује по једном устаљеном код модела виђања који се, можемо слободно рећи, одређује по једном устаљеном 
моделу (генерички), па ни у једној пресуди у прегледаним предметима не постоји моделу (генерички), па ни у једној пресуди у прегледаним предметима не постоји 
посебно образложење зашто је тај и такав модел најбољи за дете тј. у његовом посебно образложење зашто је тај и такав модел најбољи за дете тј. у његовом 
најбољем интересу. Користе се штуро и паушално већ напред поменути елементи најбољем интересу. Користе се штуро и паушално већ напред поменути елементи 
— пол, узраст и евентуално школске обавезе. Суд у том погледу практично препушта — пол, узраст и евентуално школске обавезе. Суд у том погледу практично препушта 
одлуку органу старатељства или вештацима (иако није јасно како модел виђања одлуку органу старатељства или вештацима (иако није јасно како модел виђања 
може бити предмет вештачење, осим када се утврђује неки од начина виђања уз може бити предмет вештачење, осим када се утврђује неки од начина виђања уз 
асистенцију, што је у прегледаним предметима само два пута био случај).асистенцију, што је у прегледаним предметима само два пута био случај).

У образложењима пресуде суд опет уопштено најчешће наводи да У образложењима пресуде суд опет уопштено најчешће наводи да „мишљење „мишљење 

(органа старатељства) оцењује као поуздано доказно средство јер је дато на (органа старатељства) оцењује као поуздано доказно средство јер је дато на 

основу комплетне дијагностике и у најбољем интересу детета”, односно „суд основу комплетне дијагностике и у најбољем интересу детета”, односно „суд 

прихвата мишљење органа старатељства јер је у најбољем интересу детета прихвата мишљење органа старатељства јер је у најбољем интересу детета 

и имајући у виду јасно изражену вољу деце да живе са мајком.” и имајући у виду јасно изражену вољу деце да живе са мајком.” Понекад суд Понекад суд 
каже да је ценио узраст, потребе и мишљење детета, што се све, пак опет, утврђује каже да је ценио узраст, потребе и мишљење детета, што се све, пак опет, утврђује 
претежно из мишљења органа старатељства, док се потребе не објашњавају. Ретки претежно из мишљења органа старатељства, док се потребе не објашњавају. Ретки 
су изузеци, када се на пример. наводи да је „ближи контакт детета са мајком” односно су изузеци, када се на пример. наводи да је „ближи контакт детета са мајком” односно 
„одржавање односа са оцем на редовној бази” део (елемент) његовог најбољег „одржавање односа са оцем на редовној бази” део (елемент) његовог најбољег 
интереса. Када цени интерес детета да одржава односе са другим родитељем, суд интереса. Када цени интерес детета да одржава односе са другим родитељем, суд 
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се позива на Конвенцију о правима детета. У једној пресуди пак истим поводом се се позива на Конвенцију о правима детета. У једној пресуди пак истим поводом се 
суд позива на члан 8. Европске конвенције о заштити људских права и основних суд позива на члан 8. Европске конвенције о заштити људских права и основних 
слобода.слобода.

Када одлучује о привременим мерама везаним за заштиту од насиља у породици Када одлучује о привременим мерама везаним за заштиту од насиља у породици 
или о мерама заштите од насиља у породици мериторном одлуком, суд у елементе или о мерама заштите од насиља у породици мериторном одлуком, суд у елементе 
најбољег интереса детета уводи и „спокој и сигурност.”најбољег интереса детета уводи и „спокој и сигурност.”

Пошто су резултати анализе указали на то да суд одлуку, у суштини или у великој Пошто су резултати анализе указали на то да суд одлуку, у суштини или у великој 
мери препушта органу старатељства, било је потребно утврдити и да ли су налози мери препушта органу старатељства, било је потребно утврдити и да ли су налози 
који се дају индивидуализовани. Утврдили смо да је и овде ситуација иста. Налози су који се дају индивидуализовани. Утврдили смо да је и овде ситуација иста. Налози су 
посве уопштени, те се органу старатељства налаже да да мишљење у вези вршења посве уопштени, те се органу старатељства налаже да да мишљење у вези вршења 
родитељског права, тј. оцени „подобност” родитеља за вршење родитељског права, родитељског права, тј. оцени „подобност” родитеља за вршење родитељског права, 
односно да предложи модел виђања имајући у виду пол и узраст детета, његове односно да предложи модел виђања имајући у виду пол и узраст детета, његове 
емоционалне и развојне потребе, а све у најбољем интересу детета. Некада се емоционалне и развојне потребе, а све у најбољем интересу детета. Некада се 
„подобност” рашчлањује на емотивни однос детета и родитеља, препознавање „подобност” рашчлањује на емотивни однос детета и родитеља, препознавање 
потреба и интереса детета од стране родитеља и сл. Налази дакле не садрже потреба и интереса детета од стране родитеља и сл. Налази дакле не садрже 
разрађене елементе најбољег интереса детета које суд жели да орган старатељства разрађене елементе најбољег интереса детета које суд жели да орган старатељства 
процени у свом стручном мишљењу. Некада само садрже налог да се орган процени у свом стручном мишљењу. Некада само садрже налог да се орган 
старатељства изјасни о „вршењу родитељског права, моделу одржавања личних старатељства изјасни о „вршењу родитељског права, моделу одржавања личних 
односа са другим родитељем”, а све у најбољем интересу детета.односа са другим родитељем”, а све у најбољем интересу детета.

Када су у питању привремене мере, налог се односи на стручно мишљење да ли Када су у питању привремене мере, налог се односи на стручно мишљење да ли 
је одређивање предложене привремене мере целисходно. Налази дакле, описују је одређивање предложене привремене мере целисходно. Налази дакле, описују 
ситуацију у породици и конкретно одговарају на питање целисходности. У једном ситуацију у породици и конкретно одговарају на питање целисходности. У једном 
предмету, орган старатељства констатује да насиље постоји, али не може да се предмету, орган старатељства констатује да насиље постоји, али не може да се 
изјасни о предложеној мери.изјасни о предложеној мери.

Како је прегледан само један предмет у којем је проток времена имао утицаја на Како је прегледан само један предмет у којем је проток времена имао утицаја на 
доношење одлуке тј. постао је саставни елемент најбољег интереса детета, не доношење одлуке тј. постао је саставни елемент најбољег интереса детета, не 
може се генерално закључити у којој мери суд цени успостављене односе детета може се генерално закључити у којој мери суд цени успостављене односе детета 
и његову стабилност, односно навикнутост на једну средину, као елемент најбољег и његову стабилност, односно навикнутост на једну средину, као елемент најбољег 
интереса детета. Занимљиво је међутим да су у овом предмету Основни и Врховни интереса детета. Занимљиво је међутим да су у овом предмету Основни и Врховни 
касациони суд имали супротан начин гледања и процену овог елемента у односу касациони суд имали супротан начин гледања и процену овог елемента у односу 
на Апелациони суд. Наиме, прва два суда налаз органа старатељства: „да се дете на Апелациони суд. Наиме, прва два суда налаз органа старатељства: „да се дете 
због протока времена адаптирало и навикло на средину у којој живи”, тумаче као због протока времена адаптирало и навикло на средину у којој живи”, тумаче као 
навикнутост и успостављене односе са једним родитељем (стабилност породичних навикнутост и успостављене односе са једним родитељем (стабилност породичних 
односа као елемент најбољег интереса) процењујући да је у дететовом најбољем односа као елемент најбољег интереса) процењујући да је у дететовом најбољем 
интересу да настави живот са тим родитељем јер је исказало напредак у образовању интересу да настави живот са тим родитељем јер је исказало напредак у образовању 
и понашању. Даље се наводе конкретни аргументи којима се овај напредак цени. и понашању. Даље се наводе конкретни аргументи којима се овај напредак цени. 
Апелациони суд пак, налаз да се „дете адаптирало и навикло на средину у којој живи”, Апелациони суд пак, налаз да се „дете адаптирало и навикло на средину у којој живи”, 
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тумачи на начин да се дете адаптирало на стамбени простор и физичку околину тумачи на начин да се дете адаптирало на стамбени простор и физичку околину 
у којој борави (дете је током поступка живело са једним родитељем у простору у којој борави (дете је током поступка живело са једним родитељем у простору 
чији је корисник други родитељ), па како је корисник стамбеног простора други чији је корисник други родитељ), па како је корисник стамбеног простора други 
родитељродитељ2121 онда је у најбољем интересу детета да управо тај родитељ буде вршилац  онда је у најбољем интересу детета да управо тај родитељ буде вршилац 
родитељског права да би дете могло да остане у средини на коју се навикло.родитељског права да би дете могло да остане у средини на коју се навикло.

