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ПРИ ЛОЗИПРИ ЛОЗИ

При лог При лог 
Пси хо ло шке те о ри је на стан ка агре сив ног по на ша њаПси хо ло шке те о ри је на стан ка агре сив ног по на ша ња
код де це и мла дихкод де це и мла дих  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

При лог При лог 
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При лог При лог 
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Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

Пред го ворПред го вор

При руч ник ко ји се на ла зи пред ва ма на стао је у окви ру про јек та „По ро ди-При руч ник ко ји се на ла зи пред ва ма на стао је у окви ру про јек та „По ро ди-
ца за сва ко де те” ко ји је у пе ри о ду мај  — април . го ди не спро вео ца за сва ко де те” ко ји је у пе ри о ду мај  — април . го ди не спро вео 
Цен тар за пра ва де те та (у да љем тек сту Цен тар) уз фи нан сиј ску по др шку Цен тар за пра ва де те та (у да љем тек сту Цен тар) уз фи нан сиј ску по др шку 
Ам ба са де Кра ље ви не Нор ве шке. У свом до са да шњем ра ду Цен тар је ак тив-Ам ба са де Кра ље ви не Нор ве шке. У свом до са да шњем ра ду Цен тар је ак тив-
но уче ство вао у ре фор ми си сте ма ма ло лет нич ког пра во су ђа и у ре форм-но уче ство вао у ре фор ми си сте ма ма ло лет нич ког пра во су ђа и у ре форм-
ским про це си ма си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји. Ра ди уна пре ђе ња ским про це си ма си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји. Ра ди уна пре ђе ња 
са рад ње ова два си сте ма, кроз по ме ну ти про је кат, ини ци ра ли смо да љи са рад ње ова два си сте ма, кроз по ме ну ти про је кат, ини ци ра ли смо да љи 
раз вој хра ни тељ ства као спе ци фич не услу ге си сте ма со ци јал не за шти те, раз вој хра ни тељ ства као спе ци фич не услу ге си сте ма со ци јал не за шти те, 
а с аспек та мо гућ но сти при ме не јед не по себ не кри вич не санк ци је — вас-а с аспек та мо гућ но сти при ме не јед не по себ не кри вич не санк ци је — вас-
пит не ме ре по ја чан над зор у дру гој про ро ди ци. На овај на чин до при не ће пит не ме ре по ја чан над зор у дру гој про ро ди ци. На овај на чин до при не ће 
се што пот пу ни јем по што ва њу и оства ри ва њу пра ва ма ло лет ни ка ко ји се се што пот пу ни јем по што ва њу и оства ри ва њу пра ва ма ло лет ни ка ко ји се 
на ђу у си сте му кри вич но прав не за шти те. на ђу у си сте му кри вич но прав не за шти те. 

Ка ко би сви уче сни ци у про це су из вр ше ња по ме ну те ме ре аде кват но од го во-Ка ко би сви уче сни ци у про це су из вр ше ња по ме ну те ме ре аде кват но од го во-
ри ли на иза зо ве у ра ду са овом гру пом де це и мла дих нео п ход на су до дат на ри ли на иза зо ве у ра ду са овом гру пом де це и мла дих нео п ход на су до дат на 
зна ња и ве шти не ра ди ути ца ја на вас пи та ва ње, пра ви лан раз вој лич но сти зна ња и ве шти не ра ди ути ца ја на вас пи та ва ње, пра ви лан раз вој лич но сти 
ма ло лет ни ка, ја ча ње лич не од го вор но сти и ре ин те гра ци је у дру штво. Из ма ло лет ни ка, ја ча ње лич не од го вор но сти и ре ин те гра ци је у дру штво. Из 
тог раз ло га, као по ла зна осно ва на пу ту при ме не по ме ну те вас пит не ме ре, тог раз ло га, као по ла зна осно ва на пу ту при ме не по ме ну те вас пит не ме ре, 
ја ви ла се по тре ба из ра де све о бу хват ног при руч ни ка на ме ње ног струч ним ја ви ла се по тре ба из ра де све о бу хват ног при руч ни ка на ме ње ног струч ним 
рад ни ци ма и хра ни тељ ским по ро ди ца ма у ко ји ма би се ме ра из вр ша ва ла. рад ни ци ма и хра ни тељ ским по ро ди ца ма у ко ји ма би се ме ра из вр ша ва ла. 

Из ра ђе ни при руч ник је пр ви ко рак, и у овој фа зи зна ча јан за ини ци ра ње Из ра ђе ни при руч ник је пр ви ко рак, и у овој фа зи зна ча јан за ини ци ра ње 
по треб них за кон ских ре фор ми и ства ра ње усло ва за при ме ну мо де ла, а сам по треб них за кон ских ре фор ми и ства ра ње усло ва за при ме ну мо де ла, а сам 
мо дел оста је отво рен за да ља уна пре ђе ња и рад на ње му. На овај на чин по-мо дел оста је отво рен за да ља уна пре ђе ња и рад на ње му. На овај на чин по-
кре нут је још је дан ре форм ски про цес у овој обла сти и отво ре на су мно га кре нут је још је дан ре форм ски про цес у овој обла сти и отво ре на су мно га 
но ва пи та ња за да љи рад и про ду бљи ва ња.но ва пи та ња за да љи рад и про ду бљи ва ња.

При руч ник је при пре ми ла мул ти ди сци пли нар на рад на гру па про фе си о на-При руч ник је при пре ми ла мул ти ди сци пли нар на рад на гру па про фе си о на-
ла ца ко ји су, по ред кон сул то ва ња ли те ра ту ре и соп стве ног ду го го ди шњег ла ца ко ји су, по ред кон сул то ва ња ли те ра ту ре и соп стве ног ду го го ди шњег 
струч ног ис ку ства, одр жа ли фо кус гру пе са хра ни те љи ма, струч ним рад ни-струч ног ис ку ства, одр жа ли фо кус гру пе са хра ни те љи ма, струч ним рад ни-
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ци ма и ма ло лет ни ци ма ко ји ма је из ре че на ме ра по ја ча ног над зо ра ор га на ци ма и ма ло лет ни ци ма ко ји ма је из ре че на ме ра по ја ча ног над зо ра ор га на 
ста ра тељ ства или су још увек у (кри вич ном) суд ском по ступ ку. Рад ну гру пу ста ра тељ ства или су још увек у (кри вич ном) суд ском по ступ ку. Рад ну гру пу 
су чи ни ли: мр До бри ла Гру јић — ди рек тор ка Цен тра за по ро дич ни сме штај су чи ни ли: мр До бри ла Гру јић — ди рек тор ка Цен тра за по ро дич ни сме штај 
и усво је ње Бе о град (ЦПСУ), др Ми ли ца Пе јо вић Ми ло ван че вић — ше фи-и усво је ње Бе о град (ЦПСУ), др Ми ли ца Пе јо вић Ми ло ван че вић — ше фи-
ца Кли нич ког оде ље ња за де цу и адо ле сцен те Ин сти ту та за мен тал но здра-ца Кли нич ког оде ље ња за де цу и адо ле сцен те Ин сти ту та за мен тал но здра-
вље, Љу бин ка Мар ко вић — са мо стал на са вет ни ца Оде ље ња за ма ло лет ни ке вље, Љу бин ка Мар ко вић — са мо стал на са вет ни ца Оде ље ња за ма ло лет ни ке 
Ви шег су да у Бе о гра ду, Љу бо мир Пе ја ко вић — члан Мре же ис тра жи ва ча со-Ви шег су да у Бе о гра ду, Љу бо мир Пе ја ко вић — члан Мре же ис тра жи ва ча со-
ци јал них при ли ка, Ми лан Са мар џи ја — ру ко во ди лац Оде ље ња за про це ну ци јал них при ли ка, Ми лан Са мар џи ја — ру ко во ди лац Оде ље ња за про це ну 
струч ног ра да — су пер ви зи ју Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту, Љи-струч ног ра да — су пер ви зи ју Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту, Љи-
ља на Мар ко вић — ко ор ди на тор ка днев ног бо рав ка ИАН Те ле цен тар, Све-ља на Мар ко вић — ко ор ди на тор ка днев ног бо рав ка ИАН Те ле цен тар, Све-
тла на Ми лен ко вић — ру ко во ди тељ ка Слу жбе за пра ће ње и по др шку хра ни-тла на Ми лен ко вић — ру ко во ди тељ ка Слу жбе за пра ће ње и по др шку хра ни-
тељ ским и усво ји тељ ским по ро ди ца ма ЦПСУ Бе о град, Taмара Бо ри са вље вић тељ ским и усво ји тељ ским по ро ди ца ма ЦПСУ Бе о град, Taмара Бо ри са вље вић 
— су пер ви зор и ре а ли за тор еду ка тив них про гра ма у ЦПСУ Бе о град. На овом — су пер ви зор и ре а ли за тор еду ка тив них про гра ма у ЦПСУ Бе о град. На овом 
ме сту за хва љу је мо се чла но ви ма рад не гру пе на ис ка за ној спрем но сти да од-ме сту за хва љу је мо се чла но ви ма рад не гру пе на ис ка за ној спрем но сти да од-
го во ре на про фе си о нал не иза зо ве, по све ће но сти и пре све га ве ри у ову де цу, го во ре на про фе си о нал не иза зо ве, по све ће но сти и пре све га ве ри у ову де цу, 
као и искре ној же љи да им се пру же но ве при ли ке и мо гућ но сти за про ме ну.као и искре ној же љи да им се пру же но ве при ли ке и мо гућ но сти за про ме ну.

Ујед но се за хва љу је мо и свим уче сни ци ма фо кус гру па, а по себ но де ци — Ујед но се за хва љу је мо и свим уче сни ци ма фо кус гру па, а по себ но де ци — 
ко ри сни ци ма услу га ИАН Те ле цен тра на отво ре но сти и дра го це ним пред-ко ри сни ци ма услу га ИАН Те ле цен тра на отво ре но сти и дра го це ним пред-
ло зи ма ко ји су бит но ути ца ли на по је ди не де ло ве мо де ла. По ред то га, на ло зи ма ко ји су бит но ути ца ли на по је ди не де ло ве мо де ла. По ред то га, на 
ко нач ни из глед мо де ла ути ца ла су до са да шња ис ку ства и ре зул та ти при ме-ко нач ни из глед мо де ла ути ца ла су до са да шња ис ку ства и ре зул та ти при ме-
не хра ни тељ ства за де цу са про бле ми ма у по на ша њу Цен тра за по ро дич ни не хра ни тељ ства за де цу са про бле ми ма у по на ша њу Цен тра за по ро дич ни 
сме штај и усво је ње Бе о град ко ме та ко ђе ду гу је мо за хвал ност.сме штај и усво је ње Бе о град ко ме та ко ђе ду гу је мо за хвал ност.

При руч ник об у хва та мо дел при ме не вас пит не ме ре у хра ни тељ ској по ро ди-При руч ник об у хва та мо дел при ме не вас пит не ме ре у хра ни тељ ској по ро ди-
ци као мо гу ћој дру гој по ро ди ци и чи не га три де ла: Оп шти део — Де ца са ци као мо гу ћој дру гој по ро ди ци и чи не га три де ла: Оп шти део — Де ца са 
про бле ми ма у по на ша њу или/и у су ко бу са за ко ном, По се бан део — Мо дел про бле ми ма у по на ша њу или/и у су ко бу са за ко ном, По се бан део — Мо дел 
при ме не ме ре по ја ча ног над зо ра у хра ни тељ ским по ро ди ца ма и При ло зи.при ме не ме ре по ја ча ног над зо ра у хра ни тељ ским по ро ди ца ма и При ло зи.

По себ ну за хвал ност из ра жа ва мо Ам ба са ди Кра ље ви не Нор ве шке у Бе о-По себ ну за хвал ност из ра жа ва мо Ам ба са ди Кра ље ви не Нор ве шке у Бе о-
гра ду без чи је фи нан сиј ске по др шке не би смо би ли у мо гућ но сти да кре и-гра ду без чи је фи нан сиј ске по др шке не би смо би ли у мо гућ но сти да кре и-
ра мо при руч ник.ра мо при руч ник.
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. УВОД. УВОД

По ја ву де лин квент ног по на ша ња код де це и мла дих нај пре тре ба из у ча ва-По ја ву де лин квент ног по на ша ња код де це и мла дих нај пре тре ба из у ча ва-
ти са ста но ви шта узро ка, а по том и по сле ди ца овог зна чај ног дру штве ног ти са ста но ви шта узро ка, а по том и по сле ди ца овог зна чај ног дру штве ног 
про бле ма. По сле ди це су нај пре на са му мла ду осо бу и њен бу ду ћи жи вот, про бле ма. По сле ди це су нај пре на са му мла ду осо бу и њен бу ду ћи жи вот, 
али и на по ро дич ну и дру штве ну за јед ни цу. али и на по ро дич ну и дру штве ну за јед ни цу. 

Ако би смо се ба ви ли дру штве ним про бле ми ма ко ји мо гу ути ца ти на по ве-Ако би смо се ба ви ли дру штве ним про бле ми ма ко ји мо гу ути ца ти на по ве-
ћа ње по ја ве де лин квент ног по на ша ња мо гли би смо из дво ји ти чи та ву ле-ћа ње по ја ве де лин квент ног по на ша ња мо гли би смо из дво ји ти чи та ву ле-
пе зу про ме на ко је но си са вре ме но дру штво. За на шу зе мљу спе ци фич ни пе зу про ме на ко је но си са вре ме но дру штво. За на шу зе мљу спе ци фич ни 
су: еко ном ска и дру штве на кри за, оси ро ма ше ње по ро ди ца, раст не за по-су: еко ном ска и дру штве на кри за, оси ро ма ше ње по ро ди ца, раст не за по-
сле но сти мла дих, по ре ме ће ни од но си у по ро дич ном жи во ту, уру ша ва ње сле но сти мла дих, по ре ме ће ни од но си у по ро дич ном жи во ту, уру ша ва ње 
по зи тив них вред но сти… што све ути че на раст и ра зно вр сност об ли ка не-по зи тив них вред но сти… што све ути че на раст и ра зно вр сност об ли ка не-
при ла го ђе ног по на ша ња мла дих.при ла го ђе ног по на ша ња мла дих.

По ла зе ћи од за да те те ме, у овом ра ду фо кус је на по ро дич ним од но си ма и По ла зе ћи од за да те те ме, у овом ра ду фо кус је на по ро дич ним од но си ма и 
про бле ми ма ко ји де ста би ли зу ју и оне мо гу ћа ва ју по ро ди цу да оства ри сво-про бле ми ма ко ји де ста би ли зу ју и оне мо гу ћа ва ју по ро ди цу да оства ри сво-
ју функ ци ју по ди за ња и од га ја ња де це, те по ве за но сти тих узро ка са мла ди-ју функ ци ју по ди за ња и од га ја ња де це, те по ве за но сти тих узро ка са мла ди-
ма ко ји ће се на свом пу ту од ра ста ња на ћи пред су дом и ко ји ће про це ни ти ма ко ји ће се на свом пу ту од ра ста ња на ћи пред су дом и ко ји ће про це ни ти 
да у при мар ној по ро ди ци не ма усло ва за из вр ше ње вас пит не ме ре над зо ра да у при мар ној по ро ди ци не ма усло ва за из вр ше ње вас пит не ме ре над зо ра 
и про ме не по на ша ња ма ло лет ни ка. Да кле, суд је при ли ком од ре ђи ва ња и про ме не по на ша ња ма ло лет ни ка. Да кле, суд је при ли ком од ре ђи ва ња 
ове вас пит не ме ре имао у ви ду зна ча јан ути цај по ро дич них усло ва на по-ове вас пит не ме ре имао у ви ду зна ча јан ути цај по ро дич них усло ва на по-
на ша ње ма ло лет ни ка, као и про це не ор га на ста ра тељ ства да се по на ша ње на ша ње ма ло лет ни ка, као и про це не ор га на ста ра тељ ства да се по на ша ње 
де те та мо же об ли ко ва ти, а по ро ди ца ре ха би ли то ва ти и на ста ви ти са под-де те та мо же об ли ко ва ти, а по ро ди ца ре ха би ли то ва ти и на ста ви ти са под-
сти ца јем по зи тив ног раз во ја ма ло лет ни ка. сти ца јем по зи тив ног раз во ја ма ло лет ни ка. 

Ве за из ме ђу усло ва од ра ста ња и по на ша ња де те та по треб на нам је да би-Ве за из ме ђу усло ва од ра ста ња и по на ша ња де те та по треб на нам је да би-
смо раз у ме ли по сле ди це ус кра ћи ва ња аде кват не бри ге и ме то да вас пи та-смо раз у ме ли по сле ди це ус кра ћи ва ња аде кват не бри ге и ме то да вас пи та-
ња де це, ра њи вост и за ви сност де це од од ра слих, али и да нас усме ри и ња де це, ра њи вост и за ви сност де це од од ра слих, али и да нас усме ри и 
охра бри за рад на опо рав ку де це од по сле ди ца те шког жи вот ног ис ку ства, охра бри за рад на опо рав ку де це од по сле ди ца те шког жи вот ног ис ку ства, 
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про ме ни по на ша ња и раз во ју у скла ду са њи хо вим по тен ци ја ли ма и пра ви-про ме ни по на ша ња и раз во ју у скла ду са њи хо вим по тен ци ја ли ма и пра ви-
ма на аде кват не усло ве од ра ста ња. ма на аде кват не усло ве од ра ста ња. 

Та ко ђе, вра ћа нас на са вре ме не при сту пе у за шти ти де це, од но сно при ме-Та ко ђе, вра ћа нас на са вре ме не при сту пе у за шти ти де це, од но сно при ме-
ну по ро дич них об ли ка за шти те де це ко ја се из ме шта ју, при вре ме но или ну по ро дич них об ли ка за шти те де це ко ја се из ме шта ју, при вре ме но или 
трај но, из сво јих по ро ди ца. На и ме, са вре ме на на у ка „лек” за опо ра вак де-трај но, из сво јих по ро ди ца. На и ме, са вре ме на на у ка „лек” за опо ра вак де-
те та ко ме је у ра ном де тињ ству би ла ус кра ће на аде кват на бри га у сво јој те та ко ме је у ра ном де тињ ству би ла ус кра ће на аде кват на бри га у сво јој 
по ро ди ци, на ла зи у од ра ста њу у здра вој по ро дич ној сре ди ни дру ге по-по ро ди ци, на ла зи у од ра ста њу у здра вој по ро дич ној сре ди ни дру ге по-
ро ди це, и уз од га ја те ље са ро ди тељ ским ве шти на ма за бри гу о де ци ко ја ро ди це, и уз од га ја те ље са ро ди тељ ским ве шти на ма за бри гу о де ци ко ја 
има ју те шка жи вот на ис ку ства. Оту да и про ме не у за ко но дав ству и прак си има ју те шка жи вот на ис ку ства. Оту да и про ме не у за ко но дав ству и прак си 
за шти те де це у Ср би ји у по след њој де це ни ји, ко је као при мар ни ре форм-за шти те де це у Ср би ји у по след њој де це ни ји, ко је као при мар ни ре форм-
ски за да так у со ци јал ној за шти ти по ста вља тран сфор ма ци ју ин сти ту ци ја. ски за да так у со ци јал ној за шти ти по ста вља тран сфор ма ци ју ин сти ту ци ја. 
Раз вој хра ни тељ ства у на шој зе мљи и из град ња си сте ма ква ли те та у овој Раз вој хра ни тељ ства у на шој зе мљи и из град ња си сте ма ква ли те та у овој 
обла сти омо гу ћа ва опо ра вак и пра ви лан раз вој ве ли ког бро ја де це без ро-обла сти омо гу ћа ва опо ра вак и пра ви лан раз вој ве ли ког бро ја де це без ро-
ди тељ ског ста ра ња. Не ма ње зна чај но је и то да се мла ди ма ко ји до спе ју у ди тељ ског ста ра ња. Не ма ње зна чај но је и то да се мла ди ма ко ји до спе ју у 
пра во суд ни си стем и чи је ме ре та ко ђе има ју за циљ по пра вља ње по на ша ња пра во суд ни си стем и чи је ме ре та ко ђе има ју за циљ по пра вља ње по на ша ња 
и опо ра вак, обез бе ди здра ва по ро дич на сре ди на у ко јој ће мо ћи да до би ју и опо ра вак, обез бе ди здра ва по ро дич на сре ди на у ко јој ће мо ћи да до би ју 
по зи ти ван по ро дич ни мо дел и по др шку за про ме ну и ин те гра ци ју у дру-по зи ти ван по ро дич ни мо дел и по др шку за про ме ну и ин те гра ци ју у дру-
штве ну и по ро дич ну сре ди ну. штве ну и по ро дич ну сре ди ну. 

На жа лост, иако по сто ји вас пит на ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро-На жа лост, иако по сто ји вас пит на ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро-
ди ци, у прак си ско ро да не ма при ме ну. Раз ло зи за то су, пре све га, у не-ди ци, у прак си ско ро да не ма при ме ну. Раз ло зи за то су, пре све га, у не-
до стат ку аде кват них про це ду ра за при ме ну ове ме ре и при пре ми и оспо-до стат ку аде кват них про це ду ра за при ме ну ове ме ре и при пре ми и оспо-
со бља ва њу по тен ци јал них по ро ди ца ко је ће мо ћи да од го во ре на по тре бе со бља ва њу по тен ци јал них по ро ди ца ко је ће мо ћи да од го во ре на по тре бе 
адо ле сце на та чи ја по на ша ња су их до ве ла у су коб са за ко ном и ко ји има ју адо ле сце на та чи ја по на ша ња су их до ве ла у су коб са за ко ном и ко ји има ју 
из ре че ну суд ску ме ру. из ре че ну суд ску ме ру. 

Овај рад има за циљ ус по ста вља ње мо де ла ко ји ће обез бе ди ти ве ћу при ме-Овај рад има за циљ ус по ста вља ње мо де ла ко ји ће обез бе ди ти ве ћу при ме-
ну вас пит них ме ра у по ро дич ним усло ви ма, ка да ове ме ре из ри че суд пре-ну вас пит них ме ра у по ро дич ним усло ви ма, ка да ове ме ре из ри че суд пре-
ма ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла, као и ве ће ефек те у по гле ду ма ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла, као и ве ће ефек те у по гле ду 
опо рав ка и трај них ре зул та та. Пред ло же ни мо дел се осла ња на са вре ме не опо рав ка и трај них ре зул та та. Пред ло же ни мо дел се осла ња на са вре ме не 
на уч не при сту пе и ис ку ства дру гих зе ма ља, али ува жа ва уку пан кон текст на уч не при сту пе и ис ку ства дру гих зе ма ља, али ува жа ва уку пан кон текст 
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усло ва и ре сур са у на шој зе мљи, што са ви ше из ве сно сти во ди до ње го-усло ва и ре сур са у на шој зе мљи, што са ви ше из ве сно сти во ди до ње го-
ве им пле мен та ци је. Во ђе ни пр вен стве но ци љем да се про ме не оства ре и ве им пле мен та ци је. Во ђе ни пр вен стве но ци љем да се про ме не оства ре и 
обез бе ди при ме на за ко на, мо дел се осла ња на по зи тив на ис ку ства и опро-обез бе ди при ме на за ко на, мо дел се осла ња на по зи тив на ис ку ства и опро-
бан мо дел по ро дич ног сме шта ја де це — хра ни тељ ства у си сте му со ци јал не бан мо дел по ро дич ног сме шта ја де це — хра ни тељ ства у си сте му со ци јал не 
за шти те, те је хра ни тељ ска по ро ди ца пре по зна та као дру га по ро ди ца у ко-за шти те, те је хра ни тељ ска по ро ди ца пре по зна та као дру га по ро ди ца у ко-
јој се ме ра мо же из вр ши ти. Цен три за по ро дич ни сме штај и усво је ње пре-јој се ме ра мо же из вр ши ти. Цен три за по ро дич ни сме штај и усво је ње пре-
по зна ти су као уста но ве у си сте му со ци јал не за шти те ко је мо гу обез бе ди ти по зна ти су као уста но ве у си сте му со ци јал не за шти те ко је мо гу обез бе ди ти 
зна чај ну по др шку и на ба зи већ по сто је ће са рад ње са цен три ма за со ци јал-зна чај ну по др шку и на ба зи већ по сто је ће са рад ње са цен три ма за со ци јал-
ни рад раз ви ти по се бан ре сурс хра ни тељ ских по ро ди ца за мла де ко ји су ни рад раз ви ти по се бан ре сурс хра ни тељ ских по ро ди ца за мла де ко ји су 
у су ко бу са за ко ном и има ју из ре че ну вас пит ну ме ру по ја ча ног над зо ра у у су ко бу са за ко ном и има ју из ре че ну вас пит ну ме ру по ја ча ног над зо ра у 
дру гој по ро ди ци (у да љем теск ту ко ри сти ће мо скра ће ни цу ПНУДП). дру гој по ро ди ци (у да љем теск ту ко ри сти ће мо скра ће ни цу ПНУДП). 
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. ДЕ ЦА СА ПРО БЛЕ МИ МА. ДЕ ЦА СА ПРО БЛЕ МИ МА
У ПО НА ША ЊУ ИЛИ/И УУ ПО НА ША ЊУ ИЛИ/И У
СУ КО БУ СА ЗА КО НОМСУ КО БУ СА ЗА КО НОМ

.  Пој мов но од ре ђе ње.  Пој мов но од ре ђе ње

Де теДе те у сми слу по себ ног у сми слу по себ ног гра ђан ско прав ног ста ту сагра ђан ско прав ног ста ту са је осо ба ко ја ни је  је осо ба ко ја ни је 
на вр ши ла осам на ест го ди на жи во та. Де ца тј. ма ло лет ни ужи ва ју по себ ну на вр ши ла осам на ест го ди на жи во та. Де ца тј. ма ло лет ни ужи ва ју по себ ну 
за шти ту др жа ве и дру штва и у свим обла сти ма дру штве не за шти те има ју за шти ту др жа ве и дру штва и у свим обла сти ма дру штве не за шти те има ју 
по себ но по вла шћен по ло жај.по себ но по вла шћен по ло жај.