Читањем пресуда и налаза може се утврдити да и суд и орган старатељства сматрају Читањем пресуда и налаза може се утврдити да и суд и орган старатељства сматрају 
да је у најбољем интересу заједничке деце да остану заједно, те у прегледаним да је у најбољем интересу заједничке деце да остану заједно, те у прегледаним 
предметима нема раздвајања деце.предметима нема раздвајања деце.

И на крају, може се утврдити да је стабилност и редован ритам живота елемент И на крају, може се утврдити да је стабилност и редован ритам живота елемент 
најбољег интереса детета који је од изузетног значаја према налазима органа најбољег интереса детета који је од изузетног значаја према налазима органа 
старатељства. То се може закључити из предлога модела виђања детета (одржавања старатељства. То се може закључити из предлога модела виђања детета (одржавања 
личних односа са родитељем са којим не живи) које је увек прилично ригидно личних односа са родитељем са којим не живи) које је увек прилично ригидно 
одређено управо позивањем на овај елемент. Ни у једном предмету није примећено одређено управо позивањем на овај елемент. Ни у једном предмету није примећено 
да се улази дубље у динамику породичних односа и предложени модел прилагођава да се улази дубље у динамику породичних односа и предложени модел прилагођава 
конкретним околностима случаја (или се то не види из стручних мишљења и конкретним околностима случаја (или се то не види из стручних мишљења и 
образложења пресуда), као ни да се одређује флексибилно и екстензивно. Чини се образложења пресуда), као ни да се одређује флексибилно и екстензивно. Чини се 
да се ни родитељима ни деци у овом смислу не даје довољно простора за учешће да се ни родитељима ни деци у овом смислу не даје довољно простора за учешће 
у доношењу одлуке. Као да се a priori полази од устаљеног модела којем конкретна у доношењу одлуке. Као да се a priori полази од устаљеног модела којем конкретна 
породица треба да се прилагоди.породица треба да се прилагоди.

Када је реч о издржавању детета — у доношење одлуке се не укључује центар за Када је реч о издржавању детета — у доношење одлуке се не укључује центар за 
социјални рад, а елементи су одређени законом на потребе детета и могућности социјални рад, а елементи су одређени законом на потребе детета и могућности 
даваоца издржавања.даваоца издржавања.

На основу анализираних предмета може се закључити да по питању судске праксе у На основу анализираних предмета може се закључити да по питању судске праксе у 
одређивању најбољег интереса детета постоји неколико проблема:одређивању најбољег интереса детета постоји неколико проблема:

 Први се огледа у недовољно разрађеној листи елемената која се не ин ди ви ду- Први се огледа у недовољно разрађеној листи елемената која се не ин ди ви ду-
ализује у сваком конкретном случају у довољној мери у односу на конкретно ализује у сваком конкретном случају у довољној мери у односу на конкретно 
дете (наиме, a priori се полази од тога да деца из једне породице имају апсолутно дете (наиме, a priori се полази од тога да деца из једне породице имају апсолутно 
исти најбољи интерес, те се и налаз и пресуда уобичајено односе на децу као исти најбољи интерес, те се и налаз и пресуда уобичајено односе на децу као 
групу, а не на свако дете појединачно);групу, а не на свако дете појединачно);

 Други се огледа у нејасним критеријумима оцене који остављају пуно простора  Други се огледа у нејасним критеријумима оцене који остављају пуно простора 
упуп ливима личних ставова доносиоца одлуке. Очити пример је раније наведено ливима личних ставова доносиоца одлуке. Очити пример је раније наведено 
различито тумачење истих чињеница од стране различитих судова. Други очити различито тумачење истих чињеница од стране различитих судова. Други очити 
пример је одржавање личних односа јер се врло ретко може утврдити на основу пример је одржавање личних односа јер се врло ретко може утврдити на основу 

21 Напомињемо да је чињенично стање у овом конкретном предмету нешто компликованије него што је 
представљено, али се због заштите података о личности оно поједностављује и своди на чињенице које су 
релевантне са аспекта фокуса овог истраживања. Битно је да у овом поступку суд није могао да досуди право 
становања за дете и родитеља који се о њему бринуо током трајања поступка и тиме разреши наведену дилему.
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којих критеријума је процењено да дете треба да се виђа са другим родитекојих критеријума је процењено да дете треба да се виђа са другим родите љем, љем, 
баш тих дана и баш толико дана. Изузетак је једино код асистираног виђања где баш тих дана и баш толико дана. Изузетак је једино код асистираног виђања где 
се, по природи ствари, мора образложити интервенција којој се у великој мери се, по природи ствари, мора образложити интервенција којој се у великој мери 
огог рара ничава и право детета и право родитеља. С тим у вези навели бисмо да је, у ничава и право детета и право родитеља. С тим у вези навели бисмо да је, у 
препре гледаним предметима новијег датума, уочена тенденција сужавања модела гледаним предметима новијег датума, уочена тенденција сужавања модела 
виви ђања у односу на претходни период, а разлог томе су најчешће постављена ђања у односу на претходни период, а разлог томе су најчешће постављена 
препре мими са о томе да је у дететовом најбољем интересу да има стабилан ритам жиса о томе да је у дететовом најбољем интересу да има стабилан ритам жи-
вота, а који очигледно има превагу над правом детета да одржава односе са друвота, а који очигледно има превагу над правом детета да одржава односе са дру-
гим родитељем. Сматрамо да би такво ограничавање права детета морало бигим родитељем. Сматрамо да би такво ограничавање права детета морало би ти ти 
детаљније образложено у сваком појединачном случају тј. да би се морали надетаљније образложено у сваком појединачном случају тј. да би се морали на-
весвес ти тачни разлози (критеријуми) по којима је у сваком конкретном случају проти тачни разлози (критеријуми) по којима је у сваком конкретном случају про-
цењено да је претежнији интерес детета да има стабилан животни ритам или да цењено да је претежнији интерес детета да има стабилан животни ритам или да 
чешће виђа другог родитеља, ако између ових елемената уопште и има колизије. чешће виђа другог родитеља, ако између ових елемената уопште и има колизије. 

Егзактни елементи — пол и узраст детета се лако утврђују, но њихово вреднова-Егзактни елементи — пол и узраст детета се лако утврђују, но њихово вреднова-
ње у сваком анализираном предмету није сасвим јасно. Даље, није јасно које кри-ње у сваком анализираном предмету није сасвим јасно. Даље, није јасно које кри-
тери јуме суд, па и вештаци и орган старатељства, користе када процењују да ли тери јуме суд, па и вештаци и орган старатељства, користе када процењују да ли 
ће и на који начин „емоционалне и развојне потребе” детета бити задовољене. ће и на који начин „емоционалне и развојне потребе” детета бити задовољене. 
Образложења у том погледу нису ни садржана у налазима и мишљењима као ни у Образложења у том погледу нису ни садржана у налазима и мишљењима као ни у 
пресудама. Само у једном предмету, и то је изузетак, наводе се критеријуми којима пресудама. Само у једном предмету, и то је изузетак, наводе се критеријуми којима 
се процењују одређени елементи најбољег интереса детета.се процењују одређени елементи најбољег интереса детета.

Трећи проблем се огледа у томе што се најбољи интерес детета углавном утврђује Трећи проблем се огледа у томе што се најбољи интерес детета углавном утврђује 
од стране органа старатељства и/или вештака и суд га само користи у образложењу од стране органа старатељства и/или вештака и суд га само користи у образложењу 
пресуде и ако је према закону то обавеза суда. У доношењу одлука ретко, скоро пресуде и ако је према закону то обавеза суда. У доношењу одлука ретко, скоро 
никада, не користе се други докази који суду стоје на располагању, а ради утвр-никада, не користе се други докази који суду стоје на располагању, а ради утвр-
ђивања чињеница које су релевантне за утврђивање најбољег интереса детета.ђивања чињеница које су релевантне за утврђивање најбољег интереса детета.

Резултати анализе предмета — како изгледа утврђивање Резултати анализе предмета — како изгледа утврђивање 
мишљења детета у судској праксимишљења детета у судској пракси

Полазна чињеница у овом делу анализе је да ни у једном од анализираних посту-Полазна чињеница у овом делу анализе је да ни у једном од анализираних посту-
па ка који се односе на вршење родитељског права и на насиље у породици, дете па ка који се односе на вршење родитељског права и на насиље у породици, дете 
није било странка, односно самостални тужилацније било странка, односно самостални тужилац2222 или тужени. Ова чињеница ипак  или тужени. Ова чињеница ипак 
има и једну истраживачку предност која се огледа у томе да се може прецизније има и једну истраживачку предност која се огледа у томе да се може прецизније 
и поузданије истражити ситуација када се у поступку доноси одлука која се тиче и поузданије истражити ситуација када се у поступку доноси одлука која се тиче 
детета, а дете нема положај странке (види: Партиципација детета у поступку). Деца детета, а дете нема положај странке (види: Партиципација детета у поступку). Деца 

22  У једном предмету се мајка и дете појављују као тужиоци.
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се као странке појављују у поступцима који се тичу искључиво издржавања, а чак се као странке појављују у поступцима који се тичу искључиво издржавања, а чак 
ни у тим поступцима суд није непосредно „чуо” децу, иако је једна девојчица имала ни у тим поступцима суд није непосредно „чуо” децу, иако је једна девојчица имала 
16 година.16 година.