Ова кав ста тус ма ло лет не осо бе ни је про ме њен и ка да се за од ре ђе ну уз ра-Ова кав ста тус ма ло лет не осо бе ни је про ме њен и ка да се за од ре ђе ну уз ра-
сну гру пу ко ри сти дру ги тер мин, а не тер мин де те. Та ко нпр. здрав стве ни сну гру пу ко ри сти дру ги тер мин, а не тер мин де те. Та ко нпр. здрав стве ни 
си стем гру пу ма ло лет них де ли на одој чад, де цу и адо ле сцен те; обра зо ва ње си стем гру пу ма ло лет них де ли на одој чад, де цу и адо ле сцен те; обра зо ва ње 
раз ли ку је де цу пред школ ског и основ но школ ског уз ра ста и мла де сред њо-раз ли ку је де цу пред школ ског и основ но школ ског уз ра ста и мла де сред њо-
школ ског уз ра ста.школ ског уз ра ста.

Пре ма Пре ма кри вич ном за ко но дав ствукри вич ном за ко но дав ству де те томде те том се сма тра ли це ко је ни је  се сма тра ли це ко је ни је 
на вр ши ло че тр на ест го ди на (кри вич но нео д го вор но), на вр ши ло че тр на ест го ди на (кри вич но нео д го вор но), ма ло лет ни комма ло лет ни ком се  се 
сма тра ли це ко је је на вр ши ло че тр на ест го ди на, а ни је на вр ши ло осам на-сма тра ли це ко је је на вр ши ло че тр на ест го ди на, а ни је на вр ши ло осам на-
ест го ди на (кри вич но од го вор но). ест го ди на (кри вич но од го вор но). Ма ло лет ним ли цемМа ло лет ним ли цем сма тра се ли це  сма тра се ли це 
ко је ни је на вр ши ло осам на ест го ди на. ко је ни је на вр ши ло осам на ест го ди на. 

Иако и де ца у кри вич но прав ном сми слу мо гу чи ни ти де ла ко ја има ју сва Иако и де ца у кри вич но прав ном сми слу мо гу чи ни ти де ла ко ја има ју сва 
обе леж ја кри вич них де ла, она не мо гу би ти кри вич но го ње на. Пре ма овој обе леж ја кри вич них де ла, она не мо гу би ти кри вич но го ње на. Пре ма овој 
по пу ла ци ји се не мо же во ди ти кри вич ни по сту пак и не мо же им се из ре ћи по пу ла ци ји се не мо же во ди ти кри вич ни по сту пак и не мо же им се из ре ћи 
кри вич на санк ци ја. Ин тер вен ци је и ме ре пре ма овој де ци су ис кљу чи во у кри вич на санк ци ја. Ин тер вен ци је и ме ре пре ма овој де ци су ис кљу чи во у 
до ме ну по ро дич но прав не и со ци јал не за шти те. до ме ну по ро дич но прав не и со ци јал не за шти те. 
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Ма ло лет ни ци ( –  го ди на) за ко је по сто ји осно ва на сум ња да су из вр ши-Ма ло лет ни ци ( –  го ди на) за ко је по сто ји осно ва на сум ња да су из вр ши-
ли кри вич но де ло, би ва ју про це су и ра ни у скла ду са по себ ним за ко ном — ли кри вич но де ло, би ва ју про це су и ра ни у скла ду са по себ ним за ко ном — 
За ко ном о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној За ко ном о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној 
за шти ти ма ло лет них ли ца (у да љем тек сту За кон о ма ло лет ни ци ма). Кри-за шти ти ма ло лет них ли ца (у да љем тек сту За кон о ма ло лет ни ци ма). Кри-
вич не санк ци је ко је се мо гу из ре ћи ма ло лет ни ци ма се раз ли ку ју од оних за вич не санк ци је ко је се мо гу из ре ћи ма ло лет ни ци ма се раз ли ку ју од оних за 
пу но лет на ли ца. О то ме ће би ти ви ше ре чи у де лу пу но лет на ли ца. О то ме ће би ти ви ше ре чи у де лу . За кон ска ре гу ла ти ва и . За кон ска ре гу ла ти ва и 
ма ло лет ни учи ни о ци кри вич них де лама ло лет ни учи ни о ци кри вич них де ла. Јед на од кри вич них санк ци ја пре ма . Јед на од кри вич них санк ци ја пре ма 
ма ло лет ни ци ма је и, за нас ов де зна чај на, ма ло лет ни ци ма је и, за нас ов де зна чај на, вас пит на ме равас пит на ме ра по ја чан над-по ја чан над-
зор у дру гој по ро ди цизор у дру гој по ро ди ци.

Са ма чи ње ни ца да се ма ло лет ник по ја вљу је као учи ни лац кри вич ног де ла Са ма чи ње ни ца да се ма ло лет ник по ја вљу је као учи ни лац кри вич ног де ла 
не ука зу је ну жно на осо бу скло ну кри ми но ге ном по на ша њу. Ма ло лет ни ци не ука зу је ну жно на осо бу скло ну кри ми но ге ном по на ша њу. Ма ло лет ни ци 
се у нај ве ћем бро ју слу ча је ва са мо јед ном по ја вљу ју у кри вич ном по ступ ку се у нај ве ћем бро ју слу ча је ва са мо јед ном по ја вљу ју у кри вич ном по ступ ку 
пред су дом. На при мер, пре ма по да ци ма до би је ним у ис тра жи ва њу ра ђе-пред су дом. На при мер, пре ма по да ци ма до би је ним у ис тра жи ва њу ра ђе-
ном у Ви шем су ду у Бе о гра ду, го то во /  ма ло лет ни ка ни су по но во би ли у ном у Ви шем су ду у Бе о гра ду, го то во /  ма ло лет ни ка ни су по но во би ли у 
суд ском по ступ ку.суд ском по ступ ку.

Зна чај но ма њи број ма ло лет ни ка на ста вља да вр ши кри вич на де ла и на кон Зна чај но ма њи број ма ло лет ни ка на ста вља да вр ши кри вич на де ла и на кон 
што про ђе кроз спе ци фич но по сту па ње за то овла шће них ор га на у кри вич-што про ђе кроз спе ци фич но по сту па ње за то овла шће них ор га на у кри вич-
ном по ступ ку, од но сно спе ци фич но из вр ше ње за ову уз ра сну ка те го ри ју ном по ступ ку, од но сно спе ци фич но из вр ше ње за ову уз ра сну ка те го ри ју 
по себ но фор му ли са них кри вич них санк ци ја. Њи хо ва кри ми но ге на ка ри-по себ но фор му ли са них кри вич них санк ци ја. Њи хо ва кри ми но ге на ка ри-
је ра нај че шће се на ста вља и на кон пу но лет ства. (Ве ћи на „око ре лих” пу но-је ра нај че шће се на ста вља и на кон пу но лет ства. (Ве ћи на „око ре лих” пу но-
лет них учи ни ла ца кри вич них де ла је кри ми но ге ну ка ри је ру за по че ла као лет них учи ни ла ца кри вич них де ла је кри ми но ге ну ка ри је ру за по че ла као 
ма ло лет на.)ма ло лет на.)

Узро ци ко ји до во де до вр ше ња кри вич ног/их де ла у зна чај ној ме ри ути чу и Узро ци ко ји до во де до вр ше ња кри вич ног/их де ла у зна чај ној ме ри ути чу и 
на ре ци ди ви зам, тј. по нов но вр ше ње кри вич них де ла и да ље усло жња ва ње на ре ци ди ви зам, тј. по нов но вр ше ње кри вич них де ла и да ље усло жња ва ње 
и струк ту ри са ње овог и/или дру гих об ли ка па то ло шког по на ша ња.и струк ту ри са ње овог и/или дру гих об ли ка па то ло шког по на ша ња.

Ако су узро ци акут ни, при вре ме ни и усло вље ни раз вој ним пе ри о дом и Ако су узро ци акут ни, при вре ме ни и усло вље ни раз вој ним пе ри о дом и 
дру штве ним окол но сти ма у ко ји ма се мла да осо ба осе ћа не си гур но, то су дру штве ним окол но сти ма у ко ји ма се мла да осо ба осе ћа не си гур но, то су 
шан се да спон та но (на кон уви да у озбиљ ност де ла) или уз ма ње ин тер вен-шан се да спон та но (на кон уви да у озбиљ ност де ла) или уз ма ње ин тер вен-
ци је си сте ма, пре ва зи ђе ри зик од на став ка кри ми но ге ног по на ша ња.ци је си сте ма, пре ва зи ђе ри зик од на став ка кри ми но ге ног по на ша ња.
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Ка да су узро ци ду го трај ни или об у хва та ју све сег мен те ма ло лет ни ко вог Ка да су узро ци ду го трај ни или об у хва та ју све сег мен те ма ло лет ни ко вог 
раз во ја и не га тив но ути чу на ње гов лич ни и со ци јал ни ин те гри тет, нео п-раз во ја и не га тив но ути чу на ње гов лич ни и со ци јал ни ин те гри тет, нео п-
ход но је ан га жо ва ње ши рег си сте ма и то кроз пла ни ра не, си сте ма тич не и ход но је ан га жо ва ње ши рег си сте ма и то кроз пла ни ра не, си сте ма тич не и 
ду го трај не трет ман ске ак тив но сти.ду го трај не трет ман ске ак тив но сти.

По ја ва По ја ва ма ло лет нич ке де лин квен ци јема ло лет нич ке де лин квен ци је или, ка ко се то све че шће ка же,  или, ка ко се то све че шће ка же, 
де це у су ко бу са за ко ном,де це у су ко бу са за ко ном, мо же се раз у ме ти са мо уз објек тив но са гле да- мо же се раз у ме ти са мо уз објек тив но са гле да-
ва ње свих фак то ра ути ца ја: ва ње свих фак то ра ути ца ја: фак то ра ри зи кафак то ра ри зи ка (ко ји во де ка кри ми но ге ном  (ко ји во де ка кри ми но ге ном 
по на ша њу — нпр. ра но зло ста вља ње и за не ма ри ва ње, кри ми но ге но по-по на ша њу — нпр. ра но зло ста вља ње и за не ма ри ва ње, кри ми но ге но по-
на ша ње ро ди те ља, не до вољ на ин те гри са ност у со ци јал ну сре ди ну, ло ше на ша ње ро ди те ља, не до вољ на ин те гри са ност у со ци јал ну сре ди ну, ло ше 
по стиг ну ће на обра зов ном пла ну, укљу че ност у кри ми но ге ну гру пу…) и по стиг ну ће на обра зов ном пла ну, укљу че ност у кри ми но ге ну гру пу…) и 
про тек тив них фак то рапро тек тив них фак то ра (ко ји шти те и не гу ју ин те гри тет мла де осо бе и  (ко ји шти те и не гу ју ин те гри тет мла де осо бе и 
по ве ћа ва ју ње ну са мо кон тро лу и от пор ност на не га тив не ути ца је — нпр. по ве ћа ва ју ње ну са мо кон тро лу и от пор ност на не га тив не ути ца је — нпр. 
под сти цај на и за штит нич ка по ро дич на сре ди на, очу ва ни ка па ци те ти ро-под сти цај на и за штит нич ка по ро дич на сре ди на, очу ва ни ка па ци те ти ро-
ди те ља, по стиг ну ће на обра зов ном, спорт ском пла ну…).ди те ља, по стиг ну ће на обра зов ном, спорт ском пла ну…).

Тер мин Тер мин де ца у су ко бу са за ко номде ца у су ко бу са за ко ном ни је про ис те као из кри вич ног за ко но- ни је про ис те као из кри вич ног за ко но-
дав ства на ше др жа ве, те об у хва та не са мо ма ло лет ни ке већ и де цу у кри-дав ства на ше др жа ве, те об у хва та не са мо ма ло лет ни ке већ и де цу у кри-
вич но прав ном сми слу (осо бе до на вр ше не  го ди не) пре ма ко ји ма се не вич но прав ном сми слу (осо бе до на вр ше не  го ди не) пре ма ко ји ма се не 
мо же во ди ти кри вич ни по сту пак и из ри ца ти кри вич не санк ци је. Баш у мо же во ди ти кри вич ни по сту пак и из ри ца ти кри вич не санк ци је. Баш у 
том окви ру и тре ба го во ри ти о узро ци ма или фак то ри ма ко ји ути чу на по-том окви ру и тре ба го во ри ти о узро ци ма или фак то ри ма ко ји ути чу на по-
ја ву де лин квент ног по на ша ња. ја ву де лин квент ног по на ша ња. 

Ка лен дар ски уз раст у ко јем се нај и зра же ни је ја вља де лин квент но по на ша-Ка лен дар ски уз раст у ко јем се нај и зра же ни је ја вља де лин квент но по на ша-
ње ма ло лет ни ка, од го ва ра раз вој ном пе ри о ду ње ма ло лет ни ка, од го ва ра раз вој ном пе ри о ду адо ле сцен ци је адо ле сцен ци је (лат. (лат. ado le-ado le-
scen tiascen tia = мла дост, мла дић ко до ба; од  = мла дост, мла дић ко до ба; од ado le sce reado le sce re = ра сти). = ра сти).

Адо ле сцен ци ја по чи ње при кра ју пу бер те та и тра је до зре лог до ба ( – . Адо ле сцен ци ја по чи ње при кра ју пу бер те та и тра је до зре лог до ба ( – . 
па до – . го ди не). Ин тен зи ван лич ни раз вој на свим по љи ма, при род-па до – . го ди не). Ин тен зи ван лич ни раз вој на свим по љи ма, при род-
на по тре ба да се оса мо ста ли и ума њи ути цај ро ди те ља уз исто вре ме но на по тре ба да се оса мо ста ли и ума њи ути цај ро ди те ља уз исто вре ме но 
из ра же ну не си гур ност и страх од не ин те гри са но сти; пре ла зак из ста ту са из ра же ну не си гур ност и страх од не ин те гри са но сти; пре ла зак из ста ту са 
де те та у ста тус од ра сле осо бе; не си гур ност у соп стве не вред но сти и не за-де те та у ста тус од ра сле осо бе; не си гур ност у соп стве не вред но сти и не за-
до вољ ство лич ним из гле дом; сек су ал но са зре ва ње и по тре ба за парт нер-до вољ ство лич ним из гле дом; сек су ал но са зре ва ње и по тре ба за парт нер-
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ским ве за ма уз исто вре ме ни страх од емо тив ног ве зи ва ња, и дру ге, че сто ским ве за ма уз исто вре ме ни страх од емо тив ног ве зи ва ња, и дру ге, че сто 
ис кљу чи ве по тре бе, до во де до пси хич ких кри за раз ли чи тог ин тен зи те та. ис кљу чи ве по тре бе, до во де до пси хич ких кри за раз ли чи тог ин тен зи те та. 
Адо ле сцент ска кри заАдо ле сцент ска кри за је раз вој но нор мал на по ја ва и код ве ћи не про ђе без  је раз вој но нор мал на по ја ва и код ве ћи не про ђе без 
ин тер вен ци ја и по сле ди ца.ин тер вен ци ја и по сле ди ца.

Де лин квент но по на ша ње код мла дих осо ба ко је од ра ста ју у по вољ ним Де лин квент но по на ша ње код мла дих осо ба ко је од ра ста ју у по вољ ним 
усло ви ма и ни су у ра ни јем пе ри о ду ис по ља ва ле усло ви ма и ни су у ра ни јем пе ри о ду ис по ља ва ле про бле ме у по на ша њупро бле ме у по на ша њу, , 
че сто је по сле ди ца адо ле сцент ске кри зе.че сто је по сле ди ца адо ле сцент ске кри зе.

Де ца и мла ди ко ји ис по ља ва ју про бле ме у по на ша њуДе ца и мла ди ко ји ис по ља ва ју про бле ме у по на ша њу не мо ра ју ну жно  не мо ра ју ну жно 
би ти и де ца у су ко бу са за ко ном. От пор ауто ри те ту ро ди те ља и на став ни-би ти и де ца у су ко бу са за ко ном. От пор ауто ри те ту ро ди те ља и на став ни-
ка, не при хва та ње по ро дич них оба ве за и до го во ра, ди сци плин ски ис па ди у ка, не при хва та ње по ро дич них оба ве за и до го во ра, ди сци плин ски ис па ди у 
шко ли, из бе га ва ње школ ских оба ве за, и дру ги про бле ми у по на ша њу, мо гу шко ли, из бе га ва ње школ ских оба ве за, и дру ги про бле ми у по на ша њу, мо гу 
оста ти оста ти у до ме ну асо ци јал ног и не при ла го ђе ног по на ша њау до ме ну асо ци јал ног и не при ла го ђе ног по на ша ња.

Ри зик да про бле ми у по на ша њу пре ра сту у де лин квент но по на ша ње по сто ји.Ри зик да про бле ми у по на ша њу пре ра сту у де лин квент но по на ша ње по сто ји.

Ри зик за раз вој кри ми но ге ног по на ша ња је зна чај но по ве ћан ка да де те или Ри зик за раз вој кри ми но ге ног по на ша ња је зна чај но по ве ћан ка да де те или 
ма ло лет ник ис по ља вама ло лет ник ис по ља ва по ре ме ћај по на ша њапо ре ме ћај по на ша ња. Не ка ис тра жи ва ња ука зу ју . Не ка ис тра жи ва ња ука зу ју 
да го то во по ло ви на де це са ди јаг но сти ко ва ним по ре ме ћа јем по на ша ња по-да го то во по ло ви на де це са ди јаг но сти ко ва ним по ре ме ћа јем по на ша ња по-
ста ну де лин квен ти у адо ле сцен ци ји (Pat ter son, De Baryshe, Ram sey, ).ста ну де лин квен ти у адо ле сцен ци ји (Pat ter son, De Baryshe, Ram sey, ).

Шта је по ре ме ћај по на ша ња? У обра зов ном и здрав стве ном сми слу, не ка Шта је по ре ме ћај по на ша ња? У обра зов ном и здрав стве ном сми слу, не ка 
по на ша ња мо же мо на зва ти „ан ти со ци јал ним по на ша њи ма”, а де ца или по на ша ња мо же мо на зва ти „ан ти со ци јал ним по на ша њи ма”, а де ца или 
мла ди ко ји по на вља ју епи зо де   та квих по на ша ња мо гу би ти ди јаг но сти ко-мла ди ко ји по на вља ју епи зо де   та квих по на ша ња мо гу би ти ди јаг но сти ко-
ва на да бо лу ју од „ва на да бо лу ју од „по ре ме ћа ја у по на ша њупо ре ме ћа ја у по на ша њу”. Пре ма са вре ме ним ме ди цин-”. Пре ма са вре ме ним ме ди цин-
ским кла си фи ка ци ја ма, стан дард ним упут стви ма ко је ко ри сте пси хо ло зи ским кла си фи ка ци ја ма, стан дард ним упут стви ма ко је ко ри сте пси хо ло зи 
и пси хи ја три, ди јаг но за по ре ме ћа ја у по на ша њу зах те ва из вр ше ње нај ма ње и пси хи ја три, ди јаг но за по ре ме ћа ја у по на ша њу зах те ва из вр ше ње нај ма ње 
три раз ли чи та ан ти со ци јал на де ла у пе ри о ду од шест ме се ци. Ква ли фи ка-три раз ли чи та ан ти со ци јал на де ла у пе ри о ду од шест ме се ци. Ква ли фи ка-
ци је ан ти со ци јал них по на ша ња укљу чу ју за по чи ња ње ту ча, мал тре ти ра ње ци је ан ти со ци јал них по на ша ња укљу чу ју за по чи ња ње ту ча, мал тре ти ра ње 
или фи зич ка окрут ност пре ма љу ди ма или жи во ти ња ма, упо тре ба оруж ја, или фи зич ка окрут ност пре ма љу ди ма или жи во ти ња ма, упо тре ба оруж ја, 
кра ђа, си ло ва ње, под ме та ње по жа ра, хро нич но из о ста ја ње из шко ле, бе-кра ђа, си ло ва ње, под ме та ње по жа ра, хро нич но из о ста ја ње из шко ле, бе-
жа ње од ку ће, на сил ни штво пре ма имо ви ни.жа ње од ку ће, на сил ни штво пре ма имо ви ни.
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По ре ме ћа ји у по на ша њу од но се се на сва она по на ша ња ко ја од ли ку је По ре ме ћа ји у по на ша њу од но се се на сва она по на ша ња ко ја од ли ку је 
по на вља но и трај но при су ство ан ти со ци јал ног, агре сив ног и иза зи вач-по на вља но и трај но при су ство ан ти со ци јал ног, агре сив ног и иза зи вач-
ког по на ша ња, ко ји се у бит ној ме ри раз ли ку ју од со ци јал но оче ки ва ног ког по на ша ња, ко ји се у бит ној ме ри раз ли ку ју од со ци јал но оче ки ва ног 
по на ша ња за уз раст; то их раз ли ку је од не ста шлу ка или адо ле сцент ног по на ша ња за уз раст; то их раз ли ку је од не ста шлу ка или адо ле сцент ног 
бун та. Да би се по ста ви ла ди јаг но за нео п ход но је да по сто је екс трем ни бун та. Да би се по ста ви ла ди јаг но за нео п ход но је да по сто је екс трем ни 
и трај ни обра сци ова квог по на ша ња ко ји има ју не га тив не по сле ди це по и трај ни обра сци ова квог по на ша ња ко ји има ју не га тив не по сле ди це по 
по је ди ни ца (ми ни мум тра ја ња про бле ма  ме се ци и при су ство ви ше пу та по је ди ни ца (ми ни мум тра ја ња про бле ма  ме се ци и при су ство ви ше пу та 
по на вља них де ла). У ову гру пу по ре ме ћа ја спа да ју и она по на ша ња ко ја по на вља них де ла). У ову гру пу по ре ме ћа ја спа да ју и она по на ша ња ко ја 
се од ли ку ју не га ти ви стич ним, хо стил ним и из ме ње ним по на ша њем, из-се од ли ку ју не га ти ви стич ним, хо стил ним и из ме ње ним по на ша њем, из-
ра же ном вер бал ном агре си јом, твр до гла во шћу и про во ци ра њем дру гих. ра же ном вер бал ном агре си јом, твр до гла во шћу и про во ци ра њем дру гих. 
По ре ме ћа ји у по на ша њу су је дан од нај до ми нант ни јих по ре ме ћа ја де це По ре ме ћа ји у по на ша њу су је дан од нај до ми нант ни јих по ре ме ћа ја де це 
и адо ле сце на та ка ко по уче ста ло сти по ја ве (про це њу је се да се око % и адо ле сце на та ка ко по уче ста ло сти по ја ве (про це њу је се да се око % 
свих по ре ме ћа ја у окви ру деч је пси хи ја три је од но си на по ре ме ћа је по на-свих по ре ме ћа ја у окви ру деч је пси хи ја три је од но си на по ре ме ћа је по на-
ша ња) та ко и у од но су на ра не и ка сне по сле ди це ко је са со бом но се.ша ња) та ко и у од но су на ра не и ка сне по сле ди це ко је са со бом но се.

По ре ме ћа ји по на ша ња че сто се ја вља ју удру же но са дру гим мен тал ним по-По ре ме ћа ји по на ша ња че сто се ја вља ју удру же но са дру гим мен тал ним по-
ре ме ћа ји ма.ре ме ћа ји ма.

Ис тра жи ва ње про бле ма по на ша ња мла дих ука зу је на три кључ не од ред-Ис тра жи ва ње про бле ма по на ша ња мла дих ука зу је на три кључ не од ред-
ни це: ( ) ма ла гру па хро нич них пре ступ ни ка је од го вор на за из вр ше ње ни це: ( ) ма ла гру па хро нич них пре ступ ни ка је од го вор на за из вр ше ње 
ве ћи не озбиљ них пре кр ша ја мла дих; ( ) у од но су на уз раст ја вља ња, по-ве ћи не озбиљ них пре кр ша ја мла дих; ( ) у од но су на уз раст ја вља ња, по-
сто ји гру па с вр ло ра ним по чет ком про бле ма у по на ша њу, као и гру па сто ји гру па с вр ло ра ним по чет ком про бле ма у по на ша њу, као и гру па 
ко ја с овим об ли ци ма по на ша ња по чи ње ка сни је у адо ле сцен ци ји и ( ) ко ја с овим об ли ци ма по на ша ња по чи ње ка сни је у адо ле сцен ци ји и ( ) 
мла ди ћи/де вој ке чи је де лин квент не ка ри је ре по чи њу ра ни је има ју тен-мла ди ћи/де вој ке чи је де лин квент не ка ри је ре по чи њу ра ни је има ју тен-
ден ци ју да се не спе ци ја ли зу ју у од ре ђе ној вр сти ан ти со ци јал ног по на-ден ци ју да се не спе ци ја ли зу ју у од ре ђе ној вр сти ан ти со ци јал ног по на-
шња (вр ше ра зно вр сна кри вич на де ла и ис по ља ва ју раз ли чи те об ли ке шња (вр ше ра зно вр сна кри вич на де ла и ис по ља ва ју раз ли чи те об ли ке 
па то ло шког по на ша ња). Иако сва ке го ди не, пре ма раз ли чи тим из ве шта-па то ло шког по на ша ња). Иако сва ке го ди не, пре ма раз ли чи тим из ве шта-
ји ма, број де ла ко ји учи не мла ди пре ступ ни ци опа да, бри не њи хо ва су-ји ма, број де ла ко ји учи не мла ди пре ступ ни ци опа да, бри не њи хо ва су-
ро вост — све ве ћи број мла дих чи не нај сви ре пи ја уби ства, си ло ва ња, ро вост — све ве ћи број мла дих чи не нај сви ре пи ја уби ства, си ло ва ња, 
за раз ли ку од ра ни јих го ди на ка да су де ла мла дих би ла ви ше усме ре на за раз ли ку од ра ни јих го ди на ка да су де ла мла дих би ла ви ше усме ре на 
пре ма имо ви ни. пре ма имо ви ни. 



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

 Кри ми но ге но по на ша ње, а по себ но на си ље мла дих има озбиљ не, че сто  Кри ми но ге но по на ша ње, а по себ но на си ље мла дих има озбиљ не, че сто 
до жи вот не, ути ца је на пси хо ло шко и со ци јал но функ ци о ни са ње осо бе.до жи вот не, ути ца је на пси хо ло шко и со ци јал но функ ци о ни са ње осо бе.

 Та кво по на ша ње мла дих зна чај но по ве ћа ва тро шко ве јед не др жа ве  Та кво по на ша ње мла дих зна чај но по ве ћа ва тро шко ве јед не др жа ве 
(здрав стве ни, со ци јал ни, прав ни тро шко ви услу га); сма њу је про дук-(здрав стве ни, со ци јал ни, прав ни тро шко ви услу га); сма њу је про дук-
тив ност; сма њу је вред ност имо ви не; ге не рал но пот ко па ва здра вље дру-тив ност; сма њу је вред ност имо ви не; ге не рал но пот ко па ва здра вље дру-
штва у сва ком сми слу.штва у сва ком сми слу.

 На си ље мла дих је је дан од гло бал них про бле ма јав ног здра вља пре ма  На си ље мла дих је је дан од гло бал них про бле ма јав ног здра вља пре ма 
Свет ској здрав стве ној ор га ни за ци ју (СЗО) (од вр шњач ког мал тре ти ра-Свет ској здрав стве ној ор га ни за ци ју (СЗО) (од вр шњач ког мал тре ти ра-
ња и су ко бља ва ња, пре ко те жих об ли ка сек су ал ног и фи зич ког зло ста-ња и су ко бља ва ња, пре ко те жих об ли ка сек су ал ног и фи зич ког зло ста-
вља ња, до уби ства).вља ња, до уби ства).
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.  Те о риј ски при сту пи и ту ма че ња .  Те о риј ски при сту пи и ту ма че ња 
про бле ма тич ног по на ша ња де цепро бле ма тич ног по на ша ња де це
и мла дихи мла дих

„Про бле ма тич но” по на ша ње де це и мла дих у свим дру штви ма (и епо ха-„Про бле ма тич но” по на ша ње де це и мла дих у свим дру штви ма (и епо ха-
ма) за у зи ма по себ но ме сто у на уч ној и струч ној јав но сти. Про бле ма тич но ма) за у зи ма по себ но ме сто у на уч ној и струч ној јав но сти. Про бле ма тич но 
по на ша ње об у хва та про бле ме у по на ша њу, по ре ме ћа је по на ша ња, де лин-по на ша ње об у хва та про бле ме у по на ша њу, по ре ме ћа је по на ша ња, де лин-
квент но и де ви јант но по на ша ње, асо ци јал но и ан ти со ци јал но по на ша ње, квент но и де ви јант но по на ша ње, асо ци јал но и ан ти со ци јал но по на ша ње, 
агре сив ност и ауто а гре сив ност…агре сив ност и ауто а гре сив ност…

Број ни на уч ни ци и струч ња ци ан га жо ва ни у за шти ти и трет ма ну де це на-Број ни на уч ни ци и струч ња ци ан га жо ва ни у за шти ти и трет ма ну де це на-
сто ја ли су да, на осно ву бо га тог ис ку ства и екс пе ри мен тал ног ра да, утвр де сто ја ли су да, на осно ву бо га тог ис ку ства и екс пе ри мен тал ног ра да, утвр де 
ко ји то фак то ри и на ко ји на чин де лу ју на по ја ву и одр жа ва ње про бле ма-ко ји то фак то ри и на ко ји на чин де лу ју на по ја ву и одр жа ва ње про бле ма-
тич ног по на ша ња де це. Циљ ових ра до ва је био усме рен ка про на ла же њу тич ног по на ша ња де це. Циљ ових ра до ва је био усме рен ка про на ла же њу 
ефи ка сног мо де ла трет ма на и пре вен ци је про бле ма тич ног по на ша ња де це ефи ка сног мо де ла трет ма на и пре вен ци је про бле ма тич ног по на ша ња де це 
и мла дих.и мла дих.

Зна чај не од го во ре да ле су те о ри је на ста ле про у ча ва њем агре сив но сти, тј. Зна чај не од го во ре да ле су те о ри је на ста ле про у ча ва њем агре сив но сти, тј. 
агре сив ног по на ша ња код де це и мла дих. При каз нај зна чај ни јих те о ри ја агре сив ног по на ша ња код де це и мла дих. При каз нај зна чај ни јих те о ри ја 
агре сив но сти дат је у агре сив но сти дат је у При ло гуПри ло гу.

Ва жно је ис та ћи да не по сто ји је дин стве на те о ри ја ко ја об ја шња ва на ста-Ва жно је ис та ћи да не по сто ји је дин стве на те о ри ја ко ја об ја шња ва на ста-
нак агре сив ног по на ша ња де це и мла дих. Ин те гра ци ја са зна ња раз ли чи-нак агре сив ног по на ша ња де це и мла дих. Ин те гра ци ја са зна ња раз ли чи-
тих те о ри ја омо гу ћа ва да скло пи мо пот пу ни ју сли ку на стан ка агре сив ног тих те о ри ја омо гу ћа ва да скло пи мо пот пу ни ју сли ку на стан ка агре сив ног 
по на ша ња.по на ша ња.

Агре сив но по на ша ње се мо же усво ји ти по сма тра њем мо де ла ко ји по ка зу је Агре сив но по на ша ње се мо же усво ји ти по сма тра њем мо де ла ко ји по ка зу је 
об ли ке агре сив ног по на ша ња. У по ро ди ци у ко јој са ми ро ди те љи по ка зу ју об ли ке агре сив ног по на ша ња. У по ро ди ци у ко јој са ми ро ди те љи по ка зу ју 
ан ти со ци јал но по на ша ње, у ко јој де те/мла да осо ба има при мер да је кр ше-ан ти со ци јал но по на ша ње, у ко јој де те/мла да осо ба има при мер да је кр ше-
ње дру штве них нор ми при хва тљи во, па чак и ис пла ти во, у ко јој не ма ја-ње дру штве них нор ми при хва тљи во, па чак и ис пла ти во, у ко јој не ма ја-
сних пра ви ла по на ша ња не го „по бе ђу је” онај ко је агре сив ни ји и не при јат-сних пра ви ла по на ша ња не го „по бе ђу је” онај ко је агре сив ни ји и не при јат-
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ни ји, де те има при ли ку да на у чи да се по на ша на исти на чин. Обез бе ђи ва-ни ји, де те има при ли ку да на у чи да се по на ша на исти на чин. Обез бе ђи ва-
њем дру га чи јег мо де ла по на ша ња за сно ва ног на дру га чи јим вред но сти ма њем дру га чи јег мо де ла по на ша ња за сно ва ног на дру га чи јим вред но сти ма 
и пра ви ли ма де те ту се да је шан са да усво ји оп ште при хва ће не дру штве не и пра ви ли ма де те ту се да је шан са да усво ји оп ште при хва ће не дру штве не 
нор ме и про ме ни по на ша ње.нор ме и про ме ни по на ша ње.

Пре ма прин ци пи ма ин стру мен тал ног усло вља ва ња, одр жа ва ње агре сив-Пре ма прин ци пи ма ин стру мен тал ног усло вља ва ња, одр жа ва ње агре сив-
ног по на ша ња за ви си од по сле ди ца тог по на ша ња. Уко ли ко агре сив но ног по на ша ња за ви си од по сле ди ца тог по на ша ња. Уко ли ко агре сив но 
по на ша ње до во ди до по зи тив ног ис хо да — „ис пла ти се” или спре ча ва не-по на ша ње до во ди до по зи тив ног ис хо да — „ис пла ти се” или спре ча ва не-
ку не га тив ну си ту а ци ју, из пер спек ти ве де те та/мла де осо бе, оно ће по на-ку не га тив ну си ту а ци ју, из пер спек ти ве де те та/мла де осо бе, оно ће по на-
вља ти агре сив но по на ша ње. Прак тич на им пли ка ци ја овог са зна ња је да вља ти агре сив но по на ша ње. Прак тич на им пли ка ци ја овог са зна ња је да 
агре сив но по на ша ње увек тре ба при ме ти ти и аде кват но ре а го ва ти ка ко агре сив но по на ша ње увек тре ба при ме ти ти и аде кват но ре а го ва ти ка ко 
ис ход агре сив ног по на ша ња не би био пот кре пље ње ко јим се ово по на-ис ход агре сив ног по на ша ња не би био пот кре пље ње ко јим се ово по на-
ша ње ја ча.ша ње ја ча.

По ред те о ри ја агре сив но сти, из у зет но ва жан до при нос раз у ме ва њу про-По ред те о ри ја агре сив но сти, из у зет но ва жан до при нос раз у ме ва њу про-
бле ма тич ног по на ша ња де це да ла је те о ри ја афек тив не ве за но сти.бле ма тич ног по на ша ња де це да ла је те о ри ја афек тив не ве за но сти.

Због свог зна ча ја за прак тич ну при ме ну вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра Због свог зна ча ја за прак тич ну при ме ну вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра 
у дру гој по ро ди ци при ка за ће мо је де таљ ни је у у дру гој по ро ди ци при ка за ће мо је де таљ ни је у При ло гуПри ло гу овог ра да. овог ра да.

За на пу шта ње прак се ин сти ту ци о нал не за шти те де це без ро ди тељ ског За на пу шта ње прак се ин сти ту ци о нал не за шти те де це без ро ди тељ ског 
ста ра ња и раз вој хра ни тељ ства зна ча јан под сти цај има ла је сту ди ја Џо на ста ра ња и раз вој хра ни тељ ства зна ча јан под сти цај има ла је сту ди ја Џо на 
Бол би ја „Ма те рин ска бри га за де те и ду шев но здра вље”, ко ју је об ја ви ла Бол би ја „Ма те рин ска бри га за де те и ду шев но здра вље”, ко ју је об ја ви ла 
Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја . го ди не и ко ја ука зу је на штет ност Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја . го ди не и ко ја ука зу је на штет ност 
одва ја ња де це од мај ке, и по сле ди ца ма бо рав ка де це у ин сти ту цји. При том одва ја ња де це од мај ке, и по сле ди ца ма бо рав ка де це у ин сти ту цји. При том 
Бол би не ми сли са мо на би о ло шку мај ку већ и на дру гу осо бу ко ја вр ши Бол би не ми сли са мо на би о ло шку мај ку већ и на дру гу осо бу ко ја вр ши 
уло гу мај ке.уло гу мај ке.

„То пао, ин ти ман и тра јан од нос одој че та и ма лог де те та с То пао, ин ти ман и тра јан од нос одој че та и ма лог де те та с 
мај ком (или стал ном за ме ном мај ке) од те мељ ног је зна ча ја мај ком (или стал ном за ме ном мај ке) од те мељ ног је зна ча ја 
за ду шев но здра вље де те та”.за ду шев но здра вље де те та”.

1 Džon Bol bi (John Bowlby) Ma te rin ska bri ga za de te i du šev no zdra vlje, Svet ska zdrav stve na or ga ni-
za ci ja 1951.
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Бол би је са гру пом на уч ни ка у сво јим ис тра жи ва њи ма до ка зао да се пот пу-Бол би је са гру пом на уч ни ка у сво јим ис тра жи ва њи ма до ка зао да се пот пу-
но ус кра ћи ва ње мај чин ске бри ге ма лом де те ту од ра жа ва на ње гов раз вој но ус кра ћи ва ње мај чин ске бри ге ма лом де те ту од ра жа ва на ње гов раз вој 
и де те мо же би ти оме те но у фи зич ком, ин те лек ту ал ном, емо ци о нал ном и и де те мо же би ти оме те но у фи зич ком, ин те лек ту ал ном, емо ци о нал ном и 
со ци јал ном по гле ду.со ци јал ном по гле ду.

Познавање теоријског оквира, односно разумевање Познавање теоријског оквира, односно разумевање 
понашања младе особе којој је изречена мера ПНУДП понашања младе особе којој је изречена мера ПНУДП 
олакшава прихватање детета и представља основ за олакшава прихватање детета и представља основ за 

планирање стратегија за промену понашањапланирање стратегија за промену понашања
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. . Иза зо ви адо ле сцент ног до ба. . Иза зо ви адо ле сцент ног до ба

Адо ле сцен ци ја је пе ри од про ме на у фи зич ком, пси хич ком и емо тив ном Адо ле сцен ци ја је пе ри од про ме на у фи зич ком, пси хич ком и емо тив ном 
сми слу. То је фа за у ко јој се осо ба нај бр же раз ви ја, нај ду бље фор ми ра и гра-сми слу. То је фа за у ко јој се осо ба нај бр же раз ви ја, нај ду бље фор ми ра и гра-
ди свој иден ти тет и ме сто у све ту. У овом пе ри о ду до ла зи до бр зих про ме на ди свој иден ти тет и ме сто у све ту. У овом пе ри о ду до ла зи до бр зих про ме на 
што на де те мо же раз ли чи то да ути че. Та ко нпр. има мо де цу ко ја успе ва ју да што на де те мо же раз ли чи то да ути че. Та ко нпр. има мо де цу ко ја успе ва ју да 
се сна ла зе у овом пе ри о ду тур бу лент них про ме на јер пре по зна ју по др шку се сна ла зе у овом пе ри о ду тур бу лент них про ме на јер пре по зна ју по др шку 
ро ди те ља/срод ни ка ко ји су све сни про ме на ко је им се де ша ва ју и раз у ме-ро ди те ља/срод ни ка ко ји су све сни про ме на ко је им се де ша ва ју и раз у ме-
ју их. Са дру ге стра не, има мо де цу ко ја се у овом пе ри о ду не сна ла зе и то ју их. Са дру ге стра не, има мо де цу ко ја се у овом пе ри о ду не сна ла зе и то 
мо же да се ма ни фе сту је на раз ли чи те на чи не, из ме ђу оста лог и ис по ља ва-мо же да се ма ни фе сту је на раз ли чи те на чи не, из ме ђу оста лог и ис по ља ва-
њем про бле ма у по на ша њу. Код де це ко ја ни су би ла за не ма ре на и вас пит но њем про бле ма у по на ша њу. Код де це ко ја ни су би ла за не ма ре на и вас пит но 
за пу ште на, ко ја ни су пре жи ве ла тра у мат ска ис ку ства ма ни фе ста ци ја про-за пу ште на, ко ја ни су пре жи ве ла тра у мат ска ис ку ства ма ни фе ста ци ја про-
бле ма у по на ша њу мо же би ти знак от по ра, бун тов ни штва пре ма од ра сли-бле ма у по на ша њу мо же би ти знак от по ра, бун тов ни штва пре ма од ра сли-
ма, сво је вр стан пр кос ко ји ова де ца ис по ља ва ју на овом уз ра сту. Сна жна ма, сво је вр стан пр кос ко ји ова де ца ис по ља ва ју на овом уз ра сту. Сна жна 
по тре ба да се одво је од ро ди тељ ског ути ца ја код де це ства ра от пор пре ма по тре ба да се одво је од ро ди тељ ског ути ца ја код де це ства ра от пор пре ма 
би ло ка квим од лу ка ма ко је до но се од ра сли, а ко је су у ве зи са њи ма, на ро-би ло ка квим од лу ка ма ко је до но се од ра сли, а ко је су у ве зи са њи ма, на ро-
чи то ако се те од лу ке до но се без ува жа ва ња ми шље ња де те та. Ово је на ро-чи то ако се те од лу ке до но се без ува жа ва ња ми шље ња де те та. Ово је на ро-
чи то спе ци фич но за де цу уз ра ста пре ко  го ди на.чи то спе ци фич но за де цу уз ра ста пре ко  го ди на.

Че сто ро ди те љи, про фе со ри, вас пи та чи и дру штво уоп ште, пред ову де цу Че сто ро ди те љи, про фе со ри, вас пи та чи и дру штво уоп ште, пред ову де цу 
по ста вља ју зах те ве да се по на ша ју као од ра сли — да бу ду од го вор ни, успе-по ста вља ју зах те ве да се по на ша ју као од ра сли — да бу ду од го вор ни, успе-
шни, до след ни у свом по на ша њу, ис пу ња ва ју сво је оба ве зе и зах те ве дру-шни, до след ни у свом по на ша њу, ис пу ња ва ју сво је оба ве зе и зах те ве дру-
штва и да бр зо на ђу сво је ме сто у дру штву. Са дру ге стра не, ова де ца са ма штва и да бр зо на ђу сво је ме сто у дру штву. Са дру ге стра не, ова де ца са ма 
се би по ста вља ју зах те ве као што су: укло пи се у гру пу, при па дај од ре ђе ној се би по ста вља ју зах те ве као што су: укло пи се у гру пу, при па дај од ре ђе ној 
вр шњач кој гру пи, од у при се зах те ви ма ро ди те ља, од ра сти, скло пи емо тив-вр шњач кој гру пи, од у при се зах те ви ма ро ди те ља, од ра сти, скло пи емо тив-
ну ве зу са дру гом осо бом, при хва ти про ме не у фи зич ком из гле ду и сл. Све ну ве зу са дру гом осо бом, при хва ти про ме не у фи зич ком из гле ду и сл. Све 
ово за јед но мо же би ти при лич но те шко за јед но де те ко је је на пре ла зу из ово за јед но мо же би ти при лич но те шко за јед но де те ко је је на пре ла зу из 
де тињ ства у од ра сло до ба, уко ли ко не ма аде кват ну по др шку по ро ди це, вр-де тињ ства у од ра сло до ба, уко ли ко не ма аде кват ну по др шку по ро ди це, вр-
шња ка, шко ле и дру штва уоп ште. Да нас жи ви мо у дру штву ко је је из ло же но шња ка, шко ле и дру штва уоп ште. Да нас жи ви мо у дру штву ко је је из ло же но 
сва ко днев ном стре су, ро ди те љи че сто ни су до вољ но ан га жо ва ни у вас пи-сва ко днев ном стре су, ро ди те љи че сто ни су до вољ но ан га жо ва ни у вас пи-
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та њу сво је де це јер се тру де да обез бе де основ ну ег зи стен ци ју и за др же по-та њу сво је де це јер се тру де да обез бе де основ ну ег зи стен ци ју и за др же по-
сао. На тај на чин сма њу је се по др шка по ро ди це и под сти ца ји раз во ју де це у сао. На тај на чин сма њу је се по др шка по ро ди це и под сти ца ји раз во ју де це у 
нај о се тљи ви јем до бу. То се мо же ре ћи и за дру ге си сте ме у дру штву на ко је нај о се тљи ви јем до бу. То се мо же ре ћи и за дру ге си сте ме у дру штву на ко је 
су де ца упу ће на (обра зов не, здрав стве не, спорт ске, уста но ве кул ту ре и сл.).су де ца упу ће на (обра зов не, здрав стве не, спорт ске, уста но ве кул ту ре и сл.).

У не до стат ку аде кват не по др шке од ра слих, де ца тра же по др шку у вр шња-У не до стат ку аде кват не по др шке од ра слих, де ца тра же по др шку у вр шња-
ци ма ко ји су по пут њих јер има ју по тре бу да при па да ју, да бу ду пре по зна ти ци ма ко ји су по пут њих јер има ју по тре бу да при па да ју, да бу ду пре по зна ти 
и при зна ти од дру гих, а то ће нај бо ље до би ти у вр шњач кој гру пи. Код де це и при зна ти од дру гих, а то ће нај бо ље до би ти у вр шњач кој гру пи. Код де це 
са про бле ми ма у по на ша њу нај че шће се би ра ју гру пе ко је су слич не њи ма и са про бле ми ма у по на ша њу нај че шће се би ра ју гру пе ко је су слич не њи ма и 
у ко ји ма они мо гу да ра де оно за шта дру ги пре по зна ју да су у то ме до бри, у ко ји ма они мо гу да ра де оно за шта дру ги пре по зна ју да су у то ме до бри, 
а то је би ти „про бле ма ти чан”. Та да мо же до ћи до усло жња ва ња про бле ма у а то је би ти „про бле ма ти чан”. Та да мо же до ћи до усло жња ва ња про бле ма у 
по на ша њу па чак и до вр ше ња кри вич них де ла. Ово не зна чи да су та де ца по на ша њу па чак и до вр ше ња кри вич них де ла. Ово не зна чи да су та де ца 
струк ту ри са ни де лин квен ти и да су „не по пра вљи ви”. Че сто се упу шта ју у струк ту ри са ни де лин квен ти и да су „не по пра вљи ви”. Че сто се упу шта ју у 
та кве ри зич не си ту а ци је јер ка да то пр ви пут ура де ни су ни све сни да је то та кве ри зич не си ту а ци је јер ка да то пр ви пут ура де ни су ни све сни да је то 
про тив за ко ни то (вр шњач ка ту ча, ко ри шће ње ма ри ху а не и ал ко хо ла, узи-про тив за ко ни то (вр шњач ка ту ча, ко ри шће ње ма ри ху а не и ал ко хо ла, узи-
ма ње џе пар ца или дру гих одев них ства ри од вр шња ка из шко ле — у кри-ма ње џе пар ца или дру гих одев них ства ри од вр шња ка из шко ле — у кри-
вич ном за ко ну ова кво по на ша ње је ква ли фи ко ва но као раз бој ни штво) јер вич ном за ко ну ова кво по на ша ње је ква ли фи ко ва но као раз бој ни штво) јер 
је то при сут но у на шем дру штву, а дру штве на ре ак ци ја на ова ква по на ша ња је то при сут но у на шем дру штву, а дру штве на ре ак ци ја на ова ква по на ша ња 
че сто из о ста је. На тај на чин, овој де ци се ша ље по ру ка да се ова ква по на-че сто из о ста је. На тај на чин, овој де ци се ша ље по ру ка да се ова ква по на-
ша ња на не ки на чин то ле ри шу. У не до стат ку аде кват не дру штве не ре ак ци-ша ња на не ки на чин то ле ри шу. У не до стат ку аде кват не дру штве не ре ак ци-
је ова ква по на ша ња мо гу да се по на вља ју и пре ђу у обра зац по на ша ња ко је је ова ква по на ша ња мо гу да се по на вља ју и пре ђу у обра зац по на ша ња ко је 
је де те усво ји ло у окви ру вр шњач ке гру пе. То не зна чи да ова по на ша ња ни-је де те усво ји ло у окви ру вр шњач ке гру пе. То не зна чи да ова по на ша ња ни-
је мо гу ће про ме ни ти. Де те ту тре ба пру жи ти при ли ку да на пра ви дру га чи-је мо гу ће про ме ни ти. Де те ту тре ба пру жи ти при ли ку да на пра ви дру га чи-
ји из бор и охра бри ти га да оста не на том пу ту. У та квом ра ду ва жно је под-ји из бор и охра бри ти га да оста не на том пу ту. У та квом ра ду ва жно је под-
сти ца ти по зи тив не осо би не де те та, ње го ве та лен те, по зи тив на по на ша ња сти ца ти по зи тив не осо би не де те та, ње го ве та лен те, по зи тив на по на ша ња 
ка ко у по ро дич ном окру же њу та ко и у вр шњач кој гру пи и ши рој за јед ни ци.ка ко у по ро дич ном окру же њу та ко и у вр шњач кој гру пи и ши рој за јед ни ци.
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. . Де ца у су ко бу са за ко ном. . Де ца у су ко бу са за ко ном
у си сте му со ци јал не за шти теу си сте му со ци јал не за шти те

Пре ма по да ци ма цен та ра за со ци јал ни рад (у да љем тек сту: ЦСР), то ком Пре ма по да ци ма цен та ра за со ци јал ни рад (у да љем тек сту: ЦСР), то ком 
. го ди не еви ден ти ра но је укуп но .  де це са про бле ми ма у по на-. го ди не еви ден ти ра но је укуп но .  де це са про бле ми ма у по на-

ша њу (Гра фи кон бр. ). У пе ри о ду од . до . го ди не ЦСР су еви-ша њу (Гра фи кон бр. ). У пе ри о ду од . до . го ди не ЦСР су еви-
ден ти ра ли сма ње ње бро ја де це са про бле ми ма у по на ша њу за %. Ако ден ти ра ли сма ње ње бро ја де це са про бле ми ма у по на ша њу за %. Ако 
по сма тра мо са мо пе ри од од по след ње три го ди не, уоча ва се бла ги по раст по сма тра мо са мо пе ри од од по след ње три го ди не, уоча ва се бла ги по раст 
бро ја де це са про бле ми ма у по на ша њу. Њи хов удео у укуп ном бро ју де це на бро ја де це са про бле ми ма у по на ша њу. Њи хов удео у укуп ном бро ју де це на 
еви ден ци ји цен та ра за со ци јал ни рад из но сио је у . го ди ни , %. Ова-еви ден ци ји цен та ра за со ци јал ни рад из но сио је у . го ди ни , %. Ова-
ко ви со ке осци ла ци је су, нај ве ро ват ни је, по сле ди ца раз ли чи тог ту ма че ња ко ви со ке осци ла ци је су, нај ве ро ват ни је, по сле ди ца раз ли чи тог ту ма че ња 
са ме по ја ве, јер у прет ход них пет го ди на ни су еви ден ти ра не ве ће про ме не са ме по ја ве, јер у прет ход них пет го ди на ни су еви ден ти ра не ве ће про ме не 
у струч ном ра ду свих ре ле вант них си сте ма ко ји ути чу на де цу са про бле-у струч ном ра ду свих ре ле вант них си сте ма ко ји ути чу на де цу са про бле-
ми ма у по на ша њу.ми ма у по на ша њу.