Деца о којој је одлучивано у поступцима у прегледаним предметима (без издр-Деца о којој је одлучивано у поступцима у прегледаним предметима (без издр-
жавања) су била узраста од 18 месеци до 14 година, од чега подједнак број дечака жавања) су била узраста од 18 месеци до 14 година, од чега подједнак број дечака 
и девојчица. Деце млађе од 10 година било је више (15) од оне старије од 10 и девојчица. Деце млађе од 10 година било је више (15) од оне старије од 10 
година (8). Уобичајено се води један разговор са дететом, ређе два, некада праћен година (8). Уобичајено се води један разговор са дететом, ређе два, некада праћен 
опсервацијом тј. посетом породици у њиховом дому (опет најчешће једанпут).опсервацијом тј. посетом породици у њиховом дому (опет најчешће једанпут).

Показало се да не постоји никаква разлика у учешћу деце у поступку у зависности Показало се да не постоји никаква разлика у учешћу деце у поступку у зависности 
од њиховог од њиховог полапола. Овај једнак приступ очит је и код суда и код органа старатељства, . Овај једнак приступ очит је и код суда и код органа старатељства, 
а и код вештака који су се са децом сусретали у поступку. Ипак, различито поступање а и код вештака који су се са децом сусретали у поступку. Ипак, различито поступање 
у том смислу није ни било очекивано, а истраживање је само потврдило такву тезу.у том смислу није ни било очекивано, а истраживање је само потврдило такву тезу.

Изненађујуће је међутим да је мала, скоро никаква разлика присутна у начину на Изненађујуће је међутим да је мала, скоро никаква разлика присутна у начину на 
који деца учествују у поступку у односу на њихов који деца учествују у поступку у односу на њихов узрастузраст. Суд не сазнаје директно . Суд не сазнаје директно 
мишљење деце чак ни оне старије од 10 година, а орган старатељства, судећи према мишљење деце чак ни оне старије од 10 година, а орган старатељства, судећи према 
прегледаним предметима, разговара са свом децом старијом од 5 година, а млађу прегледаним предметима, разговара са свом децом старијом од 5 година, а млађу 
опсервира на начин што посматра (мада не увек) њихов однос према родитељима опсервира на начин што посматра (мада не увек) њихов однос према родитељима 
или бар оним родитељем са којим дете живи.или бар оним родитељем са којим дете живи.

Оцењивање способности детета за расуђивање у сваком индивидуалном случају Оцењивање способности детета за расуђивање у сваком индивидуалном случају 
такође се не види из налаза и мишљења, а како смо већ навели, не постоје индиције такође се не види из налаза и мишљења, а како смо већ навели, не постоје индиције 
да се са децом поступа у складу са узрастом и степеном зрелости. У прегледаним да се са децом поступа у складу са узрастом и степеном зрелости. У прегледаним 
предметима није било деце са сметњама у развоју да бисмо могли да утврдимо предметима није било деце са сметњама у развоју да бисмо могли да утврдимо 
да ли у овом погледу постоји разлика у поступању са децом. Ниједно дете старије да ли у овом погледу постоји разлика у поступању са децом. Ниједно дете старије 
од 10 година није имало могућност да своје мишљење изнесе непосредно пред од 10 година није имало могућност да своје мишљење изнесе непосредно пред 
судом. Такав предлог није стављен од стране странака, а суд је у свим предметима судом. Такав предлог није стављен од стране странака, а суд је у свим предметима 
сматрао да је довољно да о мишљењу детета сазна посредством мишљења органа сматрао да је довољно да о мишљењу детета сазна посредством мишљења органа 
старатељства или вештака.старатељства или вештака.

У прегледаним предметима није уочена пракса суда да мишљење детета сазнаје уз У прегледаним предметима није уочена пракса суда да мишљење детета сазнаје уз 
помоћ независних стручњака психолога-вештака, односно психолога или педагога помоћ независних стручњака психолога-вештака, односно психолога или педагога 
школе. Уобичајено се са децом води један разговор, води га тим центра за социјални школе. Уобичајено се са децом води један разговор, води га тим центра за социјални 
рад, најчешће се не види да ли су деца сама или у присуству родитеља. рад, најчешће се не види да ли су деца сама или у присуству родитеља. 

Само у једном од 20 предмета суд је затражио од Института за ментално здравље Само у једном од 20 предмета суд је затражио од Института за ментално здравље 
да да одговор на питање да ли је саслушавање („узимање мишљења”) детета у да да одговор на питање да ли је саслушавање („узимање мишљења”) детета у 
поступку у његовом најбољем интересу, али како тужилац који је ставио овакав поступку у његовом најбољем интересу, али како тужилац који је ставио овакав 
предлог није уплатио трошкове вештачења, суд се обратио органу старатељства да предлог није уплатио трошкове вештачења, суд се обратио органу старатељства да 
узме мишљење детета.узме мишљење детета.



60 К А К О  Д О  П РА В О С У Ђ А  П О  М Е Р И  Д Е Т Е ТА

Из (синтетизованих) мишљења органа старатељства, као и из налаза и мишљења Из (синтетизованих) мишљења органа старатељства, као и из налаза и мишљења 
вештака не може се поуздано утврдити на који начин тече разговор са децом и вештака не може се поуздано утврдити на који начин тече разговор са децом и 
да ли се он одвија по правилима члана 65. Породичног закона. Разговор са де-да ли се он одвија по правилима члана 65. Породичног закона. Разговор са де-
тетом воде најчешће психолози и педагози, односно социјални радници, и он je тетом воде најчешће психолози и педагози, односно социјални радници, и он je 
комплексније природе и ширег опсега од исказивања мишљења детета, тако да се комплексније природе и ширег опсега од исказивања мишљења детета, тако да се 
део разговора који би се могао сматрати исказивањем мишљења утопи у остатак део разговора који би се могао сматрати исказивањем мишљења утопи у остатак 
разговора. Основана је даља претпоставка да наведени стручњаци не познају разговора. Основана је даља претпоставка да наведени стручњаци не познају 
ова правила у потпуности, а што се са приличном извесношћу може закључити ова правила у потпуности, а што се са приличном извесношћу може закључити 
из читања налаза и мишљења вештака односно стручног мишљења органа ста-из читања налаза и мишљења вештака односно стручног мишљења органа ста-
ра тељства. Најпре, налази (мишљења) не наводе на који начин је дете упознато са ра тељства. Најпре, налази (мишљења) не наводе на који начин је дете упознато са 
разлозима зашто је ту, није сасвим јасно о чему је са дететом разговарано, као ни разлозима зашто је ту, није сасвим јасно о чему је са дететом разговарано, као ни 
како гласи став, односно мишљење детета по поједином питању. Начин на који се како гласи став, односно мишљење детета по поједином питању. Начин на који се 
описује учешће деце у поступку подупире овај закључак, јер се искази деце своде описује учешће деце у поступку подупире овај закључак, јер се искази деце своде 
на уопштене изразе типа „деца су исказала јасан став да желе да живе са мајком…”, на уопштене изразе типа „деца су исказала јасан став да желе да живе са мајком…”, 
а веома ретко се цитира исказ детета. Постоје и ситуације у којима се наводи а веома ретко се цитира исказ детета. Постоје и ситуације у којима се наводи 
мишљење детета, али се оно касније тумачи на начин који није подупрт стручним мишљење детета, али се оно касније тумачи на начин који није подупрт стручним 
објашњењем због чега, према мишљењу стручњака, дете наводи такав став, а објашњењем због чега, према мишљењу стручњака, дете наводи такав став, а 
понекад такво тумачење чини се бива крајње произвољно. Стручно мишљење не понекад такво тумачење чини се бива крајње произвољно. Стручно мишљење не 
садржи детаљно објашњење да ли и на који начин мишљење детета треба да буде садржи детаљно објашњење да ли и на који начин мишљење детета треба да буде 
узето у обзир. узето у обзир. 

С обзиром да извештаји не садрже те податке, не можемо са пуном извесношћу С обзиром да извештаји не садрже те податке, не можемо са пуном извесношћу 
да тврдимо да пракса узимања мишљења деце од стране органа старатељства и да тврдимо да пракса узимања мишљења деце од стране органа старатељства и 
вештака у највећем броју случајева није у складу са чланом 65. Породичног закона. вештака у највећем броју случајева није у складу са чланом 65. Породичног закона. 
Можемо само да тврдимо да је пракса састављања извештаја таква да се, осим у Можемо само да тврдимо да је пракса састављања извештаја таква да се, осим у 
једном од 20 прегледаних, није могло утврдити да ли је мишљење детета утврђено једном од 20 прегледаних, није могло утврдити да ли је мишљење детета утврђено 
у складу са законом. Ипак анализом навода и закључака у тим извештајима може у складу са законом. Ипак анализом навода и закључака у тим извештајима може 
се основано претпоставити да се не ради само о пропусту у документовању, већ се основано претпоставити да се не ради само о пропусту у документовању, већ 
и о грешци у практичном поступању са децом. Важно је истаћи да и пракса лошег и о грешци у практичном поступању са децом. Важно је истаћи да и пракса лошег 
документовања јесте нешто што би требало исправити. Да је друкчија пракса могућа документовања јесте нешто што би требало исправити. Да је друкчија пракса могућа 
потврђује једно мишљење у којем се наводи „да је разговор обављен у просторијама потврђује једно мишљење у којем се наводи „да је разговор обављен у просторијама 
Центра за социјални рад, да су детету предочене информације неопходне да Центра за социјални рад, да су детету предочене информације неопходне да 
формира своје мишљење, обезбеђени услови за слободно исказивање мишљења формира своје мишљење, обезбеђени услови за слободно исказивање мишљења 
(мада се не наводи који) као и да је дете рекло да жели контакт са оцем”. У питању (мада се не наводи који) као и да је дете рекло да жели контакт са оцем”. У питању 
је била девојчица од 4 године. Ово документовање иако позитиван пример указује је била девојчица од 4 године. Ово документовање иако позитиван пример указује 
само да је интервјуер упознат са законским одредбама (и својим обавезама), али само да је интервјуер упознат са законским одредбама (и својим обавезама), али 
не указује на начин на који су те обавезе и испуњене (на пример не види се на који не указује на начин на који су те обавезе и испуњене (на пример не види се на који 
начин и које информације је дао детету). С обзиром да не постоје ближа стручна начин и које информације је дао детету). С обзиром да не постоје ближа стручна 
упутства у том смислу нити устаљена пракса ово би било такође значајно.упутства у том смислу нити устаљена пракса ово би било такође значајно.
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Наведено у још већој мери важи за децу старију од 10 година, а која имају апсолутно Наведено у још већој мери важи за децу старију од 10 година, а која имају апсолутно 
исти третман као и деца млађег узраста од на пример 6 година. При том се, опет исти третман као и деца млађег узраста од на пример 6 година. При том се, опет 
судећи према доступним налазима и мишљењима, од деце захтевају комплексни судећи према доступним налазима и мишљењима, од деце захтевају комплексни 
закључци (са којим родитељем желе да живе), а не информације (мишљење) у смислу закључци (са којим родитељем желе да живе), а не информације (мишљење) у смислу 
њихових навика, жељеног ритма живота, ваннаставних активности, описивања њихових навика, жељеног ритма живота, ваннаставних активности, описивања 
односа са родитељима, браћом и сестра и осталим сродницима и других важних односа са родитељима, браћом и сестра и осталим сродницима и других важних 
чињеница, укључујући и пријатеље. Додатни проблем је што овако изложено чињеница, укључујући и пријатеље. Додатни проблем је што овако изложено 
мишљење детета није праћено сетом контролних питања/инструмената којима би мишљење детета није праћено сетом контролних питања/инструмената којима би 
могла да се провери аутентичност овакве жеље тј. избегне (према теорији) веома могла да се провери аутентичност овакве жеље тј. избегне (према теорији) веома 
честа ситуација манипулације дечјим ставовима, а нарочито када постоји насиље у честа ситуација манипулације дечјим ставовима, а нарочито када постоји насиље у 
породици где је насилна страна, она која је склона манипулацијама.породици где је насилна страна, она која је склона манипулацијама.

Даље је било важно видети на који начин суд приступа овако пренетом мишљењу Даље је било важно видети на који начин суд приступа овако пренетом мишљењу 
детета. Суд по правилу даје пуно поверење стручним мишљењима, а најчешће детета. Суд по правилу даје пуно поверење стручним мишљењима, а најчешће 
се мишљење органа старатељства (вештака) узима као кључно, а не као један од се мишљење органа старатељства (вештака) узима као кључно, а не као један од 
инструмената који суду стоје на располагању ради утврђивања чињеничног стања инструмената који суду стоје на располагању ради утврђивања чињеничног стања 
на основу којег пресуђује. Исто се односи и на пренето мишљење детета које суд на основу којег пресуђује. Исто се односи и на пренето мишљење детета које суд 
ничим не доводи у питање. С тим у вези треба нагласити да суд ретко у својим ничим не доводи у питање. С тим у вези треба нагласити да суд ретко у својим 
пресудама посебно „чита” део налаза из којег се сагледава и наводи мишљење пресудама посебно „чита” део налаза из којег се сагледава и наводи мишљење 
детета, већ га узима само као интегрални део стручног мишљења. детета, већ га узима само као интегрални део стручног мишљења. 

Сматрамо да се оваквим поступањем мишљење детета тј. његова аутентичност суСматрамо да се оваквим поступањем мишљење детета тј. његова аутентичност су-
штински у великој мери губи, док се, парадоксално, тако утврђеном мишљењу дештински у великој мери губи, док се, парадоксално, тако утврђеном мишљењу де-
тета у поступку даје превелика тежина. Када је мишљење детета изложено, „узимање тета у поступку даје превелика тежина. Када је мишљење детета изложено, „узимање 
мишљења детета у обзир” најчешће се изједначава са одлуком тј. пресудно је у домишљења детета у обзир” најчешће се изједначава са одлуком тј. пресудно је у до-
ношењу одлуке. И ако би код старије деце овакав поступак могао имати оправдање, ношењу одлуке. И ако би код старије деце овакав поступак могао имати оправдање, 
некада се мишљењу деце узраста између седам и осам година даје иста оваква тежина, некада се мишљењу деце узраста између седам и осам година даје иста оваква тежина, 
па ако орган старатељства оцени да су: „оба родитеља подобна да врше родитељпа ако орган старатељства оцени да су: „оба родитеља подобна да врше родитељ ско ско 
право, односно показују вољу да брину о деци, и препознају развојне интересе деце”, право, односно показују вољу да брину о деци, и препознају развојне интересе деце”, 
онда је жеља детета уједно пресудна за мишљење, а потом и одлуку суда. Провеонда је жеља детета уједно пресудна за мишљење, а потом и одлуку суда. Прове ре ре 
аутентичности, постојања манипулација, страха, тренутног расположења детета и сл. аутентичности, постојања манипулација, страха, тренутног расположења детета и сл. 
као корективних фактора нису видљиве из прегледане документације.као корективних фактора нису видљиве из прегледане документације.

Овакво поступање ствара велики простор за манипулисање децом, што је изра зи то Овакво поступање ствара велики простор за манипулисање децом, што је изра зи то 
видљиво у предметима где су родитељи у јако лошим односима и децу ставља ју у видљиво у предметима где су родитељи у јако лошим односима и децу ставља ју у 
прве бојне редове свог рата. Дакле, када су у питању предмети где родитељи већ прве бојне редове свог рата. Дакле, када су у питању предмети где родитељи већ 
унапред знају ко ће бити вршилац родитељског права, и не постоји велики су коб унапред знају ко ће бити вршилац родитељског права, и не постоји велики су коб 
између њих, можда појачани опрез који предлажемо није неопходан. Сматрамо између њих, можда појачани опрез који предлажемо није неопходан. Сматрамо 
пак, да кад год постоји непомирљив однос између родитеља, ставове деце треба пак, да кад год постоји непомирљив однос између родитеља, ставове деце треба 
темељно узети, проверити и утврдити обавезујуће инструменте за проверу мани-темељно узети, проверити и утврдити обавезујуће инструменте за проверу мани-
пулације децом, а што би све требало да буде видљиво суду из стручних мишљења.пулације децом, а што би све требало да буде видљиво суду из стручних мишљења.
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Како до правосуђа по мери детета
— закључци и препоруке

У купном анализом прикупљених података везаних за примену принципа нај-купном анализом прикупљених података везаних за примену принципа нај-
бољег интереса детета и права детета да се његово мишљење чује и узме у обзир бољег интереса детета и права детета да се његово мишљење чује и узме у обзир 

приликом доношења одлука у поступцима који се њега непосредно тичу, намеће се приликом доношења одлука у поступцима који се њега непосредно тичу, намеће се 
неколико кључних закључака:неколико кључних закључака:

 У односу на најбољи интерес детета у судским поступцима из породичних  У односу на најбољи интерес детета у судским поступцима из породичних 
односа видљиво је да се он разуме као руководно начело у доношењу одлука те односа видљиво је да се он разуме као руководно начело у доношењу одлука те 
да је веома јасно да се сви учесници у процесу доношења одлуке воде најбољим да је веома јасно да се сви учесници у процесу доношења одлуке воде најбољим 
интересом детета. Ипак, поштовање рокова није на високом нивоу, истражно интересом детета. Ипак, поштовање рокова није на високом нивоу, истражно 
начело и могућност доношења привремених мера не користи се у пуној мери начело и могућност доношења привремених мера не користи се у пуној мери 
у поступцима. Чини се да постоји велики простор за „убрзање” поступка у у поступцима. Чини се да постоји велики простор за „убрзање” поступка у 
скраћивању рокова за поступања органа старатељства када даје мишљење, скраћивању рокова за поступања органа старатељства када даје мишљење, 
односно стандардизовање трајања те процедуре када она не захтева дуготрајан односно стандардизовање трајања те процедуре када она не захтева дуготрајан 
рад са породицом. Нарочито би требало обезбедити већи степен ефикасности рад са породицом. Нарочито би требало обезбедити већи степен ефикасности 
у доношењу одлука о привременим мерама. Мишљења смо да није добро да у доношењу одлука о привременим мерама. Мишљења смо да није добро да 
предлози за одређивање привремених мера остају предуго без одговарајуће предлози за одређивање привремених мера остају предуго без одговарајуће 
одлуке. Такође, мишљења смо да је упутно, кад год је могуће, а пре свега ако се одлуке. Такође, мишљења смо да је упутно, кад год је могуће, а пре свега ако се 
процењује да ће поступак трајати дуже од 6 месеци (што је уобичајено) да се, што процењује да ће поступак трајати дуже од 6 месеци (што је уобичајено) да се, што 
је пре могуће, привремено уреди и питање одржавања личних односа родитеља је пре могуће, привремено уреди и питање одржавања личних односа родитеља 
и детета са којим дете не живи, као и питање издржавања привременим и детета са којим дете не живи, као и питање издржавања привременим 
мерама, јер је штета коју дете трпи у супротном евидентна и практично је нема мерама, јер је штета коју дете трпи у супротном евидентна и практично је нема 
потребе доказивати. Када говоримо о мерама везаним за заштиту од насиља потребе доказивати. Када говоримо о мерама везаним за заштиту од насиља 
односно вршењу родитељског права, ту је, наравно, процес доношења одлука односно вршењу родитељског права, ту је, наравно, процес доношења одлука 
компликованији, али и код тих питања треба размотрити потребу одређивања компликованији, али и код тих питања треба размотрити потребу одређивања 
привремене мере кад год за то постоје услови, а свакако треба, у најкраћем привремене мере кад год за то постоје услови, а свакако треба, у најкраћем 
могућем року, донети одлуку о томе ако постоји предлог;могућем року, донети одлуку о томе ако постоји предлог;

 Када говоримо о мериторном доношењу одлука, видљиво је да садржина овог  Када говоримо о мериторном доношењу одлука, видљиво је да садржина овог 
начела није довољно јасна, јединствена и детаљна да би се могла постићи начела није довољно јасна, јединствена и детаљна да би се могла постићи 
довољна индивидуализација у сваком појединачном случају. У том смислу, како довољна индивидуализација у сваком појединачном случају. У том смислу, како 
се чини да пракса не даје одговарајуће одговоре, упутно би било да правна се чини да пракса не даје одговарајуће одговоре, упутно би било да правна 
теорија помогне и унапреди примену овог начела. С тим у вези, у складу са теорија помогне и унапреди примену овог начела. С тим у вези, у складу са 
Општим коментарима Комитета за права детета требало би дефинисати ближе Општим коментарима Комитета за права детета требало би дефинисати ближе 
и прецизније елементе најбољег интереса детета и критеријуме за њихову и прецизније елементе најбољег интереса детета и критеријуме за њихову 
процену који би били инструмент за већу индивидуализацију одлука (које су у процену који би били инструмент за већу индивидуализацију одлука (које су у 
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овом моменту генеричне и недовољно индивидуализоване) као и инструмент овом моменту генеричне и недовољно индивидуализоване) као и инструмент 
за постизање већег степена објективизације одлука (мањи уплив личних ста-за постизање већег степена објективизације одлука (мањи уплив личних ста-
вова доносиоца на садржину одлуке). Мишљења смо да би било целисходно вова доносиоца на садржину одлуке). Мишљења смо да би било целисходно 
проширити уобичајено коришћену листу елемената (пол, узраст, емоционалне и проширити уобичајено коришћену листу елемената (пол, узраст, емоционалне и 
развојне потребе детета), а сваком од њих дати одговарајућу тежину. У супротном, развојне потребе детета), а сваком од њих дати одговарајућу тежину. У супротном, 
имаћемо и даље одлуке засноване на стереотипу да се на пример женско дете имаћемо и даље одлуке засноване на стереотипу да се на пример женско дете 
старо 10 година и мушко дете старо 3 године поверавају истом родитељу (што у старо 10 година и мушко дете старо 3 године поверавају истом родитељу (што у 
конкретном случају може бити добра одлука), а да се каже да су том приликом конкретном случају може бити добра одлука), а да се каже да су том приликом 
цењени узраст и пол детета. Уједно, из стручних мишљења ЦСР и пресуда суда цењени узраст и пол детета. Уједно, из стручних мишљења ЦСР и пресуда суда 
не може се утврдити како су у конкретном случају цењени узраст и пол деце и не може се утврдити како су у конкретном случају цењени узраст и пол деце и 
како су утицали на доношење одлуке, а нарочито, како су довели до исте одлуке како су утицали на доношење одлуке, а нарочито, како су довели до исте одлуке 
у различитим поступцима, ако су и узраст и пол деце били различити. Слично је у различитим поступцима, ако су и узраст и пол деце били различити. Слично је 
и са другим елементима;и са другим елементима;

 Улогу стручних лица и органа — органа старатељства, вештака као и других  Улогу стручних лица и органа — органа старатељства, вештака као и других 
органа специјализованих за саветовања у породичним односима треба органа специјализованих за саветовања у породичним односима треба 
редефинисати. У овом моменту пракса показује да суд практично препушта редефинисати. У овом моменту пракса показује да суд практично препушта 
њима доношење одлуке и у погледу вршења родитељског права и начина њима доношење одлуке и у погледу вршења родитељског права и начина 
одржавања личних односа детета и родитеља са којим дете не живи, сводећи одржавања личних односа детета и родитеља са којим дете не живи, сводећи 
овај однос на психолошко-емотивне компоненте. Већи проблем од наведеног овај однос на психолошко-емотивне компоненте. Већи проблем од наведеног 
је и чињеница да само мишљење „стручњака” по својој форми не пружа је и чињеница да само мишљење „стручњака” по својој форми не пружа 
могућност да суд и странке сагледају све елементе који су коришћени приликом могућност да суд и странке сагледају све елементе који су коришћени приликом 
његовог формирања, као и образложење њиховог вредновања (критеријуме његовог формирања, као и образложење њиховог вредновања (критеријуме 
и чињенице), а тиме се смањује и могућност странака да опонирају таквом и чињенице), а тиме се смањује и могућност странака да опонирају таквом 
мишљењу као и могућност суда да процени његову утемељеност. На овај начин мишљењу као и могућност суда да процени његову утемељеност. На овај начин 
суд, практично доноси одлуку на основу посредних сазнања у поступку који суд, практично доноси одлуку на основу посредних сазнања у поступку који 
је по својој природи непосредан. С тим у вези, сматрамо да би суд требало да је по својој природи непосредан. С тим у вези, сматрамо да би суд требало да 
преузме већу одговорност у утврђивању најбољег интереса детета и да нарочито преузме већу одговорност у утврђивању најбољег интереса детета и да нарочито 
вештачења вештака психијатријске струке треба ограничити на питања из вештачења вештака психијатријске струке треба ограничити на питања из 
те области тј. налоге дефинисати тако да дају одговоре на поједине елементе те области тј. налоге дефинисати тако да дају одговоре на поједине елементе 
најбољег интереса детета (карактеристике родитеља, веза између родитеља најбољег интереса детета (карактеристике родитеља, веза између родитеља 
и деце, дететове психолошке потребе и на који начин родитељи одговарају на и деце, дететове психолошке потребе и на који начин родитељи одговарају на 
њих и сл), а никако да дају готове одговоре ко треба да врши родитељско право, њих и сл), а никако да дају готове одговоре ко треба да врши родитељско право, 
а понајмање какав треба да буде модел виђања родитеља и детета. У овој тачки а понајмање какав треба да буде модел виђања родитеља и детета. У овој тачки 
повезани су и резултати истраживања најбољег интереса детета и његовог повезани су и резултати истраживања најбољег интереса детета и његовог 
права на учешће у судским поступцима који га се тичу;права на учешће у судским поступцима који га се тичу;