Графикон бр. . Графикон бр. . Број деце са проблемима у понашању,Број деце са проблемима у понашању,
евидентираних у ЦСР –. годинеевидентираних у ЦСР –. године
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По ја чан над зор у дру гој по ро ди ци као вас пит на ме ра уве ден је у за ко но-По ја чан над зор у дру гој по ро ди ци као вас пит на ме ра уве ден је у за ко но-
дав ство но ве лом Кри вич ног за ко ни ка од . го ди не, на во ди проф. др дав ство но ве лом Кри вич ног за ко ни ка од . го ди не, на во ди проф. др 
Об рад Пе рић у Ко мен та ру за ко на о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них Об рад Пе рић у Ко мен та ру за ко на о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них 
де ла и кри вич но прав ној за шти ти ма ло лет них ли ца.де ла и кри вич но прав ној за шти ти ма ло лет них ли ца.

Иако је За кон о ма ло лет ни ци ма пре ци зи рао усло ве за из ри ца ње и из вр-Иако је За кон о ма ло лет ни ци ма пре ци зи рао усло ве за из ри ца ње и из вр-
ше ње вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци, при ме на ове ше ње вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци, при ме на ове 
вас пит не ме ре је и по ред то га оста ла ве о ма скром на.вас пит не ме ре је и по ред то га оста ла ве о ма скром на.

Ме ре по ја ча ног над зо ра су за сту пље не са ре ла тив но кон стант ним уде лом Ме ре по ја ча ног над зо ра су за сту пље не са ре ла тив но кон стант ним уде лом 
у укуп ном бро ју из ре че них ме ра. У . го ди ни из но се не што пре ко % у укуп ном бро ју из ре че них ме ра. У . го ди ни из но се не што пре ко % 
од укуп ног бро ја из ре че них ме ра, а нај за сту пље ни ји је по ја чан над зор од од укуп ног бро ја из ре че них ме ра, а нај за сту пље ни ји је по ја чан над зор од 
стра не ор га на ста ра тељ ства (Гра фи кон бр. ).стра не ор га на ста ра тељ ства (Гра фи кон бр. ).

Графикон бр. . Графикон бр. . Структура изречених васпитних мераСтруктура изречених васпитних мера
малолетницима у . годинималолетницима у . години
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. . Хра ни тељ ство и пер спек ти ве . . Хра ни тељ ство и пер спек ти ве 
бри ге о де ци са иза зов нимбри ге о де ци са иза зов ним
по на ша њемпо на ша њем

Де ца на хра ни тељ ству има ју слич ну жи вот ну при чу као и де ца ко ји ма је Де ца на хра ни тељ ству има ју слич ну жи вот ну при чу као и де ца ко ји ма је 
из ре че на суд ска ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци. Сва ова де-из ре че на суд ска ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци. Сва ова де-
ца пред ста вља ју по себ но ра њи ву гру пу и прет њу за дру штве ну за јед ни цу ца пред ста вља ју по себ но ра њи ву гру пу и прет њу за дру штве ну за јед ни цу 
уко ли ко им се не обез бе ди аде кват на по др шка. Нај че шће су њи хо ве би-уко ли ко им се не обез бе ди аде кват на по др шка. Нај че шће су њи хо ве би-
о гра фи је обо је не на си љем раз ли чи те вр сте и за њи хо во функ ци о ни са ње о гра фи је обо је не на си љем раз ли чи те вр сте и за њи хо во функ ци о ни са ње 
број ни су фак то ри ри зи ка: дис функ ци о нал не по ро ди це, ра но раз два ја ње број ни су фак то ри ри зи ка: дис функ ци о нал не по ро ди це, ра но раз два ја ње 
од ро ди те ља, ду ги пе ри о ди од ра ста ња у ин сти ту ци ја ма, че сте про ме не од ро ди те ља, ду ги пе ри о ди од ра ста ња у ин сти ту ци ја ма, че сте про ме не 
од га ја те ља, ста ра те ља и сл. Пре ме шта ње и не си гур ност су ме ђу глав ним од га ја те ља, ста ра те ља и сл. Пре ме шта ње и не си гур ност су ме ђу глав ним 
од ред ни ца ма, јер кре и ра ју жи во те ко ји су „у нај бо љем слу ча ју не си гур ни” од ред ни ца ма, јер кре и ра ју жи во те ко ји су „у нај бо љем слу ча ју не си гур ни” 
(Кар ник, : ).(Кар ник, : ).

Раз вој хра ни тељ ства у Ср би ји до би ја но ве ди мен зи је по чет ком . ве ка, Раз вој хра ни тељ ства у Ср би ји до би ја но ве ди мен зи је по чет ком . ве ка, 
ка да на ша зе мља по чи ње бит ку са ре форм ским за да ци ма и по ста вља њем ка да на ша зе мља по чи ње бит ку са ре форм ским за да ци ма и по ста вља њем 
стан дар да за шти те де це у скла ду са са вре ме ном те о ри јом и по зи тив ним стан дар да за шти те де це у скла ду са са вре ме ном те о ри јом и по зи тив ним 
ис ку стви ма про гре сив ног све та. Иако са ду гом тра ди ци јом хра ни тељ-ис ку стви ма про гре сив ног све та. Иако са ду гом тра ди ци јом хра ни тељ-
ства, прак сом ко ја је клац ка ла из ме ђу хра ни тељ ства и ин сти ту ци о нал не ства, прак сом ко ја је клац ка ла из ме ђу хра ни тељ ства и ин сти ту ци о нал не 
за шти те ко ја кра јем де ве де се тих до ми ни ра, др жа ва је по ста ви ла као при-за шти те ко ја кра јем де ве де се тих до ми ни ра, др жа ва је по ста ви ла као при-
о ри те тан циљ раз вој по ро дич них об ли ка за шти те и сма ње ње ин сти ту-о ри те тан циљ раз вој по ро дич них об ли ка за шти те и сма ње ње ин сти ту-
ци о нал не за шти те и за у зе ла ја сан курс уте ме љен на струч ном ста ву да је ци о нал не за шти те и за у зе ла ја сан курс уте ме љен на струч ном ста ву да је 
за од ра ста ње де це нео п хо дан по ро дич ни ми ље и при род но окру же ње у за од ра ста ње де це нео п хо дан по ро дич ни ми ље и при род но окру же ње у 
ко ме се мо гу оства ри ти раз вој ни по тен ци ја ли де те та и ин те ре си др жа ве ко ме се мо гу оства ри ти раз вој ни по тен ци ја ли де те та и ин те ре си др жа ве 
за раз вој здра ве на ци је.за раз вој здра ве на ци је.

2 Па скал Ру дин: Мен тал но здра вље де це на хра ни тељ ству, Збор ник ра до ва са Ине тр на ци о нал не 
кон фе рен ци је о хра ни тељ ству, Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град, 2014
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МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

Ин тен зи ван раз вој хра ни тељ ства у Ср би ји по чи ње . го ди не уз прет-Ин тен зи ван раз вој хра ни тељ ства у Ср би ји по чи ње . го ди не уз прет-
ход ну при пре му си сте ма за про ме не. За хва љу ју ћи по др шци ме ђу на род них ход ну при пре му си сте ма за про ме не. За хва љу ју ћи по др шци ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја и Европ ске уни је цео про цес во ђен је уз струч не кон сул та ци-ор га ни за ци ја и Европ ске уни је цео про цес во ђен је уз струч не кон сул та ци-
је и по др шку ино стра них екс пе ра та у овој обла сти с ци љем из град ње ква-је и по др шку ино стра них екс пе ра та у овој обла сти с ци љем из град ње ква-
ли те та за шти те де це при ме ном ха ни тељ ства. ли те та за шти те де це при ме ном ха ни тељ ства. 

Про цес је обе ле жен ма сов ним обу ка ма струч них рад ни ка у обла сти со ци-Про цес је обе ле жен ма сов ним обу ка ма струч них рад ни ка у обла сти со ци-
јал не за шти те, као и кре и ра њем про гра ма обу ке хра ни те ља ко ји су да ли јал не за шти те, као и кре и ра њем про гра ма обу ке хра ни те ља ко ји су да ли 
нај ви ше ефе ка та и ство ри ли основ за успон хра ни тељ ства ко ји још увек нај ви ше ефе ка та и ство ри ли основ за успон хра ни тељ ства ко ји још увек 
тра је. тра је. 

Број ни су ре зул та ти ко ји се нај че шће ви де у кван ти та тив ним по ка за те-Број ни су ре зул та ти ко ји се нај че шће ви де у кван ти та тив ним по ка за те-
љи ма као што је по ве ћа ње бро ја де це на хра ни тељ ству три пу та у од но су љи ма као што је по ве ћа ње бро ја де це на хра ни тељ ству три пу та у од но су 
на . го ди ну, али кад је у пи та њу ква ли тет он да је то ја ча ње ком пе-на . го ди ну, али кад је у пи та њу ква ли тет он да је то ја ча ње ком пе-
тен ци ја хра ни тељ ских по ро ди ца и знат но по ве ћан број де це са за сто ји ма тен ци ја хра ни тељ ских по ро ди ца и знат но по ве ћан број де це са за сто ји ма 
у раз во ју. У од но су на уку пан број де це на хра ни тељ ству у . го ди ни у раз во ју. У од но су на уку пан број де це на хра ни тељ ству у . го ди ни 
ко јих је би ло , де це са раз вој ним или здрав стве ним смет ња ма је , ко јих је би ло , де це са раз вој ним или здрав стве ним смет ња ма је , 
од но сно , %.од но сно , %.

Од свог осни ва ња ( . го ди не), Цен тар на сто ји да по ве ћа ре сур се хра ни-Од свог осни ва ња ( . го ди не), Цен тар на сто ји да по ве ћа ре сур се хра ни-
тељ ских по ро ди ца укуп но и по себ но за де цу са смет ња ма у раз во ју, као по-тељ ских по ро ди ца укуп но и по себ но за де цу са смет ња ма у раз во ју, као по-
себ но вул не ра бил ну гру пу. Чи ње ни ца је да се за де цу са про бле ми ма у по на-себ но вул не ра бил ну гру пу. Чи ње ни ца је да се за де цу са про бле ми ма у по на-
ша њу нај те же на ла зе хра ни тељ ске по ро ди це, пре све га за адо ле сцен те. ша њу нај те же на ла зе хра ни тељ ске по ро ди це, пре све га за адо ле сцен те. 

У сле де ћој та бе ли да је мо по дат ке за под руч је Цен тра за по ро дич ни сме-У сле де ћој та бе ли да је мо по дат ке за под руч је Цен тра за по ро дич ни сме-
штај и усво је ње Бе о град.штај и усво је ње Бе о град.



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
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Та бе ла бр. .Та бе ла бр. . Број де це са раз вој ним или здрав стве ним смет ња маБрој де це са раз вој ним или здрав стве ним смет ња ма
на сме шта ју у хра ни тељ ским по ро ди ца ма у . го ди нина сме шта ју у хра ни тељ ским по ро ди ца ма у . го ди ни

Врста сметње у развоју дететаВрста сметње у развоју детета бројброј %

Са лакшим сметњама у интелектуалном развојуСа лакшим сметњама у интелектуалном развоју 5252 11,74%11,74%
Са умереним сметњама у интелектуалном развојуСа умереним сметњама у интелектуалном развоју 1818 4,06%4,06%
Са тежим и тешким сметњама у интелектуалном развојуСа тежим и тешким сметњама у интелектуалном развоју 4 0,90%0,90%
Са аутизмомСа аутизмом 1 0,23%0,23%
Сумња на сметње у развоју Сумња на сметње у развоју 4242 9,48%9,48%
Са оштећењима чула вида — слепаСа оштећењима чула вида — слепа 2 0,45%0,45%
Са оштећењима чула вида — слабовидаСа оштећењима чула вида — слабовида 4141 9,26%9,26%
Са оштећењима чула слуха — глуваСа оштећењима чула слуха — глува 2 0,45%0,45%
Са оштећењима чула слуха — наглуваСа оштећењима чула слуха — наглува 5 1,13%1,13%
Са оштећењима гласа и говораСа оштећењима гласа и говора 3030 6,77%6,77%
Са делимичним телесним инвалидитетом Са делимичним телесним инвалидитетом 7 1,58%1,58%
Са потпуним телесним инвалидитетом — непокретанСа потпуним телесним инвалидитетом — непокретан 1 0,23%0,23%
Са вишеструким сметњама у развојуСа вишеструким сметњама у развоју 2020 4,51%4,51%
Са хроничним обољењимаСа хроничним обољењима 169169 38,15%38,15%
Са поремећајем у понашању или тежим емоционалним проблемимаСа поремећајем у понашању или тежим емоционалним проблемима 4444 9,93%9,93%
ОсталоОстало 5 1,13%1,13%
Укупно Укупно 443443 100%100%

За по тре бе овог ра да фо ку си ра ће мо се на де цу са по ре ме ћа јем у по на ша њу За по тре бе овог ра да фо ку си ра ће мо се на де цу са по ре ме ћа јем у по на ша њу 
или те жим емо ци о нал ним про бле ми ма ко јих је  или , % од укуп ног или те жим емо ци о нал ним про бле ми ма ко јих је  или , % од укуп ног 
бро ја де це са раз вој ним и здрав стве ним смет ња ма. У од но су на по че так бро ја де це са раз вој ним и здрав стве ним смет ња ма. У од но су на по че так 
ра да Цен тра, број де це са смет ња ма у раз во ју по ве ћан је за % од осни ва ња ра да Цен тра, број де це са смет ња ма у раз во ју по ве ћан је за % од осни ва ња 
Цен тра, а број де це са здрав стве ним про бле ми ма за %.Цен тра, а број де це са здрав стве ним про бле ми ма за %.

На осно ву ана ли зе ко ја је ра ђе на у Цен тру . го ди не,На осно ву ана ли зе ко ја је ра ђе на у Цен тру . го ди не,  де ца на хра ни тељ- де ца на хра ни тељ-
ству ис по ља ва ју те шко ће на пла ну раз во ја емо ци ја и по на ша ња кроз симп-ству ис по ља ва ју те шко ће на пла ну раз во ја емо ци ја и по на ша ња кроз симп-

3 Т. Бо ри са вље вић, Т. Ја у ко вић, М Пе тро вић: Хра ни тељ ство уз до дат ну и ин те зив ну по др шку, Збор-
ник ра до ва са Ин тер на ци о нал не кон фе рен ци је „Иза зо ви хра ни тељ ства на по чет ку 21. ве ка”, Цен-
тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град, 2014.
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то ме по ре ме ћа ја из град ње од но са при вр же но сти (не се лек тив но ве зи ва ње то ме по ре ме ћа ја из град ње од но са при вр же но сти (не се лек тив но ве зи ва ње 
ко је ду го тра је и по из ла ску из уста но ве, од би ја ју ћи и дез ор га ни зо ва ни ко је ду го тра је и по из ла ску из уста но ве, од би ја ју ћи и дез ор га ни зо ва ни 
обра зац), на гле и дра стич не про ме не рас по ло же ња, ја ке стра хо ве, де пре-обра зац), на гле и дра стич не про ме не рас по ло же ња, ја ке стра хо ве, де пре-
сив ност, им пу слив ност, агре сив на и ауто а гре сив на по на ша ња, по ре ме ћај сив ност, им пу слив ност, агре сив на и ауто а гре сив на по на ша ња, по ре ме ћај 
на ви ка. Код де це са нај и зра же ни јим про бле ми ма пре по зна је се пер ва зив-на ви ка. Код де це са нај и зра же ни јим про бле ми ма пре по зна је се пер ва зив-
ни раз вој ни по ре ме ћај, пси хо за, те жи об лик де пре си је, по ку ша ји су и ци-ни раз вој ни по ре ме ћај, пси хо за, те жи об лик де пре си је, по ку ша ји су и ци-
да, су ко бља ва ње са за ко ном, по ре ме ћа ји у по на ша њу из ра же ни у ме ри ко ја да, су ко бља ва ње са за ко ном, по ре ме ћа ји у по на ша њу из ра же ни у ме ри ко ја 
зах те ва хо спи та ли за ци ју, од би ја ње да при хва те сва ки ути цај хра ни те ља. зах те ва хо спи та ли за ци ју, од би ја ње да при хва те сва ки ути цај хра ни те ља. 

Из ис ку ства ра да Цен тра мо же се за кљу чи ти да се, ка да по ро ди ца и де те Из ис ку ства ра да Цен тра мо же се за кљу чи ти да се, ка да по ро ди ца и де те 
до би ја ју по др шку, оства ру је ве ћи на пре дак код де це. Из узор ка ко ји је ана-до би ја ју по др шку, оства ру је ве ћи на пре дак код де це. Из узор ка ко ји је ана-
ли зи ран , % де це ко ја су има ла те шко ће су на пре до ва ла. Ин те ре сан тан ли зи ран , % де це ко ја су има ла те шко ће су на пре до ва ла. Ин те ре сан тан 
је по да так да је на пре дак из ра же ни ји код де це ко ја су има ла ин тен зив ни је је по да так да је на пре дак из ра же ни ји код де це ко ја су има ла ин тен зив ни је 
те шко ће — на и ме , % ове де це је на пре до ва ло. Об ја шње ње је да се овој те шко ће — на и ме , % ове де це је на пре до ва ло. Об ја шње ње је да се овој 
де ци пру жа нај ин тен зив ни ја по др шка. де ци пру жа нај ин тен зив ни ја по др шка. 

Та ко ђе, ана ли за по ка зу је ве зу из ме ђу на пре до ва ња де це и ком пе тен ци ја Та ко ђе, ана ли за по ка зу је ве зу из ме ђу на пре до ва ња де це и ком пе тен ци ја 
хра ни те ља — , % де це ко ја су оства ри ла на пре дак је у хра ни тељ ским по-хра ни те ља — , % де це ко ја су оства ри ла на пре дак је у хра ни тељ ским по-
ро ди ца ма ко је су ком пе тент не — има ју зна ња и ве шти не за бри гу о овој ро ди ца ма ко је су ком пе тент не — има ју зна ња и ве шти не за бри гу о овој 
де ци. То су по ро ди це ко је су у ста њу да пре по зна ју по тре бе и осе ћа ња де те та де ци. То су по ро ди це ко је су у ста њу да пре по зна ју по тре бе и осе ћа ња де те та 
„иза” по на ша ња, да ње го ве по ступ ке не до жи ве „лич но”, да по ну де ја сну, али „иза” по на ша ња, да ње го ве по ступ ке не до жи ве „лич но”, да по ну де ја сну, али 
флек си бил ну струк ту ру и да сле де смер ни це са вет ни ка. Ве ћи сте пен струк-флек си бил ну струк ту ру и да сле де смер ни це са вет ни ка. Ве ћи сте пен струк-
ту ри са но сти ко ји се уво ди у функ ци о ни са ње де те та у хра ни тељ ској по ро ди-ту ри са но сти ко ји се уво ди у функ ци о ни са ње де те та у хра ни тељ ској по ро ди-
ци по ја вљу је се као кључ ни фак тор про ме не по на ша ња де те та. У хра ни тељ-ци по ја вљу је се као кључ ни фак тор про ме не по на ша ња де те та. У хра ни тељ-
ским по ро ди ца ма са вет ни ци то по спе шу ју кроз из ра ду пла но ва за про ме ну ским по ро ди ца ма са вет ни ци то по спе шу ју кроз из ра ду пла но ва за про ме ну 
по на ша ња, ко ји укљу чу ју и ана ли зи ра ње окол но сти у ко ји ма се по на ша ње по на ша ња, ко ји укљу чу ју и ана ли зи ра ње окол но сти у ко ји ма се по на ша ње 
ја вља и оних ко је га пот кре пљу ју. Је дан од ко ри сних мо де ла, по себ но ка да ја вља и оних ко је га пот кре пљу ју. Је дан од ко ри сних мо де ла, по себ но ка да 
су у пи та њу де ца са смет ња ма у раз во ју, је сте „ри там да на” ко ји де те ту уво ди су у пи та њу де ца са смет ња ма у раз во ју, је сте „ри там да на” ко ји де те ту уво ди 
ја сан, ста би лан и де таљ но раз ра ђен днев ни рас по ред. ја сан, ста би лан и де таљ но раз ра ђен днев ни рас по ред. 

Ауто ри ове ана ли зе ука зу ју и на зна чај уво ђе ња ве ћег сте пе на струк ту ри-Ауто ри ове ана ли зе ука зу ју и на зна чај уво ђе ња ве ћег сте пе на струк ту ри-
са но сти јер да је де те ту пред ви ди вост и си гур ност ко ју до но се на ви ке и са но сти јер да је де те ту пред ви ди вост и си гур ност ко ју до но се на ви ке и 
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олак ша ва са вла да ва ње раз вој них за да та ка. То под ра зу ме ва и до след ност олак ша ва са вла да ва ње раз вој них за да та ка. То под ра зу ме ва и до след ност 
чи ји не до ста так код мно гих хра ни тељ ских по ро ди ца пред ста вља кључ ни чи ји не до ста так код мно гих хра ни тељ ских по ро ди ца пред ста вља кључ ни 
про блем, по себ но код оних ко ји ни су пре ра ди ли соп стве не гу бит ке као про блем, по себ но код оних ко ји ни су пре ра ди ли соп стве не гу бит ке као 
што је слу чај са не ким срод нич ким по ро ди ца ма, али и па ро ви ма ко ји ни су што је слу чај са не ким срод нич ким по ро ди ца ма, али и па ро ви ма ко ји ни су 
оства ри ли би о ло шко ро ди тељ ство. У овом узор ку не ке по ро ди це во ђе не оства ри ли би о ло шко ро ди тељ ство. У овом узор ку не ке по ро ди це во ђе не 
сво јим стра хо ви ма опре де љу ју се за ри ги дан при ступ са пре ви ше за бра на, сво јим стра хо ви ма опре де љу ју се за ри ги дан при ступ са пре ви ше за бра на, 
па су штин ски гу бе кон такт са де те том и увид у ње го во по на ша ње, од но сно па су штин ски гу бе кон такт са де те том и увид у ње го во по на ша ње, од но сно 
гу бе и шан су као и де те да оства ре про ме ну. гу бе и шан су као и де те да оства ре про ме ну. 

Ова ана ли за такођe ука зу је да је основ ни про блем ако се не раз ви је си гу ран Ова ана ли за такођe ука зу је да је основ ни про блем ако се не раз ви је си гу ран 
од нос при вр же но сти (ве зи ва ња), и да су та да ин тер вен ци је струч ња ка са од нос при вр же но сти (ве зи ва ња), и да су та да ин тер вен ци је струч ња ка са 
мно го ма ње ефе ка та. Хра ни тељ ска по ро ди ца је глав ни но си лац мо гућ но-мно го ма ње ефе ка та. Хра ни тељ ска по ро ди ца је глав ни но си лац мо гућ но-
сти за про ме ну, за по ме ра ње де те та ка си гур ни јем обра сцу ве зи ва ња и да сти за про ме ну, за по ме ра ње де те та ка си гур ни јем обра сцу ве зи ва ња и да 
се то по сти же кроз сва ко днев но за до во ља ва ње по тре ба де те та и за емо-се то по сти же кроз сва ко днев но за до во ља ва ње по тре ба де те та и за емо-
ци о нал ном то пли ном и за гра ни ца ма. За то је ва жно да се рад са вет ни ка ци о нал ном то пли ном и за гра ни ца ма. За то је ва жно да се рад са вет ни ка 
са по ро ди цом и дру ги ви до ви по др шке ко је пру жа Цен тар усме ре на хра-са по ро ди цом и дру ги ви до ви по др шке ко је пру жа Цен тар усме ре на хра-
ни те ље као кључ не и да се до бри ис хо ди мо гу оче ки ва ти ка да се по стиг не ни те ље као кључ не и да се до бри ис хо ди мо гу оче ки ва ти ка да се по стиг не 
оспо сбље ност хра ни те ља да раз у ме ју и има ју ве шти не да пре у зму бри гу о оспо сбље ност хра ни те ља да раз у ме ју и има ју ве шти не да пре у зму бри гу о 
овој де ци и ра де на про ме на ма. овој де ци и ра де на про ме на ма. 



ВАСПИТНА  МЕРА  ПОЈАЧАН  НАДЗОР  У  ДРУГОЈ  ПОРОДИЦИ :
МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

. . Прак тич на ис ку ства ра да са. . Прак тич на ис ку ства ра да са
де цом са про бле ми ма у по на ша њуде цом са про бле ми ма у по на ша њу

Раз вој де це тре ба да се од ви ја у ста бил ном окру же њу у окви ру ко га по сто ји Раз вој де це тре ба да се од ви ја у ста бил ном окру же њу у окви ру ко га по сто ји 
при хва та ње, по твр да њи хо ве соп стве не вред но сти и од го ва ра ју ћи со ци јал ни при хва та ње, по твр да њи хо ве соп стве не вред но сти и од го ва ра ју ћи со ци јал ни 
тре нинг ко ји се оства ру је кроз соп стве ни при мер ро ди те ља, ус по ста вља ња тре нинг ко ји се оства ру је кроз соп стве ни при мер ро ди те ља, ус по ста вља ња 
аде кват них пра ви ла по на ша ња, при ме не аде кват них ме то да вас пи та ња ко је аде кват них пра ви ла по на ша ња, при ме не аде кват них ме то да вас пи та ња ко је 
об у хва та ју на гра ду и аде кват ну ка зну. Со ци јал но окру же ње зна чај но је за ус-об у хва та ју на гра ду и аде кват ну ка зну. Со ци јал но окру же ње зна чај но је за ус-
по ста вља ње емо ци о нал не си гур но сти и са мо по што ва ња и ути че на про цес по ста вља ње емо ци о нал не си гур но сти и са мо по што ва ња и ути че на про цес 
со ци ја ли за ци је де те та. При род но је да де те жи ви у стал ној по ро дич ној гру пи со ци ја ли за ци је де те та. При род но је да де те жи ви у стал ној по ро дич ној гру пи 
и то са би о ло шким ро ди те љи ма где ће до би ти по зи тив не мо де ле по на ша ња. и то са би о ло шким ро ди те љи ма где ће до би ти по зи тив не мо де ле по на ша ња. 
Не ка де ца ипак не ма ју од го ва ра ју ће усло ве у сво јим по ро дич ним гру па ма у Не ка де ца ипак не ма ју од го ва ра ју ће усло ве у сво јим по ро дич ним гру па ма у 
ко ји ма од ра ста ју, што ће их пре во ди ти ан ти со ци јал ном по на ша њу и усва ја њу ко ји ма од ра ста ју, што ће их пре во ди ти ан ти со ци јал ном по на ша њу и усва ја њу 
од ре ђе них обра за ца по на ша ња ко ји ни су дру штве но при хва тљи ви. од ре ђе них обра за ца по на ша ња ко ји ни су дру штве но при хва тљи ви. 

Савремeна на у ка и ли те ра ту ра о адо ле сцен ци ји све ви ше упу ћу ју на осве-Савремeна на у ка и ли те ра ту ра о адо ле сцен ци ји све ви ше упу ћу ју на осве-
шћи ва ње зна ча ја ути ца ја вр шњач ких гру па на адо ле сцен те. По зна то је да шћи ва ње зна ча ја ути ца ја вр шњач ких гру па на адо ле сцен те. По зна то је да 
ути цај вр шња ка у ти неј џер ском до бу по ста је до ми нант ни ји у од но су на ути цај вр шња ка у ти неј џер ском до бу по ста је до ми нант ни ји у од но су на 
ути цај ро ди те ља. О то ме све до че ис тра жи ва ња у со ци о ло ги ји и раз вој ној ути цај ро ди те ља. О то ме све до че ис тра жи ва ња у со ци о ло ги ји и раз вој ној 
пси хо ло ги ји ко ја ја сно по ка зу ју да мла ди ко ји има ју ја ке ве зе са вр шња ци ма пси хо ло ги ји ко ја ја сно по ка зу ју да мла ди ко ји има ју ја ке ве зе са вр шња ци ма 
ко ји има ју де лин квент но по на ша ње у ве ћем су ри зи ку да ис по ља ва ју ан ти-ко ји има ју де лин квент но по на ша ње у ве ћем су ри зи ку да ис по ља ва ју ан ти-
со ци јал на (де лин квент на) по на ша ња, од мла дих ко ји из бе га ва ју дру же ње со ци јал на (де лин квент на) по на ша ња, од мла дих ко ји из бе га ва ју дру же ње 
са та квим вр шња ци ма. Чи ни се и да у при ступ опо рав ку од де лин квент них са та квим вр шња ци ма. Чи ни се и да у при ступ опо рав ку од де лин квент них 
по на ша ња тре ба увр сти ти и ро ди тељ ске на по ре да над зи ру ути ца је и моћ по на ша ња тре ба увр сти ти и ро ди тељ ске на по ре да над зи ру ути ца је и моћ 
вр шња ка на по на ша ње њи хо вог де те та. вр шња ка на по на ша ње њи хо вог де те та. 

Пре ма ис ку стви ма Пре ма ис ку стви ма Оре гон ског мо де ла хра ни тељ ства,Оре гон ског мо де ла хра ни тељ ства, за де цу са про бле- за де цу са про бле-
ми ма у по на ша њу ро ди те љи има ју кључ ну уло гу у по др шци со ци ја ли за ци ји ми ма у по на ша њу ро ди те љи има ју кључ ну уло гу у по др шци со ци ја ли за ци ји 
њи хо ве де це. По бољ ша ње по на ша ња адо ле сцен та се мо же по сти ћи ако је њи хо ве де це. По бољ ша ње по на ша ња адо ле сцен та се мо же по сти ћи ако је 
ро ди тељ у ста њу да ефи ка сно над гле да и усме ра ва свог ти неј џе ра, да пра ти ро ди тељ у ста њу да ефи ка сно над гле да и усме ра ва свог ти неј џе ра, да пра ти 
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сво је де те кроз те шка ис ку ства и по на ша ња, али и под сти че ње го во ан га-сво је де те кроз те шка ис ку ства и по на ша ња, али и под сти че ње го во ан га-
жо ва ње у шко ли и дру гим ак тив но сти ма и охра бру је га и про мо ви ше ње го-жо ва ње у шко ли и дру гим ак тив но сти ма и охра бру је га и про мо ви ше ње го-
ве успе хе. Ако ро ди тељ не ма ве шти не, раз вој адо ле сцен та ан ти со ци јал ног ве успе хе. Ако ро ди тељ не ма ве шти не, раз вој адо ле сцен та ан ти со ци јал ног 
по на ша ња до во ди не са мо до еска ла ци је про бле ма већ адо ле сцен та во ди у по на ша ња до во ди не са мо до еска ла ци је про бле ма већ адо ле сцен та во ди у 
ви ше и опа сни је об ли ке де лин квент ног по на ша ња. Ка да кон фликт из ме-ви ше и опа сни је об ли ке де лин квент ног по на ша ња. Ка да кон фликт из ме-
ђу ро ди те ља и адо ле сцен та ра сте, спо соб ност да се обез бе ди ко рек тив ни ђу ро ди те ља и адо ле сцен та ра сте, спо соб ност да се обез бе ди ко рек тив ни 
ути цај се сма њу је, адо ле сцент се све ви ше окре ће де лин квент ним вр шња-ути цај се сма њу је, адо ле сцент се све ви ше окре ће де лин квент ним вр шња-
ци ма и оту ђу је од ути ца ја од ра слих. Еска ли ра ње де лин квен ци је по чи ње ци ма и оту ђу је од ути ца ја од ра слих. Еска ли ра ње де лин квен ци је по чи ње 
да угро жа ва без бед ност за јед ни це и до во ди адо ле сцен те до ин тер вен ци ја да угро жа ва без бед ност за јед ни це и до во ди адо ле сцен те до ин тер вен ци ја 
су да. Ро ди те љи су углав ном де мо ра ли са ни, по ра же ни, не моћ ни… су да. Ро ди те љи су углав ном де мо ра ли са ни, по ра же ни, не моћ ни… 

У на став ку ра да да ће мо не ка ин тер на ци о нал на и ис ку ства у на шој зе мљи У на став ку ра да да ће мо не ка ин тер на ци о нал на и ис ку ства у на шој зе мљи 
кад је у пи та њу рад са де цом ко ја су у су ко бу са за ко ном, од но сно де цом ко ја кад је у пи та њу рад са де цом ко ја су у су ко бу са за ко ном, од но сно де цом ко ја 
има ју про бле ме у по на ша њу, ко ја су нам по мо гла у кон ци пи ра њу мо де ла.има ју про бле ме у по на ша њу, ко ја су нам по мо гла у кон ци пи ра њу мо де ла.

Ис ку ства ИАН-аИс ку ства ИАН-а у на шој зе мљи, охра бру ју. ИАН, Ме ђу на род на мре жа по-у на шој зе мљи, охра бру ју. ИАН, Ме ђу на род на мре жа по-
мо ћи је до ма ћа ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва ко ја по сто ји од . го ди-мо ћи је до ма ћа ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва ко ја по сто ји од . го ди-
не. ИАН Те ле цен тар (еду ка тив ни од сек Ме ђу на род не мре же по мо ћи) од не. ИАН Те ле цен тар (еду ка тив ни од сек Ме ђу на род не мре же по мо ћи) од 

. го ди не пру жа услу гу Днев ног бо рав ка за де цу и мла де са по ре ме ћа-. го ди не пру жа услу гу Днев ног бо рав ка за де цу и мла де са по ре ме ћа-
јем у по на ша њу. Са рад њу са Град ским цен тром за со ци јал ни рад за по чео је јем у по на ша њу. Са рад њу са Град ским цен тром за со ци јал ни рад за по чео је 

. го ди не, а са Ви шим су дом за ма ло лет ни ке и Ви шим јав ним ту жи ла-. го ди не, а са Ви шим су дом за ма ло лет ни ке и Ви шим јав ним ту жи ла-
штвом од . го ди не.штвом од . го ди не.

Основ ни прин ци пи ИАН-а у ра ду са мла ди ма у су ко бу са за ко ном ускла-Основ ни прин ци пи ИАН-а у ра ду са мла ди ма у су ко бу са за ко ном ускла-
ђе ни су са са вре ме ним прин ци пи ма и од го во ром са вре ме ног дру штва на ђе ни су са са вре ме ним прин ци пи ма и од го во ром са вре ме ног дру штва на 
де лин квент но по на ша ње мла дих, а то је со ци јал но раз вој ни мо дел, ко ји де лин квент но по на ша ње мла дих, а то је со ци јал но раз вој ни мо дел, ко ји 
се су прот ста вља тра ди ци о нал ним при сту пи ма стро гог ка жња ва ња де лин-се су прот ста вља тра ди ци о нал ним при сту пи ма стро гог ка жња ва ња де лин-
кве на та и за вод ским санк ци ја ма. На гла сак је на ре ха би ли та ци ји, очу ва њу кве на та и за вод ским санк ци ја ма. На гла сак је на ре ха би ли та ци ји, очу ва њу 
ве за мла де осо бе са за јед ни цом и укљу чи ва њу ро ди те ља и ло кал не за јед-ве за мла де осо бе са за јед ни цом и укљу чи ва њу ро ди те ља и ло кал не за јед-
ни це у њи хо ву ре ха би ли та ци ју.ни це у њи хо ву ре ха би ли та ци ју.

У про грам Днев ног бо рав ка ИАН Те ле цен тар у по след ње две го ди не би ло У про грам Днев ног бо рав ка ИАН Те ле цен тар у по след ње две го ди не би ло 
је укљу че но пре ко  де це и мла дих ко ји су би ли у ри зи ку или су до шли у је укљу че но пре ко  де це и мла дих ко ји су би ли у ри зи ку или су до шли у 
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су коб са за ко ном. Де ца су упу ћи ва на од стра не цен тра за со ци јал ни рад и су коб са за ко ном. Де ца су упу ћи ва на од стра не цен тра за со ци јал ни рад и 
Ви шег су да оде ље ња за ма ло лет ни ке. Ви шег су да оде ље ња за ма ло лет ни ке. 

Про грам ра да Днев ног бо рав ка пру жа кон ти ну и ра ну и све о бу хват ну по др-Про грам ра да Днев ног бо рав ка пру жа кон ти ну и ра ну и све о бу хват ну по др-
шку мла ди ма и са др жи три ком по нен те:шку мла ди ма и са др жи три ком по нен те:

. . Про фе си о нал но осна жи ва њеПро фе си о нал но осна жи ва ње — обу ка за рад на ра чу на ри ма и сти ца- — обу ка за рад на ра чу на ри ма и сти ца-
ње ECDL сер ти фи ка та, обу ка за веб ди зајн и PC сер ви си ра ње, по др шка ње ECDL сер ти фи ка та, обу ка за веб ди зајн и PC сер ви си ра ње, по др шка 
за ак тив но тра же ње по сла ко ја укљу чу је овла да ва ње ве шти на ма за пи-за ак тив но тра же ње по сла ко ја укљу чу је овла да ва ње ве шти на ма за пи-
са ње по слов не би о гра фи је и при пре му за раз го вор за по сао, мен тор ски са ње по слов не би о гра фи је и при пре му за раз го вор за по сао, мен тор ски 
рад у тра же њу по сла.рад у тра же њу по сла.

. . Пси хо ло шко осна жи ва њеПси хо ло шко осна жи ва ње — ин ди ви ду ал на и груп на пси хо со ци јал- — ин ди ви ду ал на и груп на пси хо со ци јал-
на по др шка за де цу и ро ди те ље ко ја мо же би ти ор га ни зо ва на кон ти ну-на по др шка за де цу и ро ди те ље ко ја мо же би ти ор га ни зо ва на кон ти ну-
и ра но или по по тре би у за ви сно сти од по тре ба ко ри сни ка и про це не и ра но или по по тре би у за ви сно сти од по тре ба ко ри сни ка и про це не 
струч ног рад ни ка ИАН Те ле цен тра.струч ног рад ни ка ИАН Те ле цен тра.

. . Ре со ци ја ли за ци ја кроз клуб за мла деРе со ци ја ли за ци ја кроз клуб за мла де у окви ру ко јег се ор га ни зу ју  у окви ру ко јег се ор га ни зу ју 
сле де ће ак тив но сти: пси хо ло шке и кре а тив не ра ди о ни це, ком пју тер-сле де ће ак тив но сти: пси хо ло шке и кре а тив не ра ди о ни це, ком пју тер-
ска игра о ни ца, по моћ у уче њу, из ле ти, по се те би о ско пу и по зо ри шту, ска игра о ни ца, по моћ у уче њу, из ле ти, по се те би о ско пу и по зо ри шту, 
ор га ни зо ва ње спорт ских до га ђа ја, јед но днев не екс кур зи је.ор га ни зо ва ње спорт ских до га ђа ја, јед но днев не екс кур зи је.

Про грам ске ак тив но сти су ор га ни зо ва не та ко да су де ца укљу че на сва ко-Про грам ске ак тив но сти су ор га ни зо ва не та ко да су де ца укљу че на сва ко-
днев но у ода бра не ак тив но сти. У Днев ном бо рав ку про во де нај ма ње  са та днев но у ода бра не ак тив но сти. У Днев ном бо рав ку про во де нај ма ње  са та 
сва ког да на осим не де љом. Сва ки ко ри сник (де те или ро ди тељ) има пра во сва ког да на осим не де љом. Сва ки ко ри сник (де те или ро ди тељ) има пра во 
да иза бе ре ак тив ност пре ма сво јим ин те ре со ва њи ма и спо соб но сти ма што да иза бе ре ак тив ност пре ма сво јим ин те ре со ва њи ма и спо соб но сти ма што 
струч ним рад ни ци ма ИАН Те ле цен тра омо гу ћа ва да из ра де ин ди ви ду ал не струч ним рад ни ци ма ИАН Те ле цен тра омо гу ћа ва да из ра де ин ди ви ду ал не 
пла но ве ра да ко ји су ру ко во ђе ни по тре ба ма и мо гућ но сти ма ко ри сни ка.пла но ве ра да ко ји су ру ко во ђе ни по тре ба ма и мо гућ но сти ма ко ри сни ка.

За све вре ме пе ри о да адап та ци је на но ве оба ве зе у Днев ном бо рав ку (сва ко-За све вре ме пе ри о да адап та ци је на но ве оба ве зе у Днев ном бо рав ку (сва ко-
днев ни до ла зак на на ста ву, укљу чи ва ње у пси хо ло шки рад), но ву вр шњач ку днев ни до ла зак на на ста ву, укљу чи ва ње у пси хо ло шки рад), но ву вр шњач ку 
гру пу, за по сле не у ИАН-у, де те је при хва ће но ка кво је сте. Ово је ва жно јер је гру пу, за по сле не у ИАН-у, де те је при хва ће но ка кво је сте. Ово је ва жно јер је 
у прет ход ним ис ку стви ма са но вим од ра сли ма око се бе (чак и са вр шња ци-у прет ход ним ис ку стви ма са но вим од ра сли ма око се бе (чак и са вр шња ци-
ма) де те че сто би ло у си ту а ци ји да су га про це њи ва ли кроз „про бле ма тич но” ма) де те че сто би ло у си ту а ци ји да су га про це њи ва ли кроз „про бле ма тич но” 



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

по на ша ње ко је је ис по ља вао и због то га је био осу ђи ван, ети ке ти ран, од ба-по на ша ње ко је је ис по ља вао и због то га је био осу ђи ван, ети ке ти ран, од ба-
ци ван. Кроз од нос ме ђу соб ног по ве ре ња де те има при ли ку да схва ти да све ци ван. Кроз од нос ме ђу соб ног по ве ре ња де те има при ли ку да схва ти да све 
што се ра ди у окви ру про гра ма је сте у ње го вом ин те ре су и је ди ни циљ је да се што се ра ди у окви ру про гра ма је сте у ње го вом ин те ре су и је ди ни циљ је да се 
ста би ли зу је и оса мо ста ли. У фо ку су је ње го во тре нут но по на ша ње и пер цеп-ста би ли зу је и оса мо ста ли. У фо ку су је ње го во тре нут но по на ша ње и пер цеп-
ци ја бу дућ но сти, а не оно шта је би ло и због че га је упу ћен у Днев ни бо ра вак. ци ја бу дућ но сти, а не оно шта је би ло и због че га је упу ћен у Днев ни бо ра вак. 

До бро вољ ност је кључ за ства ра ње са рад ње са де те том. Ка да де те до би-До бро вољ ност је кључ за ства ра ње са рад ње са де те том. Ка да де те до би-
је при ли ку да уче ству је у до но ше њу од лу ка ко је су ве за не за ње гов жи вот је при ли ку да уче ству је у до но ше њу од лу ка ко је су ве за не за ње гов жи вот 
ве ли ке су шан се да та кви до го во ри ус пе ју. По не кад то иде спо ро и те шко ве ли ке су шан се да та кви до го во ри ус пе ју. По не кад то иде спо ро и те шко 
и про ме не не на сту па ју од мах, ме ђу тим, вре ме ном де те при хва та „но во” и про ме не не на сту па ју од мах, ме ђу тим, вре ме ном де те при хва та „но во” 
(но ве по зи тив не мо де ле у свом окру же њу, но ве обра сце по на ша ња и сл.) и (но ве по зи тив не мо де ле у свом окру же њу, но ве обра сце по на ша ња и сл.) и 
до ла зи до про ме не у ње го вом по на ша њу (пре ста је да вр ши кри вич на де ла, до ла зи до про ме не у ње го вом по на ша њу (пре ста је да вр ши кри вич на де ла, 
пре ста је да ко ри сти ПАС, иде ре дов но у шко лу).пре ста је да ко ри сти ПАС, иде ре дов но у шко лу).

Де те ће у по чет ку има ти обра сце по на ша ња ко је је има ло и код ку ће и си-Де те ће у по чет ку има ти обра сце по на ша ња ко је је има ло и код ку ће и си-
гур но ће би ти по ку ша ја ма ни пу ла ци је, ла жи и сл. ка ко би не што из бе гло гур но ће би ти по ку ша ја ма ни пу ла ци је, ла жи и сл. ка ко би не што из бе гло 
или до би ло. Ка ко би пре ве ни ра ли ова кво по на ша ње ва жно је да хра ни те љи или до би ло. Ка ко би пре ве ни ра ли ова кво по на ша ње ва жно је да хра ни те љи 
бу ду у кон так ту са шко лом, цен тром за со ци јал ни рад и оста лим ме сти ма бу ду у кон так ту са шко лом, цен тром за со ци јал ни рад и оста лим ме сти ма 
где де те про во ди сво је вре ме. Ка да по сто ји си стем кон тро ле де те ту се оста-где де те про во ди сво је вре ме. Ка да по сто ји си стем кон тро ле де те ту се оста-
вља ма ло про сто ра за ма ни пу ла ци је и ла жи. На рав но, у по чет ку по сто ји вља ма ло про сто ра за ма ни пу ла ци је и ла жи. На рав но, у по чет ку по сто ји 
ри зик да се опи ру но вим пра ви ли ма по на ша ња, за то не тре ба по ста вља ти ри зик да се опи ру но вим пра ви ли ма по на ша ња, за то не тре ба по ста вља ти 
ви со ке зах те ве, тре ба про це ни ти шта је нај ва жни је и ре ал но за де те да оно ви со ке зах те ве, тре ба про це ни ти шта је нај ва жни је и ре ал но за де те да оно 
мо же да ис пу ни у да том тре нут ку, а ка да про ђе пе ри од адап та ци је зах те ве мо же да ис пу ни у да том тре нут ку, а ка да про ђе пе ри од адап та ци је зах те ве 
и пра ви ла до зи ра но по ја ча ва ти. Нпр. у по чет ку је ва жно да се де те вра ти у и пра ви ла до зи ра но по ја ча ва ти. Нпр. у по чет ку је ва жно да се де те вра ти у 
шко лу, уко ли ко се ме ња шко ла, сва ка ко ће би ти по те шко ћа да се адап ти ра шко лу, уко ли ко се ме ња шко ла, сва ка ко ће би ти по те шко ћа да се адап ти ра 
на но во окру же ње, де цу у шко ли, про фе со ре. Та да је по треб но пра ти ти де-на но во окру же ње, де цу у шко ли, про фе со ре. Та да је по треб но пра ти ти де-
те, ка ко се по на ша, да ли је рас по ло же но, не рас по ло же но, нер во зно и сл. те, ка ко се по на ша, да ли је рас по ло же но, не рас по ло же но, нер во зно и сл. 

На па ди бе са су нај че шће ре ак ци је ко је су де ца има ла код ку ће и то је обра-На па ди бе са су нај че шће ре ак ци је ко је су де ца има ла код ку ће и то је обра-
зац ко ји су при ме њи ва ли јер ни су зна ли дру га чи је да ре а гу ју. Ова кве ре-зац ко ји су при ме њи ва ли јер ни су зна ли дру га чи је да ре а гу ју. Ова кве ре-
ак ци је су углав ном на вер бал ном ни воу. Уко ли ко до ђе до та кве си ту а ци је ак ци је су углав ном на вер бал ном ни воу. Уко ли ко до ђе до та кве си ту а ци је 
хра и те љи не тре ба да ула зе у рас пра ву и сва ђу са де те том. По сао струч них хра и те љи не тре ба да ула зе у рас пра ву и сва ђу са де те том. По сао струч них 
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рад ни ка ко ји ће ра ди ти са де те том је сте да га на у чи да та кво по на ша ње рад ни ка ко ји ће ра ди ти са де те том је сте да га на у чи да та кво по на ша ње 
ни је ре ше ње и да га на у чи ве шти на ма пре го ва ра ња ка ко би на дру га чи ји ни је ре ше ње и да га на у чи ве шти на ма пре го ва ра ња ка ко би на дру га чи ји 
на чин оства рио сво ју по тре бу, а не кроз бес и агре си ју. на чин оства рио сво ју по тре бу, а не кроз бес и агре си ју. 

Де ца са про бле ми ма у по на ша њу при па да ју мар ги на ли зо ва ним гру па ма Де ца са про бле ми ма у по на ша њу при па да ју мар ги на ли зо ва ним гру па ма 
љу ди. По ку ша ће мо украт ко да пред ста ви мо ову де цу на на чин ка ко их ви де љу ди. По ку ша ће мо украт ко да пред ста ви мо ову де цу на на чин ка ко их ви де 
за по сле ни у Днев ном бо рав ку. за по сле ни у Днев ном бо рав ку. 

Де ца ко ја су упу ће на у Днев ни бо ра вак нај че шће су жр тве по ро дич ног на-Де ца ко ја су упу ће на у Днев ни бо ра вак нај че шће су жр тве по ро дич ног на-
си ља (фи зич ког, пси хич ког, емо тив ног) где су или ди рект не жр тве на си ља си ља (фи зич ког, пси хич ког, емо тив ног) где су или ди рект не жр тве на си ља 
(ро ди те љи су их че сто фи зич ки ка жња ва ли, оп ту жи ва ли да су не спо соб ни (ро ди те љи су их че сто фи зич ки ка жња ва ли, оп ту жи ва ли да су не спо соб ни 
и не у спе шни, емо тив но их за не ма ри ва ли и сл.) или су све до ци на си ља у и не у спе шни, емо тив но их за не ма ри ва ли и сл.) или су све до ци на си ља у 
по ро ди ци где је жр тва нај че шће мај ка. Ово не под ра зу ме ва да су ова де ца по ро ди ци где је жр тва нај че шће мај ка. Ово не под ра зу ме ва да су ова де ца 
ис кљу чи во из по ро ди ца са ни ским со ци о е ко ном ским ста ту сом, од ре ђе не ис кљу чи во из по ро ди ца са ни ским со ци о е ко ном ским ста ту сом, од ре ђе не 
на ци о нал но сти или ве ро и спо ве сти. Ова де ца при па да ју свим сло је ви ма на ци о нал но сти или ве ро и спо ве сти. Ова де ца при па да ју свим сло је ви ма 
дру штва, по ро ди це мо гу би ти пот пу не и не пот пу не.дру штва, по ро ди це мо гу би ти пот пу не и не пот пу не.

Че сто су ова де ца дис кри ми ни са на од шко ле, вр шња ка, дру штва уоп ште. Че сто су ова де ца дис кри ми ни са на од шко ле, вр шња ка, дру штва уоп ште. 
О њи ма се нај че шће го во ри да су на сил ни ци, раз бој ни ци и ове ети ке те их О њи ма се нај че шће го во ри да су на сил ни ци, раз бој ни ци и ове ети ке те их 
још ви ше ис кљу чу ју из дру штва. Вре ме ном, де ца се иден ти фи ку ју са ети-још ви ше ис кљу чу ју из дру штва. Вре ме ном, де ца се иден ти фи ку ју са ети-
ке та ма и не пре по зна ју код се бе дру ге осо би не ко је су ка рак те ри стич не за ке та ма и не пре по зна ју код се бе дру ге осо би не ко је су ка рак те ри стич не за 
њи хо ве вр шња ке ко ји не ма ју про бле ме у по на ша њу (тзв. „нор мал ци”). Љу-њи хо ве вр шња ке ко ји не ма ју про бле ме у по на ша њу (тзв. „нор мал ци”). Љу-
бав, па жња, при хва та ње, ствар на бри га о њи хо вим по тре ба ма је не што што бав, па жња, при хва та ње, ствар на бри га о њи хо вим по тре ба ма је не што што 
овој де ци не до ста је. Уко ли ко то до би ју, то мо же да их на ве де да се про ме не, овој де ци не до ста је. Уко ли ко то до би ју, то мо же да их на ве де да се про ме не, 
да схва те да су вред ни и ва жни за не ко га.да схва те да су вред ни и ва жни за не ко га.