 Преовлађује судска пракса да мишљење детета суд у поступцима у вези са  Преовлађује судска пракса да мишљење детета суд у поступцима у вези са 
породичним односимапородичним односима претежно сазнаје посредно, преко органа старатељства претежно сазнаје посредно, преко органа старатељства 
или вештака, чак и када су она старија од 10 година, а не уз помоћ тих ор гана, или вештака, чак и када су она старија од 10 година, а не уз помоћ тих ор гана, 
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односно стручњака. На овом месту морамо указати на разилажење у одго-односно стручњака. На овом месту морамо указати на разилажење у одго-
ворима који су добијени упитником у односу на налазе добијене анализом ворима који су добијени упитником у односу на налазе добијене анализом 
предмета. Иако судије кажу да децу најчешће саслушавају у судници, на основу предмета. Иако судије кажу да децу најчешће саслушавају у судници, на основу 
анализе случајева (као и општег знања у том смислу), саслушање детета у анализе случајева (као и општег знања у том смислу), саслушање детета у 
судници је изузетно ретко чак и кад оно има више од 10 година. Начин на који судници је изузетно ретко чак и кад оно има више од 10 година. Начин на који 
се узимање мишљења детета у пракси спроводи искључује контролу суда у се узимање мишљења детета у пракси спроводи искључује контролу суда у 
односу на сазнавање мишљења детета, па зато кажемо да суд мишљење сазнаје односу на сазнавање мишљења детета, па зато кажемо да суд мишљење сазнаје 
посредно, а не уз помоћ стручних органа. Суд у својим налозима не дефинише посредно, а не уз помоћ стручних органа. Суд у својим налозима не дефинише 
шта хоће да сазна од деце, нема могућност да постави питања, а из начина на шта хоће да сазна од деце, нема могућност да постави питања, а из начина на 
који се преноси узето мишљење детета најчешће није јасно шта је тачно његова који се преноси узето мишљење детета најчешће није јасно шта је тачно његова 
садржина, нити да ли је мишљење аутентично. Из писаних налаза, надаље, није садржина, нити да ли је мишљење аутентично. Из писаних налаза, надаље, није 
јасно да ли је мишљење узето на начин предвиђен Породичним законом, да ли јасно да ли је мишљење узето на начин предвиђен Породичним законом, да ли 
су детету дате информације које закон захтева, да ли разговорима присуствује су детету дате информације које закон захтева, да ли разговорима присуствује 
лице које дете само изабере итд. То значи да суд приликом оцене мишљења лице које дете само изабере итд. То значи да суд приликом оцене мишљења 
детета нема сазнање о тим чињеницама као ни о дететовој изјави већ има детета нема сазнање о тим чињеницама као ни о дететовој изјави већ има 
сазнања о мишљењу стручног органа о мишљењу детета. Битно је истаћи да су и сазнања о мишљењу стручног органа о мишљењу детета. Битно је истаћи да су и 
судије и представници центара за социјални рад навели да им законске одредбе судије и представници центара за социјални рад навели да им законске одредбе 
у погледу партиципације детета нису сасвим јасне, што указује на потребу да у погледу партиципације детета нису сасвим јасне, што указује на потребу да 
се припреме одређена стручна упутства и подигне капацитет свих учесника у се припреме одређена стручна упутства и подигне капацитет свих учесника у 
поступку за примену овог начела.поступку за примену овог начела.
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Ка правосуђу по мери детета — препоруке за унапређењеКа правосуђу по мери детета — препоруке за унапређење

 Сачинити смернице о елементима и критеријумима за утврђивање најбољег ин- Сачинити смернице о елементима и критеријумима за утврђивање најбољег ин-
тереса детета ради постизања већег степена индивидуализације одлука. Опе-тереса детета ради постизања већег степена индивидуализације одлука. Опе-
рационализовати појам „најбољи интерес детета” тако да сви професионалци рационализовати појам „најбољи интерес детета” тако да сви професионалци 
ко ји раде са дететом (унутар истог и у различитим системима) имају исти ок вир ко ји раде са дететом (унутар истог и у различитим системима) имају исти ок вир 
и исто разумевање најбољег интереса детета што води ка повећању објек ти-и исто разумевање најбољег интереса детета што води ка повећању објек ти-
визације одлука.визације одлука.

 Обезбедити хитност поступка са нарочитим освртом на хитност у одређивању  Обезбедити хитност поступка са нарочитим освртом на хитност у одређивању 
привремених мера;привремених мера;

 Размотрити ефикасније коришћење начела поступање по службеној дужности  Размотрити ефикасније коришћење начела поступање по службеној дужности 
од стране суда код одређивања привремених мера (нарочито код одређивања од стране суда код одређивања привремених мера (нарочито код одређивања 
привремене мере издржавања и одржавања личних односа детета са родите-привремене мере издржавања и одржавања личних односа детета са родите-
љем са којим не живи), а нарочито размотрити ефикасност у доношењу одлука о љем са којим не живи), а нарочито размотрити ефикасност у доношењу одлука о 
стављеним предлозима за одређивање привремених мера;стављеним предлозима за одређивање привремених мера;

 „Убрзати” поступак кроз скраћивање рокова за поступања органа старатељства  „Убрзати” поступак кроз скраћивање рокова за поступања органа старатељства 
када даје мишљење, односно стандардизовање трајања те процедуре када она када даје мишљење, односно стандардизовање трајања те процедуре када она 
не захтева дуготрајан рад са породицом;не захтева дуготрајан рад са породицом;

 Сачинити смернице за саслушање, односно сазнавање мишљења детета на  Сачинити смернице за саслушање, односно сазнавање мишљења детета на 
начин који спречава трауматизацију детета у поступку, препознаје и минимизује начин који спречава трауматизацију детета у поступку, препознаје и минимизује 
манипулацију од стране родитеља уз пуну примену законских одредаба;манипулацију од стране родитеља уз пуну примену законских одредаба;

 Дефинисати елементе стручног мишљења и предлога које орган старатељства/ Дефинисати елементе стручног мишљења и предлога које орган старатељства/
судски вештаци достављају суду, као и елементе и услове узимања изјаве од судски вештаци достављају суду, као и елементе и услове узимања изјаве од 
деце;деце;

 Унапредити капацитете судија, јавних тужилаца, адвоката, органа старатељ ства,  Унапредити капацитете судија, јавних тужилаца, адвоката, органа старатељ ства, 
судских вештака и других стручњака у вези остваривања начела најбољег ин-судских вештака и других стручњака у вези остваривања начела најбољег ин-
тереса детета и права на партиципацију у свим судским поступцима, а у домену тереса детета и права на партиципацију у свим судским поступцима, а у домену 
унапређења квалитета упутно је радити и на унапређењу организације рада унапређења квалитета упутно је радити и на унапређењу организације рада 
у органу старатељства које треба прилагодити захтевима ангажовања про-у органу старатељства које треба прилагодити захтевима ангажовања про-
фесионалаца у свим поступцима везаним за децу (профилисање стручних фесионалаца у свим поступцима везаним за децу (профилисање стручних 
рад ника, стицање специјализованих знања и вештина, благовремено укљу чи-рад ника, стицање специјализованих знања и вештина, благовремено укљу чи-
вање стручног тима, појачавање улоге супервизије, планирање оптерећења по-вање стручног тима, појачавање улоге супервизије, планирање оптерећења по-
словима вођења случаја и др.).словима вођења случаја и др.).





Прилози

Упитник за судије

Упитник за центре за социјални рад
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УПИТНИК ЗА СУДИЈЕ

Основни суд / Виши суд у ____________________________________________________________

1. На који начин утврђујете да је дете способно да формира своје мишљење?

(Заокружите по један одговор у сваком реду)

Увек Често Понекад Ретко Никад

1. На основу узраста 1 2 3 4 5

2. На основу извештаја Центра
за социјални рад 1 2 3 4 5

3. На основу разговора са дететом 1 2 3 4 5

4. На основу вештачења 1 2 3 4 5

5. Друго _________________ (уписати) 1 2 3 4 5

2. Колико често утврђујете мишљење детета млађег од 10 година живота?

(Заокружите по један одговор у сваком реду) 

Увек Често Понекад Ретко Никад

1. У ситуацији када је дете странка
у поступку 1 2 3 4 5

2. У ситуацији када дете није странка 
у поступку (вршење родитељског 
права, лишење родитељског права, 
заштита од насиља)

1 2 3 4 5

3. На који начин утврђујете мишљење детета млађег од 10 година живота?