На жа лост, ма ли број љу ди у ши рој дру штве ној за јед ни ци ову де цу до жи вља-На жа лост, ма ли број љу ди у ши рој дру штве ној за јед ни ци ову де цу до жи вља-
ва као и дру гу де цу, са истим по тре ба ма и ин те ре со ва њи ма. Раз лог то ме је ва као и дру гу де цу, са истим по тре ба ма и ин те ре со ва њи ма. Раз лог то ме је 
нај че шће страх, љут ња и од ба ци ва ње оних ко ји кр ше за кон. Че сто се де ша ва нај че шће страх, љут ња и од ба ци ва ње оних ко ји кр ше за кон. Че сто се де ша ва 
да су ова де ца у јед ном тре нут ку би ла успе шна у спор ту, школ ским по стиг-да су ова де ца у јед ном тре нут ку би ла успе шна у спор ту, школ ским по стиг-
ну ћи ма, не ким сло бод ним ак тив но сти ма али су у кри зном пе ри о ду свог жи-ну ћи ма, не ким сло бод ним ак тив но сти ма али су у кри зном пе ри о ду свог жи-
во та, због не до стат ка аде кват не по др шке због про ме на ко је адо ле сцен ци ја во та, због не до стат ка аде кват не по др шке због про ме на ко је адо ле сцен ци ја 
но си са со бом, до шли у си ту а ци ју да „скли зну” са пра вог пу та и кре ну ло шим. но си са со бом, до шли у си ту а ци ју да „скли зну” са пра вог пу та и кре ну ло шим. 



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

У до са да шњем ра ду са де цом и мла ди ма са про бле ми ма у по на ша њу по ка-У до са да шњем ра ду са де цом и мла ди ма са про бле ми ма у по на ша њу по ка-
за ло се да је њи хов по глед на свет пот пу но дру га чи ји, че сто се бе до жи вља-за ло се да је њи хов по глед на свет пот пу но дру га чи ји, че сто се бе до жи вља-
ва ју као не у спе шне, не си гур ни су, са ни ским ни во ом мо ти ва ци је за по зи-ва ју као не у спе шне, не си гур ни су, са ни ским ни во ом мо ти ва ци је за по зи-
тив ном про ме ном. тив ном про ме ном. 

При ступ у ра ду са де цом и мла ди ма са про бле ми ма у по на ша њу ко ји је ба зи-При ступ у ра ду са де цом и мла ди ма са про бле ми ма у по на ша њу ко ји је ба зи-
ран на де тек то ва ње сна га, по зи тив них осо би на, та ле на та код ове де це, учи ран на де тек то ва ње сна га, по зи тив них осо би на, та ле на та код ове де це, учи 
нас да су она ипак по не че му спе ци фич на и да им је по треб на до дат на по др-нас да су она ипак по не че му спе ци фич на и да им је по треб на до дат на по др-
шка. Ка да их по шту је те, ослу шку је те, ува жа ва те их ка кви је су, и на кра ју за-шка. Ка да их по шту је те, ослу шку је те, ува жа ва те их ка кви је су, и на кра ју за-
до би је те њи хо во по ве ре ње, ве ли ке су шан се да до ђе до по зи тив них про ме на до би је те њи хо во по ве ре ње, ве ли ке су шан се да до ђе до по зи тив них про ме на 
у њи хо вом по на ша њу и ста во ви ма уоп ште. По ста вља се пи та ње, шта зна чи у њи хо вом по на ша њу и ста во ви ма уоп ште. По ста вља се пи та ње, шта зна чи 
да се не ко по пра ви, вра ти на пра ви пут. За не ку де цу би ће са свим мо гу ће да да се не ко по пра ви, вра ти на пра ви пут. За не ку де цу би ће са свим мо гу ће да 
се вра те ре дов ном шко ло ва њу и да на ста ве да ра де на се би, за не ку де цу би ће се вра те ре дов ном шко ло ва њу и да на ста ве да ра де на се би, за не ку де цу би ће 
успех да пре ста ну да вр ше кри вич на де ла, ко ри сте ПАС и по ку ша ју да се вра-успех да пре ста ну да вр ше кри вич на де ла, ко ри сте ПАС и по ку ша ју да се вра-
те у шко лу или да на ђу по сао. У ра ду са овом гру пом де це увек тре ба во ди ти те у шко лу или да на ђу по сао. У ра ду са овом гру пом де це увек тре ба во ди ти 
ра чу на о њи хо вим ре ал ним мо гућ но сти ма и ка па ци те ти ма. ра чу на о њи хо вим ре ал ним мо гућ но сти ма и ка па ци те ти ма. 

Рад на кон тро ли бе саРад на кон тро ли бе са је те ма ко ја је при сут на го то во код % де це и мла дих  је те ма ко ја је при сут на го то во код % де це и мла дих 
са про бле ми ма у по на ша њу. Ро ди те љи че сто не зна ју ка ко да иза ђу на крај са са про бле ми ма у по на ша њу. Ро ди те љи че сто не зна ју ка ко да иза ђу на крај са 
овим си ту а ци ја ма, по не ка да се осе ћа ју бес по моћ но или упла ше но и угро же-овим си ту а ци ја ма, по не ка да се осе ћа ју бес по моћ но или упла ше но и угро же-
но за свој жи вот. Шта ра ди ти у тој си ту а ци ји? Не по сто ји уни вер зал ни ре-но за свој жи вот. Шта ра ди ти у тој си ту а ци ји? Не по сто ји уни вер зал ни ре-
цепт за сва ко де те али по сто је пре по ру ке ка ко по сту па ти у тим си ту а ци ја ма.цепт за сва ко де те али по сто је пре по ру ке ка ко по сту па ти у тим си ту а ци ја ма.

Ка да код де те та на сту пи бес и оно ис по ља ва агре сив ност (го во ри мо о слу-Ка да код де те та на сту пи бес и оно ис по ља ва агре сив ност (го во ри мо о слу-
ча је ви ма ка да је де те агре сив но на вер бал ном ни воу) оста ли чла но ви по-ча је ви ма ка да је де те агре сив но на вер бал ном ни воу) оста ли чла но ви по-
ро ди це би тре ба ло да оста ну при бра ни и по ку ша ју да не упад ну у рас пра ву ро ди це би тре ба ло да оста ну при бра ни и по ку ша ју да не упад ну у рас пра ву 
и сва ђу. Че сто је слу чај да де те не зна да на дру га чи ји на чин ис по љи сво ју и сва ђу. Че сто је слу чај да де те не зна да на дру га чи ји на чин ис по љи сво ју 
на пе тост, не рас по ло же ње, страх, не си гур ност, не за до вољ ство и он да кроз на пе тост, не рас по ло же ње, страх, не си гур ност, не за до вољ ство и он да кроз 
већ на у чен обра зац по на ша ња по ста је агре сив но. У то ку ре а ли за ци је ове већ на у чен обра зац по на ша ња по ста је агре сив но. У то ку ре а ли за ци је ове 
вас пит не ме ре, је дан од ва жни јих за да та ка струч них рад ни ка ко ји пру жа ју вас пит не ме ре, је дан од ва жни јих за да та ка струч них рад ни ка ко ји пру жа ју 
по др шку де те ту био би да га на у че ка ко да кон тро ли ше свој бес и агре си ју. по др шку де те ту био би да га на у че ка ко да кон тро ли ше свој бес и агре си ју. 
Ја ко је ва жно да дру ги чла но ви по ро ди це у та квим си ту а ци ја ма по ка жу де-Ја ко је ва жно да дру ги чла но ви по ро ди це у та квим си ту а ци ја ма по ка жу де-
те ту да пре по зна ју да не што ни је у ре ду, да по сто ји не за до вољ ство и љут ња те ту да пре по зна ју да не што ни је у ре ду, да по сто ји не за до вољ ство и љут ња 



ВАСПИТНА  МЕРА  ПОЈАЧАН  НАДЗОР  У  ДРУГОЈ  ПОРОДИЦИ :
МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

због не ког уну тра шњег ста ња де те та. То зна чи да при ли ком упо зна ва ња, због не ког уну тра шњег ста ња де те та. То зна чи да при ли ком упо зна ва ња, 
фор ми ра ња гра ни ца и од ре ђи ва ња пра ви ла по на ша ња са оста лим чла но-фор ми ра ња гра ни ца и од ре ђи ва ња пра ви ла по на ша ња са оста лим чла но-
ви ма по ро ди це ва жно је ја сно ре ћи да се не ће то ле ри са ти фи зич ко на си ље ви ма по ро ди це ва жно је ја сно ре ћи да се не ће то ле ри са ти фи зич ко на си ље 
и да увек по сто ји про стор за раз го вор ка да не што ни је у ре ду. Ка да до ђе до и да увек по сто ји про стор за раз го вор ка да не што ни је у ре ду. Ка да до ђе до 
си ту а ци је на па да бе са, тре ба ло би ре а го ва ти на исти на чин, под се ти ти де те си ту а ци је на па да бе са, тре ба ло би ре а го ва ти на исти на чин, под се ти ти де те 
на до го вор ко ји је при хва тио да у тим си ту а ци ја ма по ку ша да се кон тро ли-на до го вор ко ји је при хва тио да у тим си ту а ци ја ма по ку ша да се кон тро ли-
ше. На тај на чин де те има дру га чи ји мо дел ре ак ци је на фру стра ци је и има ше. На тај на чин де те има дру га чи ји мо дел ре ак ци је на фру стра ци је и има 
при ли ку да на у чи ка ко да ову си ту а ци ју пре ва зи ђе без бе са и агре си је. Ре че-при ли ку да на у чи ка ко да ову си ту а ци ју пре ва зи ђе без бе са и агре си је. Ре че-
ни це ко је мо гу да се ко ри сте у овим си ту а ци ја ма су: „знам да си са да љут/а и ни це ко је мо гу да се ко ри сте у овим си ту а ци ја ма су: „знам да си са да љут/а и 
бе сан/а, си гур но имаш до бар раз лог, ка да се од љу тиш до ђи да раз го ва ра мо; бе сан/а, си гур но имаш до бар раз лог, ка да се од љу тиш до ђи да раз го ва ра мо; 
са да си пре ви ше љут/а да би смо мо гли да се чу је мо, већ смо се ра ни је до го-са да си пре ви ше љут/а да би смо мо гли да се чу је мо, већ смо се ра ни је до го-
во ри ли да не ће мо раз го ва ра ти у си ту а ци ја ма ка да смо бе сни и љу ти”. во ри ли да не ће мо раз го ва ра ти у си ту а ци ја ма ка да смо бе сни и љу ти”. 

Уко ли ко од ра сли сва ки пут по сту пе исто и бу ду до след ни у свом по на ша-Уко ли ко од ра сли сва ки пут по сту пе исто и бу ду до след ни у свом по на ша-
њу и ре ак ци ји ве ли ке су шан се да ће де ца при хва ти ти овај мо дел. Са дру ге њу и ре ак ци ји ве ли ке су шан се да ће де ца при хва ти ти овај мо дел. Са дру ге 
стра не, ка да се де те сми ри тре ба ло би му да ти шан су да раз го ва ра о раз ло-стра не, ка да се де те сми ри тре ба ло би му да ти шан су да раз го ва ра о раз ло-
гу љут ње и бе са (без осу ђи ва ња) и у тој си ту а ци ји увек мо же да му се пре до-гу љут ње и бе са (без осу ђи ва ња) и у тој си ту а ци ји увек мо же да му се пре до-
чи ка ко се дру ги осе ћа ју то ком ис по ља ва ња ње го ве агре си је (би ли су љу ти, чи ка ко се дру ги осе ћа ју то ком ис по ља ва ња ње го ве агре си је (би ли су љу ти, 
по вре ђе ни, упла ше ни, за бри ну ти и сл). Де те ту тре ба по ка за ти да од ра сли по вре ђе ни, упла ше ни, за бри ну ти и сл). Де те ту тре ба по ка за ти да од ра сли 
раз у ме ју за што се та ко по на ша и по ну ди ти му дру го, при хва тљи во ре ше ње раз у ме ју за што се та ко по на ша и по ну ди ти му дру го, при хва тљи во ре ше ње 
за за до во ље ње ње го ве по тре бе. за за до во ље ње ње го ве по тре бе. 

Бо га то ис ку ство ИАН Те ле цен тра у ра ду са мла ди ма ко ји су у су ко бу са за-Бо га то ис ку ство ИАН Те ле цен тра у ра ду са мла ди ма ко ји су у су ко бу са за-
ко ном по твр ди ло је чи ње ни цу да је ва жан део ре со ци ја ли за ци је мла дих са ко ном по твр ди ло је чи ње ни цу да је ва жан део ре со ци ја ли за ци је мла дих са 
про бле ми ма у по на ша њу ја ча ње ве за из ме ђу мла дих ко ји су у су ко бу са за-про бле ми ма у по на ша њу ја ча ње ве за из ме ђу мла дих ко ји су у су ко бу са за-
ко ном и дру штва, кроз укљу чи ва ње у дру штве ни жи вот. Ва жно је да ти им ко ном и дру штва, кроз укљу чи ва ње у дру штве ни жи вот. Ва жно је да ти им 
осе ћај да их дру штво ни је за бо ра ви ло и да их тре ба при хва ти ти као мла де осе ћај да их дру штво ни је за бо ра ви ло и да их тре ба при хва ти ти као мла де 
са њи хо вим же ља ма и те жња ма. Ре зул та ти ра да у окви ру Днев ног бо рав ка са њи хо вим же ља ма и те жња ма. Ре зул та ти ра да у окви ру Днев ног бо рав ка 
по ка зу ју да је код ве ли ког бро ја мла дих ко ји ис по ља ва ју про блем у по на ша-по ка зу ју да је код ве ли ког бро ја мла дих ко ји ис по ља ва ју про блем у по на ша-
њу би ло ко је вр сте то са мо раз вој на фа за, бур ни ја и те жа, али про ла зна, да њу би ло ко је вр сте то са мо раз вој на фа за, бур ни ја и те жа, али про ла зна, да 
ти мла ди љу ди ка да се укљу че у здра ву сре ди ну и ра де оно што их ин те ре-ти мла ди љу ди ка да се укљу че у здра ву сре ди ну и ра де оно што их ин те ре-
су је мо гу по сти ћи од лич не ре зул та те и би ти со ци јал но успе шни.су је мо гу по сти ћи од лич не ре зул та те и би ти со ци јал но успе шни.
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. . За кон ска ре гу ла ти ва и ма ло лет ни. . За кон ска ре гу ла ти ва и ма ло лет ни 
учи ни о ци кри вич них де лаучи ни о ци кри вич них де ла

За кон о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној за-За кон о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној за-
шти ти ма ло лет них ли цашти ти ма ло лет них ли ца  (у да љем тек сту: За кон о ма ло лет ни ци ма) Ре пу- (у да љем тек сту: За кон о ма ло лет ни ци ма) Ре пу-
бли ке Ср би је сту пио је на сна гу . го ди не, а по чео је да се при ме њу је . бли ке Ср би је сту пио је на сна гу . го ди не, а по чео је да се при ме њу је . 
ја ну а ра . го ди не. Овај За кон се те ме љи на кон цеп ту ре сто ра тив не прав-ја ну а ра . го ди не. Овај За кон се те ме љи на кон цеп ту ре сто ра тив не прав-
де (ре сто ра тив ног пра во су ђа) и при ме ни ал тер на тив них ме ра пре ма ма ло-де (ре сто ра тив ног пра во су ђа) и при ме ни ал тер на тив них ме ра пре ма ма ло-
лет ни ци ма са ци љем да се при ме ном ме ра вас пи та ња уме сто ка жња ва ња и лет ни ци ма са ци љем да се при ме ном ме ра вас пи та ња уме сто ка жња ва ња и 
ода би ром аде кват них и ин ди ви ду а ли зо ва них вас пит них ме ра ути че на ма ло-ода би ром аде кват них и ин ди ви ду а ли зо ва них вас пит них ме ра ути че на ма ло-
лет ни ка ко ји је из вр шио кри вич но де ло да се ре со ци ја ли зу је, по но во укљу чи лет ни ка ко ји је из вр шио кри вич но де ло да се ре со ци ја ли зу је, по но во укљу чи 
у дру штве ну за јед ни цу и пре ста не са да љим вр ше њем кри вич них де ла.у дру штве ну за јед ни цу и пре ста не са да љим вр ше њем кри вич них де ла.

За ко ном о ма ло лет ни ци ма ис кљу че но је из ри ца ње кри вич них санк ци ја и За ко ном о ма ло лет ни ци ма ис кљу че но је из ри ца ње кри вич них санк ци ја и 
во ђе ње кри вич них по сту па ка пре ма де ци тј. ли ци ма ко ја ни су на вр ши ла во ђе ње кри вич них по сту па ка пре ма де ци тј. ли ци ма ко ја ни су на вр ши ла 

 го ди на жи во та, а кри вич на од го вор ност је про пи са на за ма ло лет на ли ца  го ди на жи во та, а кри вич на од го вор ност је про пи са на за ма ло лет на ли ца 
ко ја су у вре ме из вр ше ња де ла на вр ши ла  го ди на жи во тако ја су у вре ме из вр ше ња де ла на вр ши ла  го ди на жи во та. . За кон пра ви За кон пра ви 
раз ли ку из ме ђу мла ђих ма ло лет ни ка (ли це ко је је у вре ме из вр ше ња де ла раз ли ку из ме ђу мла ђих ма ло лет ни ка (ли це ко је је у вре ме из вр ше ња де ла 
на вр ши ло  го ди на жи во та, а ни је на вр ши ло  го ди на жи во та) и ста ри јих на вр ши ло  го ди на жи во та, а ни је на вр ши ло  го ди на жи во та) и ста ри јих 
ма ло лет ни ка (ли це ко је је у вре ме из вр ше ња де ла на вр ши ло  го ди на жи-ма ло лет ни ка (ли це ко је је у вре ме из вр ше ња де ла на вр ши ло  го ди на жи-
во та, а ни је на вр ши ло  го ди на жи во та).во та, а ни је на вр ши ло  го ди на жи во та).

Пре ма За ко ну о ма ло лет ни ци ма, ма ло лет ни ци ма се за учи ње на кри вич на Пре ма За ко ну о ма ло лет ни ци ма, ма ло лет ни ци ма се за учи ње на кри вич на 
де ла мо гу из ре ћи кри вич не санк ци је и то: вас пит не ме ре, ка зна ма ло лет-де ла мо гу из ре ћи кри вич не санк ци је и то: вас пит не ме ре, ка зна ма ло лет-
нич ког за тво ра и ме ре без бед но сти. За кон афир ми ше при ме ну ва нин сти ту-нич ког за тво ра и ме ре без бед но сти. За кон афир ми ше при ме ну ва нин сти ту-
ци о нал них об ли ка ре а го ва ња и про пи су је ве ли ки број вас пит них ме ра не-ци о нал них об ли ка ре а го ва ња и про пи су је ве ли ки број вас пит них ме ра не-
ин сти ту ци о нал ног ка рак те ра. За ко ном је про пи са на и мо гућ ност из ри ца ња ин сти ту ци о нал ног ка рак те ра. За ко ном је про пи са на и мо гућ ност из ри ца ња 
вас пит них на ло га чи ја је свр ха да се се не по кре ће кри вич ни по сту пак пре ма вас пит них на ло га чи ја је свр ха да се се не по кре ће кри вич ни по сту пак пре ма 

4 „Слу жбе ни гла сник РС” бр. 85/2005.



ВАСПИТНА  МЕРА  ПОЈАЧАН  НАДЗОР  У  ДРУГОЈ  ПОРОДИЦИ :
МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

ма ло лет ни ку или да се об у ста ви по сту пак, од но сно да се при ме ном вас пит-ма ло лет ни ку или да се об у ста ви по сту пак, од но сно да се при ме ном вас пит-
ног на ло га ути че на пра ви лан раз вој ма ло лет ни ка и ја ча ње ње го ве лич не од-ног на ло га ути че на пра ви лан раз вој ма ло лет ни ка и ја ча ње ње го ве лич не од-
го вор но сти ка ко убу ду ће не би чи нио кри вич на де ла (на че ло опор ту ни те та).го вор но сти ка ко убу ду ће не би чи нио кри вич на де ла (на че ло опор ту ни те та).

Ма ло лет ни ци ма се мо гу из ре ћи раз ли чи те вр сте вас пит них ме ра:Ма ло лет ни ци ма се мо гу из ре ћи раз ли чи те вр сте вас пит них ме ра:

 Ме ре упо зо ре ња и усме ра ва ња: суд ски укор и по себ не оба ве зе; Ме ре упо зо ре ња и усме ра ва ња: суд ски укор и по себ не оба ве зе;

 Ме ре по ја ча ног над зо ра: по ја чан над зор од стра не ро ди те ља, усво ји о ца  Ме ре по ја ча ног над зо ра: по ја чан над зор од стра не ро ди те ља, усво ји о ца 
или ста ра о ца, или ста ра о ца, по ја чан над зор у дру гој по ро ди ципо ја чан над зор у дру гој по ро ди ци, по ја чан над зор од стра-, по ја чан над зор од стра-
не ор га на ста ра тељ ства, по ја чан над зор уз днев ни бо ра вак у од го ва ра ју-не ор га на ста ра тељ ства, по ја чан над зор уз днев ни бо ра вак у од го ва ра ју-
ћој уста но ви за вас пи та ва ње и обра зо ва ње ма ло лет ни ка;ћој уста но ви за вас пи та ва ње и обра зо ва ње ма ло лет ни ка;

 За вод ске ме ре: упу ћи ва ње у вас пит ну уста но ву, упу ћи ва ње у вас пит но-по-За вод ске ме ре: упу ћи ва ње у вас пит ну уста но ву, упу ћи ва ње у вас пит но-по-
прав ни дом, упу ћи ва ње у по себ ну уста но ву за ле че ње и оспо со бља ва ње.прав ни дом, упу ћи ва ње у по себ ну уста но ву за ле че ње и оспо со бља ва ње.

Ме ре упо зо ре ња и усме ра ва ња и ме ре по ја ча ног над зо ра пред ста вља ју ме-Ме ре упо зо ре ња и усме ра ва ња и ме ре по ја ча ног над зо ра пред ста вља ју ме-
ре ва нин сти ту ци о нал ног ка рак те ра и омо гу ћа ва ју ма ло лет ни ку да то ком ре ва нин сти ту ци о нал ног ка рак те ра и омо гу ћа ва ју ма ло лет ни ку да то ком 
про це са ре со ци ја ли за ци је оста не у сво јој до та да шњој сре ди ни. Оне се мо-про це са ре со ци ја ли за ци је оста не у сво јој до та да шњој сре ди ни. Оне се мо-
гу из ре ћи у си ту а ци ји ка да је по треб но и до вољ но та квим ме ра ма ути ца ти гу из ре ћи у си ту а ци ји ка да је по треб но и до вољ но та квим ме ра ма ути ца ти 
на лич ност ма ло лет ни ка и ње го во по на ша ње. на лич ност ма ло лет ни ка и ње го во по на ша ње. 

5 За кон о ма ло лет ни ци ма про пи су је сле де ће вр сте вас пит них на ло га: 1. По рав на ње са оште ће ним 
ка ко би се на кна дом ште те, из ви ње њем, ра дом или на не ки дру ги на чин от кло ни ле, у це ли ни или 
де ли мич но, штет не по сле ди це де ла; 2. Ре дов но по ха ђа ње шко ле или ре дов но од ла же ње на по сао; 
3. укљу чи ва ње, без на кна де, у рад ху ма ни тар них ор га ни за ци ја или по сло ве со ци јал ног, ло кал ног 
или еко ло шког са др жа ја; 4. Под вр га ва ње од го ва ра ју ћем ис пи ти ва њу и од ви ка ва њу од за ви сно сти 
иза зва не упо тре бом ал ко хол них пи ћа или опој них дро га; 5. Укљу чи ва ње у по је ди нач ни или груп ни 
трет ма ну од го ва ра ју ћој здрав стве ној уста но ви или са ве то ва ли шту.

6 За кон о ма ло лет ни ци ма про пи су је сле де ће по себ не оба ве зе ко је се мо гу из ре ћи ма ло лет ни ку: 1. Да 
се из ви ни оште ће ном; 2. Да у окви ру соп стве них мо гућ но сти на кна ди ште ту ко ју је про у зро ко вао;
3. Да ре дов но по ха ђа шко лу или не из о ста је са по сла; 4. Да се оспо со бља ва за за ни ма ње ко је од го ва ра 
ње го вим спо соб но сти ма и скло но сти ма; 5 да се, без на кна де, укљу чи у рад ху ма ни тар них ор га ни за-
ци ја или у по сло ве со ци јал ног, ло кал ног или еко ло шког са др жа ја; 6. да се укљу чи у од ре ђе не спорт-
ске ак тив но сти; 7. да се под врг не од го ва ра ју ћем ис пи ти ва њу и од ви ка ва њу од за ви сно сти иза зва не 
упо тре бом ал ко хол них пи ћа или опој них дро га; 8. Да се укљу чи у по је ди нач ни или груп ни трет ман 
у од го ва ра ју ћој здрав стве ној уста но ви или са ве то ва ли шту и да по сту па по про гра ми ма ра да ко ји су 
за ње га са чи ње ни у тим уста но ва ма; 9. Да по ха ђа кур се ве за струч но оспо со бља ва ње или да се при-
пре ма и по ла же ис пи те ко ји ма се про ве ра ва од ре ђе но зна ње; 10. Да не мо же да на пу сти ме сто пре би-
ва ли шта или бо ра ви шта без са гла сно сти су да и по себ ног одо бре ња ор га на ста ра тељ ства.
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Суд ски укор се из ри че ка да се из од но са ма ло лет ни ка пре ма учи ње ном Суд ски укор се из ри че ка да се из од но са ма ло лет ни ка пре ма учи ње ном 
кри вич ном де лу и ње го ве спрем но сти да убу ду ће не чи ни кри вич на де ла кри вич ном де лу и ње го ве спрем но сти да убу ду ће не чи ни кри вич на де ла 
мо же за кљу чи ти да га је до вољ но са мо пре ко ри ти. мо же за кљу чи ти да га је до вољ но са мо пре ко ри ти. 

По себ ну оба ве зу суд ће из ре ћи ма ло лет ни ку ако сма тра да је по треб но од-По себ ну оба ве зу суд ће из ре ћи ма ло лет ни ку ако сма тра да је по треб но од-
го ва ра ју ћим зах те ви ма или за бра на ма ути ца ти на ма ло лет ни ка и ње го во го ва ра ју ћим зах те ви ма или за бра на ма ути ца ти на ма ло лет ни ка и ње го во 
по на ша ње. по на ша ње. 

Ме ре по ја ча ног над зо ра суд ће из ре ћи ма ло лет ни ку ка да про це ни да је Ме ре по ја ча ног над зо ра суд ће из ре ћи ма ло лет ни ку ка да про це ни да је 
за вас пи та ва ње и раз вој ма ло лет ни ка по треб но пред у зе ти трај ни је ме ре за вас пи та ва ње и раз вој ма ло лет ни ка по треб но пред у зе ти трај ни је ме ре 
уз од го ва ра ју ћи струч ни над зор и по моћ, а ни је по треб но ма ло лет ни ко во уз од го ва ра ју ћи струч ни над зор и по моћ, а ни је по треб но ма ло лет ни ко во 
пот пу но одва ја ње из до та да шње сре ди не.пот пу но одва ја ње из до та да шње сре ди не.

Ме ђу тим, у до са да шњој суд ској прак си, при ли ком ода би ра аде кват них вас-Ме ђу тим, у до са да шњој суд ској прак си, при ли ком ода би ра аде кват них вас-
пит них ме ра ве ли ки про блем пред ста вљао је из бор аде кват не вас пит не ме ре пит них ме ра ве ли ки про блем пред ста вљао је из бор аде кват не вас пит не ме ре 
у си ту а ци ји у ко јој по ро ди ца у ко јој ма ло лет ник жи ви ни је има ла ка па ци те-у си ту а ци ји у ко јој по ро ди ца у ко јој ма ло лет ник жи ви ни је има ла ка па ци те-
та да пар ти ци пи ра у из вр ше њу ме ре по ја ча ног над зо ра ро ди те ља, усво ји о-та да пар ти ци пи ра у из вр ше њу ме ре по ја ча ног над зо ра ро ди те ља, усво ји о-
ца или ста ра те ља ни ти по ја ча ног над зо ра ор га на ста ра тељ ства, а про це ње но ца или ста ра те ља ни ти по ја ча ног над зо ра ор га на ста ра тељ ства, а про це ње но 
је да је за про ме ну по на ша ња ма ло лет ни ка нај бо љи оста нак у „по ро дич ном је да је за про ме ну по на ша ња ма ло лет ни ка нај бо љи оста нак у „по ро дич ном 
окру же њу”. У та квим слу ча је ви ма, уз ис пу ње ње од ре ђе них усло ва о ко ји ма ће окру же њу”. У та квим слу ча је ви ма, уз ис пу ње ње од ре ђе них усло ва о ко ји ма ће 
би ти ви ше ре чи ка сни је, вас пит на ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци би ти ви ше ре чи ка сни је, вас пит на ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци 
пред ста вља мо гу ћи на чин пре ва зи ла же ња овог про бле ма. пред ста вља мо гу ћи на чин пре ва зи ла же ња овог про бле ма. 

За кон о ма ло лет ни ци маЗа кон о ма ло лет ни ци ма про пи су је да се ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој  про пи су је да се ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој 
по ро ди ци мо же из ре ћи у си ту а ци ји ка да ро ди тељ, усво ји лац од но сно ста-по ро ди ци мо же из ре ћи у си ту а ци ји ка да ро ди тељ, усво ји лац од но сно ста-
ра лац ма ло лет ни ка ни су у мо гућ но сти да над њим вр ше над зор или ако ра лац ма ло лет ни ка ни су у мо гућ но сти да над њим вр ше над зор или ако 
се то од њих не мо же с осно вом оче ки ва ти. У том слу ча ју ма ло лет ник ће се то од њих не мо же с осно вом оче ки ва ти. У том слу ча ју ма ло лет ник ће 
се сме сти ти у дру гу по ро ди цу ко ја је вољ на да га при ми и ко ја има мо гућ-се сме сти ти у дру гу по ро ди цу ко ја је вољ на да га при ми и ко ја има мо гућ-
но сти да над њим вр ши по ја ча ни над зор. Ово мо же би ти срод нич ка по ро-но сти да над њим вр ши по ја ча ни над зор. Ово мо же би ти срод нич ка по ро-
ди ца или не ка дру га по ро ди ца, на при мер хра ни тељ ска по ро ди ца. Ма ло-ди ца или не ка дру га по ро ди ца, на при мер хра ни тељ ска по ро ди ца. Ма ло-
лет ник има пра во да за вре ме из вр ше ња ове вас пит не ме ре одр жа ва ве зу лет ник има пра во да за вре ме из вр ше ња ове вас пит не ме ре одр жа ва ве зу 
са сво јом по ро ди цом, осим ако суд ко ји пра ти и кон тро ли ше из вр ше ње са сво јом по ро ди цом, осим ако суд ко ји пра ти и кон тро ли ше из вр ше ње 
вас пит не ме ре до не се дру га чи ју од лу ку, а на пред лог ор га на ста ра тељ ства.вас пит не ме ре до не се дру га чи ју од лу ку, а на пред лог ор га на ста ра тељ ства.



ВАСПИТНА  МЕРА  ПОЈАЧАН  НАДЗОР  У  ДРУГОЈ  ПОРОДИЦИ :
МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

Ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци мо же да тра је нај ма ње шест Ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци мо же да тра је нај ма ње шест 
ме се ци, а нај ви ше две го ди не. Из вр ше ње ове ме ре ће се об у ста ви ти ка да ме се ци, а нај ви ше две го ди не. Из вр ше ње ове ме ре ће се об у ста ви ти ка да 
пре ма ре зул та ту из вр ше ња ме ре пре ста не по тре ба за по ја ча ним над зо ром.пре ма ре зул та ту из вр ше ња ме ре пре ста не по тре ба за по ја ча ним над зо ром.
О пре стан ку ме ре од лу чу је суд. Ме ра се мо же об у ста ви ти и ка да ро ди тељ, О пре стан ку ме ре од лу чу је суд. Ме ра се мо же об у ста ви ти и ка да ро ди тељ, 
усво ји лац, од но сно ста ра лац ма ло лет ни ка стек не мо гућ ност да над њим усво ји лац, од но сно ста ра лац ма ло лет ни ка стек не мо гућ ност да над њим 
вр ше по ја ча ни над зор у ко јој си ту а ци ји ће суд ову ме ру за ме ни ти ме ром вр ше по ја ча ни над зор у ко јој си ту а ци ји ће суд ову ме ру за ме ни ти ме ром 
по ја ча ног над зо ра од стра не ро ди те ља, усво ји о ца или ста ра о ца.по ја ча ног над зо ра од стра не ро ди те ља, усво ји о ца или ста ра о ца.

Из вр ше ње вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци по чи ње да-Из вр ше ње вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци по чи ње да-
ном ка да се ма ло лет ни ку (ро ди те љу, усво ји о цу или ста ра о цу ма ло лет ни ка) ном ка да се ма ло лет ни ку (ро ди те љу, усво ји о цу или ста ра о цу ма ло лет ни ка) 
до ста ви из вр шна суд ска од лу ка ко јом је вас пит на ме ра из ре че на.до ста ви из вр шна суд ска од лу ка ко јом је вас пит на ме ра из ре че на.

За из вр ше ње ове вас пит не ме ре над ле жан је ор ган ста ра тељ ства. Ор ган ста ра-За из вр ше ње ове вас пит не ме ре над ле жан је ор ган ста ра тељ ства. Ор ган ста ра-
тељ ства је ду жан да по при је му из вр шне суд ске од лу ке ко ја је прет ход но до ста-тељ ства је ду жан да по при је му из вр шне суд ске од лу ке ко ја је прет ход но до ста-
вље на ма ло лет ни ку упу ти ма ло лет ни ка у по ро ди цу ко ја је од ре ђе на суд ском вље на ма ло лет ни ку упу ти ма ло лет ни ка у по ро ди цу ко ја је од ре ђе на суд ском 
од лу ком. По ро ди ца у ко ју се ма ло лет ник сме шта и над ле жни ор ган ста ра тељ-од лу ком. По ро ди ца у ко ју се ма ло лет ник сме шта и над ле жни ор ган ста ра тељ-
ства за кљу чу ју уго вор у пи са ном об ли ку ко јим се уре ђу ју ме ђу соб на пра ва и ства за кљу чу ју уго вор у пи са ном об ли ку ко јим се уре ђу ју ме ђу соб на пра ва и 
оба ве зе. По ро ди ца је ду жна да над ле жном ор га ну ста ра тељ ства омо гу ћи про-оба ве зе. По ро ди ца је ду жна да над ле жном ор га ну ста ра тељ ства омо гу ћи про-
ве ру из вр ше ња вас пит не ме ре и да при хва ти по ну ђе ну по моћ од стра не ор га-ве ру из вр ше ња вас пит не ме ре и да при хва ти по ну ђе ну по моћ од стра не ор га-
на ста ра тељ ства ра ди оства ри ва ња свр хе вас пит не ме ре. Над зор и кон тро лу на ста ра тељ ства ра ди оства ри ва ња свр хе вас пит не ме ре. Над зор и кон тро лу 
из вр ше ња ме ре вр ши су ди ја за ма ло лет ни ке ко ји је су дио у пр вом сте пе ну.из вр ше ња ме ре вр ши су ди ја за ма ло лет ни ке ко ји је су дио у пр вом сте пе ну.

Ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци има не сум њив зна чај у да љем раз-Ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци има не сум њив зна чај у да љем раз-
во ју си сте ма ма ло лет нич ког пра во су ђа у Ср би ји, а по себ но да љем уна пре ђе-во ју си сте ма ма ло лет нич ког пра во су ђа у Ср би ји, а по себ но да љем уна пре ђе-
њу ме ра отво ре не за шти те. Ме ђу тим, ова ме ра још увек ни је у пот пу но сти њу ме ра отво ре не за шти те. Ме ђу тим, ова ме ра још увек ни је у пот пу но сти 
за жи ве ла у суд ској прак си и ве о ма се рет ко из ри че, те је по треб но ра ди ти за жи ве ла у суд ској прак си и ве о ма се рет ко из ри че, те је по треб но ра ди ти 
на уна пре ђе њу усло ва за ње ну ефи ка сну и пот пу ну при ме ну. У том сми слу, на уна пре ђе њу усло ва за ње ну ефи ка сну и пот пу ну при ме ну. У том сми слу, 
по себ но тре ба има ти у ви ду зна чај раз во ја ме ре по ја ча ног над зо ра у хра ни-по себ но тре ба има ти у ви ду зна чај раз во ја ме ре по ја ча ног над зо ра у хра ни-
тељ ској по ро ди ци, као мо да ли те та ове ме ре, има ју ћи у ви ду ма њак ре сур са тељ ској по ро ди ци, као мо да ли те та ове ме ре, има ју ћи у ви ду ма њак ре сур са 
срод нич ких по ро ди ца ко је су спрем не да при ме ма ло лет ни ка, као и по сто ја-срод нич ких по ро ди ца ко је су спрем не да при ме ма ло лет ни ка, као и по сто ја-
ње раз ви је ног и ефи ка сног си сте ма мо ни то рин га и по др шке хра ни тељ ским ње раз ви је ног и ефи ка сног си сте ма мо ни то рин га и по др шке хра ни тељ ским 
по ро ди ца ма, ко ји се ре а ли зу је у ин сти ту ци ја ма си сте ма со ци јал не за шти те по ро ди ца ма, ко ји се ре а ли зу је у ин сти ту ци ја ма си сте ма со ци јал не за шти те 
— цен тра за со ци јал ни рад и цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње.— цен тра за со ци јал ни рад и цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње.



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

. . Вас пит на ме ра: по ја чан над зор у . . Вас пит на ме ра: по ја чан над зор у 
дру гој по ро ди ци и „дру га по ро ди ца”дру гој по ро ди ци и „дру га по ро ди ца”

Кри вич ним по ступ ком пре ма ма ло лет ни ку ни су об у хва ће ни ње го ви ро ди-Кри вич ним по ступ ком пре ма ма ло лет ни ку ни су об у хва ће ни ње го ви ро ди-
те љи, али су фак тор ко ји зна чај но ути че на од лу ку о кри вич ној санк ци ји. те љи, али су фак тор ко ји зна чај но ути че на од лу ку о кри вич ној санк ци ји. 

Су ди ја за ма ло лет ни ке ће па ра лел но са утвр ђи ва њем чи ње ни ца ве за них Су ди ја за ма ло лет ни ке ће па ра лел но са утвр ђи ва њем чи ње ни ца ве за них 
за кри вич но де ло утвр ђи ва ти и чи ње ни це ве за не за лич ност ма ло лет ни ка за кри вич но де ло утвр ђи ва ти и чи ње ни це ве за не за лич ност ма ло лет ни ка 
и сре ди ну у ко јој жи ви. Не по сред но по при је му зах те ва ту жи ла штва, суд и сре ди ну у ко јој жи ви. Не по сред но по при је му зах те ва ту жи ла штва, суд 
на ла же и при ба вља струч ну про це ну и ми шље ње ор га на ста ра тељ ства, тј. на ла же и при ба вља струч ну про це ну и ми шље ње ор га на ста ра тељ ства, тј. 
цен тра за со ци јал ни рад на чи јем по руч ју жи ви ма ло лет ник са по ро ди цом. цен тра за со ци јал ни рад на чи јем по руч ју жи ви ма ло лет ник са по ро ди цом. 
Ми шље ње об у хва та струч ну про це ну лич но сти, ка па ци те та и по тре ба ма-Ми шље ње об у хва та струч ну про це ну лич но сти, ка па ци те та и по тре ба ма-
ло лет ни ка и ње го вих ро ди те ља/по ро ди це, нео п ход них и по треб них ме ра ло лет ни ка и ње го вих ро ди те ља/по ро ди це, нео п ход них и по треб них ме ра 
со ци јал не за шти те и ре ал но до ступ них ре сур са за јед ни це ко ји мо гу од го-со ци јал не за шти те и ре ал но до ступ них ре сур са за јед ни це ко ји мо гу од го-
во ри ти на по тре бе ма ло лет ни ка и ње го ве по ро ди це. во ри ти на по тре бе ма ло лет ни ка и ње го ве по ро ди це. 

Струч ни тим ЦСР, ре ал но, пре су да до ла зи до чи ње ни ца о угро жа ва ју ћој по-Струч ни тим ЦСР, ре ал но, пре су да до ла зи до чи ње ни ца о угро жа ва ју ћој по-
ро дич ној сре ди ни и не га тив ном ути ца ју ро ди те ља на жи вот, раст и раз вој ро дич ној сре ди ни и не га тив ном ути ца ју ро ди те ља на жи вот, раст и раз вој 
ма ло лет ни ка. Во ди тељ слу ча ја/струч ни тим, не за ви сно од кри вич ног по-ма ло лет ни ка. Во ди тељ слу ча ја/струч ни тим, не за ви сно од кри вич ног по-
ступ ка, у скла ду са сво јим овла шће њи ма мо же/мо ра пред у зе ти нео п ход не ступ ка, у скла ду са сво јим овла шће њи ма мо же/мо ра пред у зе ти нео п ход не 
ме ре за шти те ма ло лет ни ка. Кри вич ни по сту пак пре ма ма ло лет ни ци ма је ме ре за шти те ма ло лет ни ка. Кри вич ни по сту пак пре ма ма ло лет ни ци ма је 
хи тан, али због број них раз ло га он мо же тра ја ти ви ше ме се ци (па и го ди на).хи тан, али због број них раз ло га он мо же тра ја ти ви ше ме се ци (па и го ди на).

До бро пла ни ра ним ин тер вен ци ја ма во ди тељ слу ча ја мо ра по ку ша ти да До бро пла ни ра ним ин тер вен ци ја ма во ди тељ слу ча ја мо ра по ку ша ти да 
без ра ди кал них про ме на у по ро дич ној струк ту ри оства ри про ме ну у по ро-без ра ди кал них про ме на у по ро дич ној струк ту ри оства ри про ме ну у по ро-
дич ној ди на ми ци и функ ци о ни са њу, ка ко би омо гу ћио ма ло лет ни ку пра во дич ној ди на ми ци и функ ци о ни са њу, ка ко би омо гу ћио ма ло лет ни ку пра во 
на без бед ност, за до во ље ње по тре ба и раз вој. на без бед ност, за до во ље ње по тре ба и раз вој. 

Уко ли ко ове ме ре не да ју ре зул та те и про це на угро же но сти ма ло лет ни-Уко ли ко ове ме ре не да ју ре зул та те и про це на угро же но сти ма ло лет ни-
ка зах те ва нео д ло жне ин тер вен ци је и ме ре со ци јал не за шти те, во ди тељ ка зах те ва нео д ло жне ин тер вен ци је и ме ре со ци јал не за шти те, во ди тељ 
слу ча ја ће их пред у зе ти и о то ме оба ве сти ти су ди ју за ма ло лет ни ке. Ко је слу ча ја ће их пред у зе ти и о то ме оба ве сти ти су ди ју за ма ло лет ни ке. Ко је 
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ме ре ће би ти пред у зе те за ви си од кон крет ног слу ча ја, сте пе на угро же но-ме ре ће би ти пред у зе те за ви си од кон крет ног слу ча ја, сте пе на угро же но-
сти ма ло лет ни ка, рас по ло жи вих ре сур са, али и од оспо со бље но сти во ди-сти ма ло лет ни ка, рас по ло жи вих ре сур са, али и од оспо со бље но сти во ди-
те ља слу ча ја. Ма ло лет ник мо же би ти ур гент но сме штен у не ку од уста но ва те ља слу ча ја. Ма ло лет ник мо же би ти ур гент но сме штен у не ку од уста но ва 
со ци јал не за шти те, хра ни тељ ску или срод нич ку по ро ди цу, ста вљен под со ци јал не за шти те, хра ни тељ ску или срод нич ку по ро ди цу, ста вљен под 
ста ра тељ ство. Пре ма ро ди те љи ма мо гу би ти при ме ње не ме ре по ро дич но-ста ра тељ ство. Пре ма ро ди те љи ма мо гу би ти при ме ње не ме ре по ро дич но-
прав не за шти те (са ве то дав ни рад, мо ти ва ци ја за ле че ње, над зор над вр-прав не за шти те (са ве то дав ни рад, мо ти ва ци ја за ле че ње, над зор над вр-
ше њем ро ди тељ ског пра ва, по кре та ње по ступ ка за ли ше ње ро ди тељ ског ше њем ро ди тељ ског пра ва, по кре та ње по ступ ка за ли ше ње ро ди тељ ског 
пра ва, по кре та ње по ступ ка за при ме ну ме ра за шти те од на си ља у по ро ди-пра ва, по кре та ње по ступ ка за при ме ну ме ра за шти те од на си ља у по ро ди-
ци…). Во ди тељ слу ча ја о свим пла ни ра ним и пред у зе тим ко ра ци ма оба ве-ци…). Во ди тељ слу ча ја о свим пла ни ра ним и пред у зе тим ко ра ци ма оба ве-
шта ва по сту па ју ћег су ди ју за ма ло лет ни ке.шта ва по сту па ју ћег су ди ју за ма ло лет ни ке.

Во ди те љу слу ча ја (струч ном ти му) су на рас по ла га њу ме ре по ро дич но-Во ди те љу слу ча ја (струч ном ти му) су на рас по ла га њу ме ре по ро дич но-
прав не за шти те, али и мо гућ ност да су ду упу ти пред лог за при ме ну ме ре прав не за шти те, али и мо гућ ност да су ду упу ти пред лог за при ме ну ме ре 
при вре ме ног сме шта ја.при вре ме ног сме шта ја.

Су ди ја за ма ло лет ни ке мо же до не ти ре ше ње о при вре ме ној ме ри у при-Су ди ја за ма ло лет ни ке мо же до не ти ре ше ње о при вре ме ној ме ри у при-
прем ном по ступ ку (члан . ЗМ), ко јим, ра ди пру жа ња по мо ћи, над зо ра, прем ном по ступ ку (члан . ЗМ), ко јим, ра ди пру жа ња по мо ћи, над зо ра, 
за шти те или сме шта ја, ма ло лет ник мо же би ти упу ћен у при хва ти ли ште, за шти те или сме шта ја, ма ло лет ник мо же би ти упу ћен у при хва ти ли ште, 
вас пит ну или слич ну уста но ву, ста вљен под над зор ор га на ста ра тељ ства вас пит ну или слич ну уста но ву, ста вљен под над зор ор га на ста ра тељ ства 
или или сме штен у дру гу по ро ди цусме штен у дру гу по ро ди цу. Тро шко ви сме шта ја пре ма чла ну . став . Тро шко ви сме шта ја пре ма чла ну . став 
. ЗМ ис пла ћу ју се уна пред из бу џет ских сред ста ва и ула зе у тро шко ве кри-. ЗМ ис пла ћу ју се уна пред из бу џет ских сред ста ва и ула зе у тро шко ве кри-
вич ног по ступ ка.вич ног по ступ ка.

При ме на вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци ни је мо гу ћа При ме на вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци ни је мо гу ћа 
без по сто ја ња „дру ге по ро ди це”, а као што ви ди мо ни је мо гу ће при ме ни ти без по сто ја ња „дру ге по ро ди це”, а као што ви ди мо ни је мо гу ће при ме ни ти 
ни при вре ме ну ме ру сме шта ја ма ло лет ни ка у дру гу по ро ди цу.ни при вре ме ну ме ру сме шта ја ма ло лет ни ка у дру гу по ро ди цу.

„Дру га по ро ди ца” мо же би ти срод нич ка или хра ни тељ ска по ро ди ца„Дру га по ро ди ца” мо же би ти срод нич ка или хра ни тељ ска по ро ди ца.

До раз во ја са вре ме ног си сте ма хра ни тељ ства у Ср би ји сма тра ло се да се До раз во ја са вре ме ног си сте ма хра ни тељ ства у Ср би ји сма тра ло се да се 
ова вас пит на ме ра мо же нај при ме ре ни је ре а ли зо ва ти у по ро ди ци ко ја је у ова вас пит на ме ра мо же нај при ме ре ни је ре а ли зо ва ти у по ро ди ци ко ја је у 
срод нич ком од но су са ма ло лет ни ком.срод нич ком од но су са ма ло лет ни ком.
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 Ма ло лет ник по зна је, при хва та и ла ко се мо же ин те гри са ти у ову по ро- Ма ло лет ник по зна је, при хва та и ла ко се мо же ин те гри са ти у ову по ро-
ди цу.ди цу.

 Срод нич ка по ро ди ца је упо зна та са свим ре ле вант ним ста ту си ма ве за- Срод нич ка по ро ди ца је упо зна та са свим ре ле вант ним ста ту си ма ве за-
ним за ма ло лет ни ка и ње го ве ро ди те ље.ним за ма ло лет ни ка и ње го ве ро ди те ље.

 Чла но ви срод нич ке по ро ди це по зна ју ма ло лет ни ко ве по тре бе и про це- Чла но ви срод нич ке по ро ди це по зна ју ма ло лет ни ко ве по тре бе и про це-
ни ли су да мо гу од го во ри ти на њих.ни ли су да мо гу од го во ри ти на њих.

 Већ оства ру ју ути ца је на ма ло лет ни ка. Већ оства ру ју ути ца је на ма ло лет ни ка.

 Мо гу ре гу ли са ти од но се из ме ђу ње га и ро ди те ља и мо гу ре а ли зо ва ти  Мо гу ре гу ли са ти од но се из ме ђу ње га и ро ди те ља и мо гу ре а ли зо ва ти 
за дат ке про ис те кле из вас пит не ме ре.за дат ке про ис те кле из вас пит не ме ре.

Над ле жни цен тар за со ци јал ни рад је, по ред нео п ход не про це не ма ло лет-Над ле жни цен тар за со ци јал ни рад је, по ред нео п ход не про це не ма ло лет-
ни ка и ње го вих ро ди те ља/по ро ди це, на сто јао да у срод нич ком окру же њу ни ка и ње го вих ро ди те ља/по ро ди це, на сто јао да у срод нич ком окру же њу 
де тек ту је срод ни ка/по ро ди цу, ко ји би мо гли пре у зе ти ма ло лет ни ка, бри-де тек ту је срод ни ка/по ро ди цу, ко ји би мо гли пре у зе ти ма ло лет ни ка, бри-
ну ти о ње му, вр ши ти -ча сов ни над зор и ре а ли зо ва ти суд ску ме ру.ну ти о ње му, вр ши ти -ча сов ни над зор и ре а ли зо ва ти суд ску ме ру.

У прак си, срод ни ци нај че шће ни су би ли спрем ни да при хва те од го вор но сти У прак си, срод ни ци нај че шће ни су би ли спрем ни да при хва те од го вор но сти 
„дру ге по ро ди це”. Ка да би и при хва та ли ову уло гу, њи хо ва мо ти ва ци ја нај че-„дру ге по ро ди це”. Ка да би и при хва та ли ову уло гу, њи хо ва мо ти ва ци ја нај че-
шће ни је би ла аде кват на, а и њи хо ва про це на соп стве них ка па ци те та ни је би-шће ни је би ла аде кват на, а и њи хо ва про це на соп стве них ка па ци те та ни је би-
ла ре ал на. Струч ни ти мо ви цен тра за со ци јал ни рад су да ле ко обим ни је ра-ла ре ал на. Струч ни ти мо ви цен тра за со ци јал ни рад су да ле ко обим ни је ра-
ди ли на про це ни и трет ма ну, а ефе кат вас пит не ме ре је био ве о ма не из ве стан ди ли на про це ни и трет ма ну, а ефе кат вас пит не ме ре је био ве о ма не из ве стан 
или не га ти ван. Сто га се ова вас пит на ме ра из у зет но рет ко из ри ца ла. Ка да је или не га ти ван. Сто га се ова вас пит на ме ра из у зет но рет ко из ри ца ла. Ка да је 
по сто ја ла по тре ба за из ри ца њем ове вас пит не ме ре, нај че шће се до но си ла по сто ја ла по тре ба за из ри ца њем ове вас пит не ме ре, нај че шће се до но си ла 
од лу ка о сме шта ју у вас пит ну уста но ву (за вод ска вас пит на ме ра).од лу ка о сме шта ју у вас пит ну уста но ву (за вод ска вас пит на ме ра).