(Заокружите по један одговор у сваком реду) 

Увек Често Понекад Ретко Никад

1. Непосредно у разговору са дететом 1 2 3 4 5

2. Уз помоћ школског/предшколског 
психолога 1 2 3 4 5

3. Из мишљења органа старатељства 1 2 3 4 5

4. Преко законског заступника 1 2 3 4 5

5. Уз помоћ породичног 
саветовалишта 1 2 3 4 5

6. Уз помоћ представника органа 
старатељства 1 2 3 4 5

7. Друго _________________ (уписати) 1 2 3 4 5
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4. На који начин утврђујете мишљење детета старијег од 10 година живота?

(Заокружите по један одговор у сваком реду) 

Увек Често Понекад Ретко Никад

1. Непосредно у разговору са дететом 1 2 3 4 5

2. Уз помоћ школског психолога 1 2 3 4 5

3. Из мишљења органа старатељства 1 2 3 4 5

4. Преко законског заступника 1 2 3 4 5

5. Уз помоћ породичног 
саветовалишта 1 2 3 4 5

6. Уз помоћ представника органа 
старатељства 1 2 3 4 5

7. Друго _________________ (уписати) 1 2 3 4 5

5. Ко од лица блиских детету присуствује давању мишљења детета?

(Могуће је дати више одговора)

1. Искључиво законски заступник
2. Особа од поверења ______________________________________________ (уписати ко)
3. Друго _____________________________________________________________ (уписати)

6. Да ли у Вашем суду постоји Упутство о начину утврђивања способности детета

за формирање мишљења? (заокружити одговор)

Да   .  .  .  .  . 1  (пређи на питање 6.1)
Не   .  .  .  .  . 2  (пређи на питање 6.2)

6.1 Да ли Вам Упутство помаже у свакодневном раду и/или га треба унапредити?

Да   .  .  .  .  . 1  (пређи на питање 7)
Не   .  .  .  .  . 2  (пређи на питање 7)

6.2 Да ли сматрате да би такво Упутство требало да постоји?

Да   .  .  .  .  .1 
Не   .  .  .  .  .2 

7. Да ли у Вашем суду постоји Упутство о садржини и начину давања обавештења 

детету која су му потребна да формира своје мишљење? (заокружити одговор)

Да   .  .  .  .  . 1  (пређи на питање 7.1)
Не   .  .  .  .  . 2  (пређи на питање 7.2)
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7.1 Да ли Вам Упутство помаже у свакодневном раду и/или га треба унапредити?

Да   .  .  .  .  . 1  (пређи на питање 8)
Не   .  .  .  .  . 2 (пређи на питање 8)

7.2 Да ли сматрате да би такво Упутство требало да постоји?

Да   .  .  .  .  .1 
Не   .  .  .  .  .2 

8. У којој просторији се узима мишљење од стране детета (када је дете млађе

од 10 година)? (Заокружите по један одговор у сваком реду)

Увек Често Понекад Ретко Никад

1. У судници 1 2 3 4 5

2. У кабинету судије 1 2 3 4 5

3. У просторији у суду посебно 
прилагођеној узрасту и зрелости 
детета

1 2 3 4 5

4. У просторији ван суда посебно 
прилагођеној узрасту и зрелости 
детета

1 2 3 4 5

5. У кући детета 1 2 3 4 5

6. У школској/предшколској установи 1 2 3 4 5

7. Друго _________________ (уписати) 1 2 3 4 5

9. У којој просторији се узима мишљење од стране детета (када је дете старије

од 10 година)? (Заокружите по један одговор у сваком реду)

Увек Често Понекад Ретко Никад

1. У судници 1 2 3 4 5

2. У кабинету судије 1 2 3 4 5

3. У просторији у суду посебно 
прилагођеној узрасту и зрелости 
детета

1 2 3 4 5

4. У просторији ван суда посебно 
прилагођеној узрасту и зрелости 
детета

1 2 3 4 5

5. У кући детета 1 2 3 4 5

6. У школској установи 1 2 3 4 5

7. Друго _________________ (уписати) 1 2 3 4 5
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10. Колико често доносите решење о привременој мери у следећим поступцима

(када су странке, једна или обе, предложиле доношење привремене мере)? 

(Заокружите по један одговор у сваком реду)

Увек Често Понекад Ретко Никад

1. Поступак у брачном спору када се 
одлучује о вршењу родитељског 
права

1 2 3 4 5

2. Поступак за заштиту права детета 1 2 3 4 5

3. Поступак за вршење родитељског 
права 1 2 3 4 5

4. Поступак за издржавање 1 2 3 4 5

5. Поступак за лишење родитељског 
права 1 2 3 4 5

6. Поступак заштите од насиља у 
породици 1 2 3 4 5

11. Колико често доносите решење о привременој мери у следећим поступцима

(када не постоји предлог странака за доношење привремене мере)?

(Заокружите по један одговор у сваком реду)

Увек Често Понекад Ретко Никад

1. Поступак у брачном спору када се 
одлучује о вршењу родитељског 
права

1 2 3 4 5

2. Поступак за заштиту права детета 1 2 3 4 5

3. Поступак за вршење родитељског 
права 1 2 3 4 5

4. Поступак за издржавање 1 2 3 4 5

5. Поступак за лишење родитељског 
права 1 2 3 4 5

6. Поступак заштите од насиља
у породици 1 2 3 4 5
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12. На који начин утврђујете стандард живота туженог ради одређивања висине 

издржавања? (Заокружите по један одговор у сваком реду)

Увек Понекад Никад

1. Утврђивање висине прихода на основу потврде 
послодавца 1 2 3

2. На основу решења управе прихода — порез на имовину 1 2 3

3. На основу учешћа удела у привредном друштву
са ограниченом одговорношћу 1 2 3

4. На основу извештаја из ПИО фонда 1 2 3

5. На основу увида у биланс стања и биланс успеха 
предузетника 1 2 3

6. На основу утврђене пореске основице предузетника 1 2 3

7. На основу сведочења о начину живота и висини 
стандарда 1 2 3

8. Налагањем туженом да да изјаву о имовини под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу 1 2 3

9. Друго____________________________________ (уписати) 1 2 3

13. На који начин поступате да бисте обезбедили присуство туженог у ситуацији

када постоји доказ да је тужени уредно позван?

(Заокружите по један одговор у сваком реду)

Увек Понекад Никад

1. Поновно слање позива путем поште 1 2 3

2. Поновно слање позива путем поште уз решење о 
новчаном кажњавању 1 2 3

3. Поновно слање позива путем поште уз решење о 
постављању привременог заступника 1 2 3

4. Слање позива преко судског позивара 1 2 3

5. Слање позива преко судског позивара уз решење о 
новчаном кажњавању 1 2 3

6. Слање позива преко судског позивара уз решење о 
постављању привременог заступника 1 2 3

7. Постављање привременог заступника 1 2 3

8. Подношење кривичне пријаве 1 2 3

9. Друго____________________________________ (уписати) 1 2 3
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14. На који начин поступате да бисте обезбедили присуство туженог у ситуацији

када први пут не постоји доказ да је тужени уредно позван?

(Заокружите по један одговор у сваком реду)

Увек Понекад Никад

1. Поновно слање позива путем поште 1 2 3

2. Слање позива преко судског позивара 1 2 3

3. Провера адресе пребивалишта преко полиције 1 2 3

4. Провера адресе послодавца преко ПИО фонда 1 2 3

5. Налагање тужиоцу да достави адресу послодавца
или другу адресу на којој тужени често борави ради 
уручења позива

1 2 3

6. Постављање привременог заступника 1 2 3

7. Друго____________________________________ (уписати) 1 2 3

15. На који начин поступате да бисте обезбедили присуство туженог у ситуацији

када други пут не постоји доказ да је тужени уредно позван?

(Заокружите по један одговор у сваком реду)

Увек Понекад Никад

1. Поновно слање позива путем поште 1 2 3

2. Поновно слање позива путем поште уз решење
о новчаном кажњавању 1 2 3

3. Поновно слање позива путем поште уз решење
о постављању привременог заступника 1 2 3

4. Слање позива преко судског позивара 1 2 3

5. Слање позива преко судског позивара уз решење
о новчаном кажњавању 1 2 3

6. Провера адресе пребивалишта преко полиције 1 2 3

7. Провера адресе послодавца преко ПИО фонда 1 2 3

8. Налагање тужиоцу да достави адресу послодавца или 
другу адресу на којој тужени често борави ради уручења 
позива

1 2 3

9. Постављање привременог заступника 1 2 3

10. Подношење кривичне пријаве 1 2 3

11. Друго___________________________________ (уписати) 1 2 3
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16. Које елементе сагледавате код оцене најбољег интереса детета

(нпр. узраст, пол):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

17. Који су Ваши предлози за унапређење поштовања:

а) права на партиципацију детета у судском поступку 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

б) права на уважавање најбољег интереса детета у судском поступку 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

18. Коментари:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Захваљујемо на сарадњи!
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УПИТНИК ЗА ЦЕНТРЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

1. Ком центру за социјални рад припадате?

Центар за социјални рад _______________________________________________________

2. Које послове обављате? (заокружите један одговор)

а) Супервизор
б) Водитељ случаја

3. Колико година радног искуства имате?

а) 0–5
б) 5–10
в) 10 и више

4. По Вашем искуству, у ком окружењу се најлакше успоставља контакт

са дететом, а у односу на различите врсте стручних поступака?

(Заокружите по један одговор у сваком реду)

Врста поступка У ЦСР
У стану 

корисника

У школи/
предшколској 

установи

Негде 
другде 

(уписати)
________

Окружење 
није од 
значаја

1. Вршење родитељског 
права 1 2 3 4 5

2. Заштита од занемаривања 
и злостављања 1 2 3 4 5

3. Деца у сукобу са законом 1 2 3 4 5

4. Поступак за заштиту 
права детета 1 2 3 4 5

5. Нешто друго (уписати)
________________________ 1 2 3 4 5
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5. Колико контаката (у просеку) остварите са дететом у току реализације стручног 

поступка? (Заокружите по један одговор у сваком реду)

Врста поступка Ниједан 1 2 3 4
5 и 

више

1. Вршење родитељског 
права 1 2 3 4 5 6

2. Заштита од 
занемаривања и 
злостављања

1 2 3 4 5 6

3. Деца у сукобу са законом 1 2 3 4 5 6

4. Поступак за заштиту 
права детета 1 2 3 4 5 6

5. Нешто друго (уписати)
________________________ 1 2 3 4 5 6

6. Које методе и технике примењујете у укључивању деце?

(Заокружите по један одговор у сваком реду)

Врста Увек Често Понекад Ретко Никад

1. Опсервација 1 2 3 4 5

2. Интервју 1 2 3 4 5

3. Упитници 1 2 3 4 5

4. Психолошке пројективне технике 1 2 3 4 5

5. Саветодавни рад у циљу 
мотивисања и придобијања детета 
за сарадњу

1 2 3 4 5

6. Нешто друго? (уписати)
________________________________ 1 2 3 4 5

7. Да ли је, по Вашем мишљењу, број контаката који успевате да остварите са 

дететом у току поступка довољан за остваривање његове партиципације?

Да   .  .  .  .  .  1
Не   .  .  .  .  .  2 

8. У поступцима за вршење родитељског права и заштите од насиља, да ли Суд 

тражи од ЦСР да припреми дете за учествовање у судском поступку?

(Заокружите само један одговор)

Да   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Не   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Понекад .  .  .  .  .  . 3
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9. Да ли сте довољно обучени да обављате припрему детета за учешће у судским 

поступцима? 

Да   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Не   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Делимично .  .  .  . 3

10. Да ли и које сараднике укључујете у рад са децом — учесницима у судским 

поступцима? (Заокружите по један одговор у сваком реду)

Увек Често Понекад Ретко Никад

1. Супервизор 1 2 3 4 5

2. Цео стручни тим 1 2 3 4 5

3. Поједине колеге из ЦСР са 
додатним знањима и вештинама 1 2 3 4 5

4. Из здравственог система 1 2 3 4 5

5. Из образовног система (вртићи, 
школе…) 1 2 3 4 5

6. Из суда 1 2 3 4 5

7. Из тужилаштва 1 2 3 4 5

8. Из полиције 1 2 3 4 5

9. Неко други, ко? (уписати)
_________________________________ 1 2 3 4 5

11. Како бисте оценили сарадњу са другим системима у раду са децом укљученом 

у судске поступке? (оценом од 1 до 5, где 1 представља најмање задовољство 
квалитетом сарадње, а 5 највеће задовољство квалитетом сарадње; заокружите
по један одговор у сваком реду)

1 2 3 4 5

1. Здравствени систем 1 2 3 4 5

2. Образовне установе 1 2 3 4 5

3. Суд 1 2 3 4 5

4. Тужилаштво 1 2 3 4 5

5. Полиција 1 2 3 4 5

6. Неко други, ко? (уписати)
_________________________________ 1 2 3 4 5
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12. Шта Вам представља тешкоћу у непосредном раду са децом укљученом у судске 

поступке? (степен изражености тешкоће оцените од 1 до 5, где 1 представља најмању 
израженост, а 5 највећу израженост тешкоће; заокружите по један одговор у сваком реду)

Врсте тешкоћа 1 2 3 4 5

1. Када је дете инструисано 1 2 3 4 5

2. Када је дете доживело губитак 
(блиског члана породице, нпр.) 1 2 3 4 5

3. Када је дете жртва злостављања 1 2 3 4 5

4. Емотивна везаност детета за 
злостављајућег родитеља 1 2 3 4 5

5. Застрашеност детета (од 
злостављача, уцењивањем
од стране родитеља…)

1 2 3 4 5

6. Несарадња родитеља 1 2 3 4 5

7. Када изражена воља детета није 
у складу са стручним ставом о 
његовом најбољем интересу

1 2 3 4 5

8. Нешто друго (уписати)
_________________________________ 1 2 3 4 5

13. Колико Вам поједини аспекти посла отежавају квалитетнији рад са децом?

(степен изражености тешкоће оцените од 1 до 5, где 1 представља најмању израженост, 
а 5 највећу израженост тешкоће; заокружите по један одговор у сваком реду)

Врста тешкоће 1 2 3 4 5

1. Недостатак дефинисаних стручних 
упутстава и процедура за 
партиципацију деце

1 2 3 4 5

2. Неадекватан простор 1 2 3 4 5

3. Недостатак играчака и других 
средстава за анимацију детета 1 2 3 4 5

4. Тешкоће укључивања тима 1 2 3 4 5

5. Тешкоће укључивања појединих 
колега из ЦСР са додатним знањима 
и вештинама

1 2 3 4 5

6. Недостатак времена 1 2 3 4 5

7. Недостатак стручног материјала за 
рад са децом (упитници, тестови и др.) 1 2 3 4 5

8. Недостатак стручне литературе 1 2 3 4 5

9. Недовољна лична знања и вештине 
за рад са децом 1 2 3 4 5

10. Нешто друго (уписати)
_________________________________ 1 2 3 4 5
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14. Која додатна знања и вештине би Вам помогле да активније укључите дете

и обезбедите његову партиципацију? (Могуће је дати више одговора)

1. За вођење интервјуа са децом различитог календарског узраста   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1
2. За вођење интервјуа са децом са сметњама у развоју   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2
3. Мотивациони интервју са децом  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
4. За рад са децом са искуством злостављања.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 
5. За рад са децом са искуством губитка.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
6. За рад са децом у сукобу са законом.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
7. За мотивисање несарадљивих родитеља  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
8. За рад са децом која су дубоко инструисана од једног родитеља  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
9. Знања о раду са децом која изражавају вољу која је

супротна њиховом најбољем интересу.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
10. Нешто друго (уписати) _____________________________________   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 

15. По Вашем мишљењу, како би се могла унапредити сарадња центара за социјални 

рад и других система у заштити најбољег интереса детета укљученог у судске 

поступке? (Заокружите по један одговор у сваком реду)

Да Не

1. Склапање протокола о мултиресорској сарадњи на републичком
и локалном нивоу 1 2

2. Боље познавање области, ингеренција и начина рада сарадничких 
система од стране ЦСР 1 2

3. Боље познавање области, ингеренција и начина рада
ЦСР од стране сарадничких система 1 2

4. Заједничке едукације за водитеље случаја из ЦСР и представнике 
из других система 1 2

5. Спремност других система да се укључе у појединим фазама 
стручног поступка у ЦСР на позив водитеља случаја 1 2

6. Нешто друго _______________________________________________ 1 2

16. Потребне су нам додатне вештине за појављивање у суду у улози

(Заокружите по један одговор у сваком реду)

У потпуности 
тачно

Делимично 
тачно

У потпуности 
нетачно

1. Странке по дужности 1 2 3

2. Колизијског старатеља 1 2 3

3. Специфичног вештака 1 2 3

4. Помоћног истражног органа 1 2 3
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17. У односу на потребни степен ангажовања у стручном поступку, правник/ца

се укључује (степен ангажовања оцените од 1 до 5, где 1 представља најмању 
ангажованост, а 5 највећу ангажованост):

 (Заокружите по један одговор у сваком реду)

Степен ангажовања

Врста активности 1 2 3 4 5

1. У свим фазама реализације 
стручног поступка 1 2 3 4 5

2. Само код доношења решења 1 2 3 4 5

3. Консултативно са стручним 
радницима 1 2 3 4 5

4. Консултативно са дететом
и породицом 1 2 3 4 5

5. Заступање органа старатељства 
пред судом 1 2 3 4 5

6. Покретање поступка
по службеној дужности 1 2 3 4 5

18. Коментари:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Захваљујемо на сарадњи!
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