Ка ко од лу ку о из бо ру срод нич ке по ро ди це до но си струч ни тим над ле жног Ка ко од лу ку о из бо ру срод нич ке по ро ди це до но си струч ни тим над ле жног 
цен тра за со ци јал ни рад (без по мо ћи цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је-цен тра за со ци јал ни рад (без по мо ћи цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је-
ње) мо ра се во ди ти ра чу на и о фак то ри ма ри зи ка ко ји се огле да ју у сле де ћем:ње) мо ра се во ди ти ра чу на и о фак то ри ма ри зи ка ко ји се огле да ју у сле де ћем:

 Ове по ро ди це че сто има ју сли чан вред но сни си стем, ус по ста вља ју  Ове по ро ди це че сто има ју сли чан вред но сни си стем, ус по ста вља ју 
слич не ин тер пер со нал не од но се уну тар по ро ди ца и ши ре, при ме њу ју слич не ин тер пер со нал не од но се уну тар по ро ди ца и ши ре, при ме њу ју 
сли чан на чин по ди за ња и вас пи та ња де це, на сли чан на чин ре а гу ју у сли чан на чин по ди за ња и вас пи та ња де це, на сли чан на чин ре а гу ју у 
кри зним си ту а ци ја ма…кри зним си ту а ци ја ма…
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 При хва та њем ма ло лет ни ка, кон сте ла ци ја од но са ове по ро ди це са ро- При хва та њем ма ло лет ни ка, кон сте ла ци ја од но са ове по ро ди це са ро-
ди те љи ма ма ло лет ни ка мо же би ти до дат но по ре ме ће на. Ово оте жа ва ди те љи ма ма ло лет ни ка мо же би ти до дат но по ре ме ће на. Ово оте жа ва 
ста тус ма ло лет ни ка — ње му се на ме ће од го вор ност и увла че га у су коб ста тус ма ло лет ни ка — ње му се на ме ће од го вор ност и увла че га у су коб 
ко ји еска ли ра. Или, су прот но то ме, од но си дру ге по ро ди це и ро ди те ља ко ји еска ли ра. Или, су прот но то ме, од но си дру ге по ро ди це и ро ди те ља 
мо гу би ти ко а ли ци о ни у од но су на зва ни чан си стем, што су штин ски мо гу би ти ко а ли ци о ни у од но су на зва ни чан си стем, што су штин ски 
по зи ци ју ма ло лет ни ка чи ни из у зет но те шком. Ма ло лет ник сти че ути-по зи ци ју ма ло лет ни ка чи ни из у зет но те шком. Ма ло лет ник сти че ути-
сак да су га зва нич не ин сти ту ци је „пре пу сти ле злој суд би ни” и не ма ју сак да су га зва нич не ин сти ту ци је „пре пу сти ле злој суд би ни” и не ма ју 
моћ или не же ле да га за шти те.моћ или не же ле да га за шти те.

 Ко ли ко је објек тив но мо гу ће да „дру га по ро ди ца” ре а ли зу је пла ни ра не  Ко ли ко је објек тив но мо гу ће да „дру га по ро ди ца” ре а ли зу је пла ни ра не 
за дат ке и ме ре у ци љу за шти те ма ло лет ни ка, ако зна мо да је под сна-за дат ке и ме ре у ци љу за шти те ма ло лет ни ка, ако зна мо да је под сна-
жним при ти ском ро ди те ља ма ло лет ни ка, што због емо ци о нал не ве зе жним при ти ском ро ди те ља ма ло лет ни ка, што због емо ци о нал не ве зе 
са њи ма, што због не по сред не из ло же но сти и до ступ но сти.са њи ма, што због не по сред не из ло же но сти и до ступ но сти.

 Да по сто ји до бар увид у про бле ме при мар не по ро ди це и не по вољ ну ат- Да по сто ји до бар увид у про бле ме при мар не по ро ди це и не по вољ ну ат-
мос фе ру за жи вот и раз вој ма ло лет ни ка, да је при сут на аде кват на мо-мос фе ру за жи вот и раз вој ма ло лет ни ка, да је при сут на аде кват на мо-
ти ва ци ја за за шти ту ма ло лет ни ка и по сто ји по же љан екви ва лент мо ћи ти ва ци ја за за шти ту ма ло лет ни ка и по сто ји по же љан екви ва лент мо ћи 
ове по ро ди це у од но су на би о ло шку — до угро же но сти ма ло лет ни ка и ове по ро ди це у од но су на би о ло шку — до угро же но сти ма ло лет ни ка и 
кри ми но ге ног по на ша ња ве ро ват но не би до шло.кри ми но ге ног по на ша ња ве ро ват но не би до шло.

 По зи ци ја во ди те ља слу ча ја или ти ма је до дат но оте жа на на сто ја њем да  По зи ци ја во ди те ља слу ча ја или ти ма је до дат но оте жа на на сто ја њем да 
у ци љу по мо ћи, по др шке и кон тро ле, при ме ре но спе ци фич ној си ту а ци-у ци љу по мо ћи, по др шке и кон тро ле, при ме ре но спе ци фич ној си ту а ци-
ји фор ми ра мре жу по др шке у ло кал ној за јед ни ци.ји фор ми ра мре жу по др шке у ло кал ној за јед ни ци.

Има ју ћи све ово у ви ду, мо же мо за кљу чи ти да при ме на ПНУДП и сме штај у Има ју ћи све ово у ви ду, мо же мо за кљу чи ти да при ме на ПНУДП и сме штај у 
срод нич ку по ро ди цу мо же би ти свр сис хо дан у не ким слу ча је ви ма, али и да срод нич ку по ро ди цу мо же би ти свр сис хо дан у не ким слу ча је ви ма, али и да 
но си ве ли ке ри зи ке. Те шко је оче ки ва ти да струч ни тим ЦСР, у крат ком ро-но си ве ли ке ри зи ке. Те шко је оче ки ва ти да струч ни тим ЦСР, у крат ком ро-
ку и без уче шћа струч ња ка цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње, мо же ку и без уче шћа струч ња ка цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње, мо же 
пра вил но про це ни ти иза бра ну по ро ди цу и пру жи ти јој аде кват ну по моћ пра вил но про це ни ти иза бра ну по ро ди цу и пру жи ти јој аде кват ну по моћ 
и по др шку.и по др шку.

Спе ци ја ли зо ва не хра ни тељ ске по ро ди це са еви ден ци је ЦПСУ (ко је су про шле Спе ци ја ли зо ва не хра ни тељ ске по ро ди це са еви ден ци је ЦПСУ (ко је су про шле 
по себ ну обу ку за бри гу о де ци ко ја су у су ко бу са за ко ном) пред ста вља ју по у-по себ ну обу ку за бри гу о де ци ко ја су у су ко бу са за ко ном) пред ста вља ју по у-
здан ре сурс за ре а ли за ци ју вас пит не ме ре по ја чан над зор у дру гој по ро ди ци.здан ре сурс за ре а ли за ци ју вас пит не ме ре по ја чан над зор у дру гој по ро ди ци.
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Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње вр ши из бор хра ни тељ ских по-Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње вр ши из бор хра ни тељ ских по-
ро ди ца, кон ти ну и ра но их об у ча ва, пру жа им не по сред ну по моћ и по др-ро ди ца, кон ти ну и ра но их об у ча ва, пру жа им не по сред ну по моћ и по др-
шку пре ко за ду же ног са вет ни ка, има раз ви је ну мре жу и де фи ни са не про-шку пре ко за ду же ног са вет ни ка, има раз ви је ну мре жу и де фи ни са не про-
це ду ре по мо ћи и по др шке у ло кал ној за јед ни ци. Хра ни тељ ска по ро ди ца це ду ре по мо ћи и по др шке у ло кал ној за јед ни ци. Хра ни тељ ска по ро ди ца 
је ти ме осна же на. Мо ти ва ци ја ове по ро ди це је аде кват на. Хра ни тељ ска је ти ме осна же на. Мо ти ва ци ја ове по ро ди це је аде кват на. Хра ни тељ ска 
по ро ди ца је не за ви сна и не у трал на у од но су на би о ло шку по ро ди цу. Њен по ро ди ца је не за ви сна и не у трал на у од но су на би о ло шку по ро ди цу. Њен 
од нос са би о ло шком по ро ди цом је де фи ни сан про це ње ним по тре ба ма ма-од нос са би о ло шком по ро ди цом је де фи ни сан про це ње ним по тре ба ма ма-
ло лет ни ка, и за сно ван је на ус по ста вља њу здра ве, по зи тив не и отво ре не ло лет ни ка, и за сно ван је на ус по ста вља њу здра ве, по зи тив не и отво ре не 
ко му ни ка ци је. О ово ме ће сва ка ко би ти ре чи у дру гом де лу при руч ни ка.ко му ни ка ци је. О ово ме ће сва ка ко би ти ре чи у дру гом де лу при руч ни ка.

Раз вој услу ге са вре ме ног по ро дич ног хра ни тељ ства отво рио је но ве мо-Раз вој услу ге са вре ме ног по ро дич ног хра ни тељ ства отво рио је но ве мо-
гућ но сти за ре а ли за ци ју вас пит не ме ре по ја чан над зор у дру гој по ро ди ци. гућ но сти за ре а ли за ци ју вас пит не ме ре по ја чан над зор у дру гој по ро ди ци. 
Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње, ко ји не по сред но упра вља овом Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње, ко ји не по сред но упра вља овом 
услу гом у за јед ни ци, пред ста вља до брог парт не ра цен тру за со ци јал ни услу гом у за јед ни ци, пред ста вља до брог парт не ра цен тру за со ци јал ни 
рад, ка ко у из бо ру дру ге по ро ди це, та ко и у да љој ре а ли за ци ји суд ске ме ре.рад, ка ко у из бо ру дру ге по ро ди це, та ко и у да љој ре а ли за ци ји суд ске ме ре.
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У ХРАНИТЕЉСКИМ ПОРОДИЦАМА  
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. МО ДЕЛ ПРИ МЕ НЕ МЕ РЕ. МО ДЕЛ ПРИ МЕ НЕ МЕ РЕ
ПО ЈА ЧА НОГ НАД ЗО РАПО ЈА ЧА НОГ НАД ЗО РА
У ХРА НИ ТЕЉ СКИМУ ХРА НИ ТЕЉ СКИМ
ПО РО ДИ ЦА МАПО РО ДИ ЦА МА

Као што је на пред по ме ну то, вас пит на ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој Као што је на пред по ме ну то, вас пит на ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој 
по ро ди ци у си сте му ма ло лет нич ког пра во су ђа Ср би је по сто ји већ ви ше по ро ди ци у си сте му ма ло лет нич ког пра во су ђа Ср би је по сто ји већ ви ше 
де це ни ја, али се она у прак си го то во не из ри че од стра не су ди ја за ма ло-де це ни ја, али се она у прак си го то во не из ри че од стра не су ди ја за ма ло-
лет ни ке. Очи то је да је из о стао рад на уре ђе њу свих по треб них усло ва за лет ни ке. Очи то је да је из о стао рад на уре ђе њу свих по треб них усло ва за 
ефи ка сну при ме ну ове ме ре. По тре ба за при ме ном ове ме ре ак ту е ли зу је ефи ка сну при ме ну ове ме ре. По тре ба за при ме ном ове ме ре ак ту е ли зу је 
се и по след њих го ди на и де фи ни са њем на ци о нал не по ли ти ке за за шти ту се и по след њих го ди на и де фи ни са њем на ци о нал не по ли ти ке за за шти ту 
де це у ко јој се да је при мат по ро дич ним об ли ци ма за шти те де це. де це у ко јој се да је при мат по ро дич ним об ли ци ма за шти те де це. 

Ис ку ства на ше зе мље у раз во ју хра ни тељ ства и де фи ни са ње и спро во-Ис ку ства на ше зе мље у раз во ју хра ни тељ ства и де фи ни са ње и спро во-
ђе ње стан дар да у овој обла сти охра бри ли су и по кре ну ли струч ња ке за ђе ње стан дар да у овој обла сти охра бри ли су и по кре ну ли струч ња ке за 
кон ци пи ра ње мо де ла при ме не ме ре по ја ча ног над зо ра и то у хра ни тељ-кон ци пи ра ње мо де ла при ме не ме ре по ја ча ног над зо ра и то у хра ни тељ-
ским по ро ди ца ма, а са ослон цем на цен тре за по ро дич ни сме штај и усво-ским по ро ди ца ма, а са ослон цем на цен тре за по ро дич ни сме штај и усво-
је ње ко ји ће има ти кључ ну уло гу у по др шци хра ни тељ ским по ро ди ца ма је ње ко ји ће има ти кључ ну уло гу у по др шци хра ни тељ ским по ро ди ца ма 
за спро во ђе ње ове вас пит не ме ре. При ме на по ну ђе ног мо де ла зах те ва и за спро во ђе ње ове вас пит не ме ре. При ме на по ну ђе ног мо де ла зах те ва и 
уса гла ша ва ње од го ва ра ју ћих за кон ских ре ше ња, као и при пре му си сте ма уса гла ша ва ње од го ва ра ју ћих за кон ских ре ше ња, као и при пре му си сте ма 
со ци јал не за шти те за ње го ву им пле мен та ци ју.со ци јал не за шти те за ње го ву им пле мен та ци ју.
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. . Прин ци пи ко ји су по што ва ни. . Прин ци пи ко ји су по што ва ни
у из ра ди кон цеп та и основ неу из ра ди кон цеп та и основ не
ка рак те ри сти ке мо де ла при ме не ка рак те ри сти ке мо де ла при ме не 
вас пит не ме ре ПНУДПвас пит не ме ре ПНУДП

Кон цепт мо де ла за ре а ли за ци ју ме ре ПНУДП за сни ва се на по што ва њу не-Кон цепт мо де ла за ре а ли за ци ју ме ре ПНУДП за сни ва се на по што ва њу не-
ких прин ци па као основ не прет по став ке за успе шност при ме не ове ме ре.ких прин ци па као основ не прет по став ке за успе шност при ме не ове ме ре.

. Про це на и уса гла ша ва ње ра да ЦСР и ЦПСУ као кључ них ак те ра. Про це на и уса гла ша ва ње ра да ЦСР и ЦПСУ као кључ них ак те ра

Ис хо ди при ме не ме ре ПНУДП за ви се од до бре струч не про це не над ле-Ис хо ди при ме не ме ре ПНУДП за ви се од до бре струч не про це не над ле-
жног во ди те ља слу ча ја и струч ног ти ма ЦСР и ЦПСУ о:жног во ди те ља слу ча ја и струч ног ти ма ЦСР и ЦПСУ о:

 по тре ба ма ма ло лет ни ка и обез бе ђи ва њу аде кват не по ро ди це за за до во- по тре ба ма ма ло лет ни ка и обез бе ђи ва њу аде кват не по ро ди це за за до во-
ља ва ње кон крет них по тре ба де те та и ме ра ма по ја ча ног над зо ра;ља ва ње кон крет них по тре ба де те та и ме ра ма по ја ча ног над зо ра;

 ком пе тен ци ја ма по ро ди це у ко јој се ме ра по ја ча ног над зо ра оства ру је и  ком пе тен ци ја ма по ро ди це у ко јој се ме ра по ја ча ног над зо ра оства ру је и 
из бо ра аде кват не по ро ди це за кон крет ног ма ло лет ни ка;из бо ра аде кват не по ро ди це за кон крет ног ма ло лет ни ка;

 по тре ба би о ло шке по ро ди це; по тре ба би о ло шке по ро ди це;

 аде кват не по др шке де те ту, би о ло шкој и по ро ди ци у ко јој се из вр ша ва  аде кват не по др шке де те ту, би о ло шкој и по ро ди ци у ко јој се из вр ша ва 
ме ра по ја ча ног над зо ра.ме ра по ја ча ног над зо ра.

. Са гла сност ма ло лет ни ка и дру гих ак те ра из вр ше ња вас пит не. Са гла сност ма ло лет ни ка и дру гих ак те ра из вр ше ња вас пит не
ме ре ПНУДПме ре ПНУДП

Мо ра по сто ја ти аутен тич на са гла сност ма ло лет ни ка, ро ди те ља и по ро ди це Мо ра по сто ја ти аутен тич на са гла сност ма ло лет ни ка, ро ди те ља и по ро ди це 
при хва та и њи хо ва пар ти ци па ци ја у це ло куп ном по ступ ку из вр ше ња ме ре.при хва та и њи хо ва пар ти ци па ци ја у це ло куп ном по ступ ку из вр ше ња ме ре.

. Пре пли та ње по ро дич но прав не за шти те и кри вич ног по ступ ка. Пре пли та ње по ро дич но прав не за шти те и кри вич ног по ступ ка

Кри вич ни по сту пак пре ма ма ло лет ни ку се не пре кид но пре пли ће са по ро-Кри вич ни по сту пак пре ма ма ло лет ни ку се не пре кид но пре пли ће са по ро-
дич но прав ном за шти том, од но сно ЦСР ће при ме њи ва ти и ме ре из по ро-дич но прав ном за шти том, од но сно ЦСР ће при ме њи ва ти и ме ре из по ро-
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дич но прав не за шти те, што ће до при не ти ефек ти ма спро во ђе ња из ре че не дич но прав не за шти те, што ће до при не ти ефек ти ма спро во ђе ња из ре че не 
ме ре за шта је нео п ход на до бра са рад ња су да и ЦСР.ме ре за шта је нео п ход на до бра са рад ња су да и ЦСР.

. Кон ти ну и тет са рад ње ЦСР и ЦПСУ. Кон ти ну и тет са рад ње ЦСР и ЦПСУ

Кон ти ну и ра на и до бра са рад ња мо ра по сто ја ти из ме ђу ЦСР, ЦПСУ, по ро-Кон ти ну и ра на и до бра са рад ња мо ра по сто ја ти из ме ђу ЦСР, ЦПСУ, по ро-
ди це при хва та (хра ни тељ ске по ро ди це), ма ло лет ни ка и ње го вих ро ди те-ди це при хва та (хра ни тељ ске по ро ди це), ма ло лет ни ка и ње го вих ро ди те-
ља, као и ме ђу соб но ува жа ва ње и про фе си о нал ни са рад нич ки од нос.ља, као и ме ђу соб но ува жа ва ње и про фе си о нал ни са рад нич ки од нос.

. Уго вор као сред ство ре гу ли са ња оба ве за и од го вор но сти. Уго вор као сред ство ре гу ли са ња оба ве за и од го вор но сти

Уго вор ко ји пот пи су ју ЦСР, ЦПСУ и хра ни тељ ска по ро ди ца мо ра би ти Уго вор ко ји пот пи су ју ЦСР, ЦПСУ и хра ни тељ ска по ро ди ца мо ра би ти 
пре ци зан са ја сно де фи ни са ним за да ци ма, уло га ма, од го вор но сти ма, ме-пре ци зан са ја сно де фи ни са ним за да ци ма, уло га ма, од го вор но сти ма, ме-
ђу соб ним ин фор ми са њем свих ак те ра ка ко би био свр сис хо дан.ђу соб ним ин фор ми са њем свих ак те ра ка ко би био свр сис хо дан.

. Кон ти ну и тет са рад ње ЦСР са су дом. Кон ти ну и тет са рад ње ЦСР са су дом

Суд мо ра би ти не пре кид но укљу чен ка ко би пра во вре ме но мо гао да ре а гу је. Суд мо ра би ти не пре кид но укљу чен ка ко би пра во вре ме но мо гао да ре а гу је. 

. Кон ти ну и тет ак тив но сти де те та. Кон ти ну и тет ак тив но сти де те та

Жи вот у по ро ди ци при хва та не сме ре ме ти ти за по че те ре дов не ак тив но-Жи вот у по ро ди ци при хва та не сме ре ме ти ти за по че те ре дов не ак тив но-
сти ма ло лет ни ка — шко ло ва ње, ба вље ње спор том, ле че ње… (што је јед на сти ма ло лет ни ка — шко ло ва ње, ба вље ње спор том, ле че ње… (што је јед на 
од прет по став ки свих по ја ча них над зо ра — по ја ча на и до бро струк ту ри са-од прет по став ки свих по ја ча них над зо ра — по ја ча на и до бро струк ту ри са-
на кон тро ла и над зор без из ме шта ња ма ло лет ни ка из со ци јал не сре ди не).на кон тро ла и над зор без из ме шта ња ма ло лет ни ка из со ци јал не сре ди не).

. Про це на хра ни тељ ских по ро ди ца вр ши се по про пи са ној. Про це на хра ни тељ ских по ро ди ца вр ши се по про пи са ној
про це ду рипро це ду ри

По ро ди ца при хва та ма ло лет ни ка мо ра би ти про це њи ва на по про пи са ној По ро ди ца при хва та ма ло лет ни ка мо ра би ти про це њи ва на по про пи са ној 
про це ду ри про це не оп ште по доб но сти хра ни те ља са до дат ном про це ном про це ду ри про це не оп ште по доб но сти хра ни те ља са до дат ном про це ном 
за при хват ма ло лет ни ка са из ре че ном ме ром по ја ча ног над зо ра у дру гој за при хват ма ло лет ни ка са из ре че ном ме ром по ја ча ног над зо ра у дру гој 
по ро ди ци ка ко се не би до го ди ли про пу сти ко ји мо гу угро зи ти за ко ни то по ро ди ци ка ко се не би до го ди ли про пу сти ко ји мо гу угро зи ти за ко ни то 
по сту па ње и за шти ту ма ло лет ног ли ца.по сту па ње и за шти ту ма ло лет ног ли ца.
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. . Основ не ка рак те ри сти ке мо де ла . . Основ не ка рак те ри сти ке мо де ла 
при ме не вас пит не ме ре ПНУДПпри ме не вас пит не ме ре ПНУДП

За раз ви ја ње ин те грал ног мо де ла, на осно ву већ из не тих спе ци фич но сти За раз ви ја ње ин те грал ног мо де ла, на осно ву већ из не тих спе ци фич но сти 
по тре ба ове гру пе де це, али и ре а ли зо ва ња из ре че не суд ске ме ре, ја сно по тре ба ове гру пе де це, али и ре а ли зо ва ња из ре че не суд ске ме ре, ја сно 
је да мо дел мо ра би ти мул ти ди сци пли на ран и ин ре ре со ран. Да кле, уче-је да мо дел мо ра би ти мул ти ди сци пли на ран и ин ре ре со ран. Да кле, уче-
сни ци су про фе си о нал ци раз ли чи тих за ни ма ња за по сле ни у ЦСР и ЦПСУ сни ци су про фе си о нал ци раз ли чи тих за ни ма ња за по сле ни у ЦСР и ЦПСУ 
— со ци јал ни рад ни ци, пси хо ло зи, пе да го зи, спе ци јал ни пе да го зи, прав-— со ци јал ни рад ни ци, пси хо ло зи, пе да го зи, спе ци јал ни пе да го зи, прав-
ни ци, али и про фе си о нал ци здрав стве не и обра зов не стру ке ко ји су за по-ни ци, али и про фе си о нал ци здрав стве не и обра зов не стру ке ко ји су за по-
сле ни у дру гим ре со ри ма — здрав ству, про све ти, пра во су ђу, по ли ци ји и сле ни у дру гим ре со ри ма — здрав ству, про све ти, пра во су ђу, по ли ци ји и 
слич но, ка да то по тре бе де це зах те ва ју.слич но, ка да то по тре бе де це зах те ва ју.

Основ ни циљОснов ни циљ овог мо де ла је оства ри ва ње по др шке ма ло лет ни ци ма са  овог мо де ла је оства ри ва ње по др шке ма ло лет ни ци ма са 
про бле ми ма у по на ша њу у свим обла сти ма жи во та и раз во ју жи вот них ве-про бле ми ма у по на ша њу у свим обла сти ма жи во та и раз во ју жи вот них ве-
шти на ко је ће им по мо ћи да про ме не сво ја по на ша ња, раз ви ја ју бо љу сли ку шти на ко је ће им по мо ћи да про ме не сво ја по на ша ња, раз ви ја ју бо љу сли ку 
о се би и сти чу са мо по у зда ње за окре та ње ка бо љој соп стве ној бу дућ но сти.о се би и сти чу са мо по у зда ње за окре та ње ка бо љој соп стве ној бу дућ но сти.

У од но су на по др шку дру гим ти неј џе ри ма у си сте му со ци јал не за шти те У од но су на по др шку дру гим ти неј џе ри ма у си сте му со ци јал не за шти те 
или дру гим си сте ми ма, овај мо дел има ја сно де фи ни сан или дру гим си сте ми ма, овај мо дел има ја сно де фи ни сан ин терре сор ни ин терре сор ни 
тимтим око сва ког де те та, ко ји је у кон стант ном ин тен зив ном ра ду и са рад њи.  око сва ког де те та, ко ји је у кон стант ном ин тен зив ном ра ду и са рад њи. 

Дру га ва жна од ред ни ца је Дру га ва жна од ред ни ца је ин тен зив но пра ће ње оства ри ва ња ци ље ва ин тен зив но пра ће ње оства ри ва ња ци ље ва 
де фи ни са них за сва ког ма ло лет ни ка и флек си бил ност — при ла го ђа ва ње де фи ни са них за сва ког ма ло лет ни ка и флек си бил ност — при ла го ђа ва ње 
пла но ва у скла ду са тим. пла но ва у скла ду са тим. 

Тре ћа од ред ни ца је Тре ћа од ред ни ца је па ра лел ни рад са де цом, би о ло шком и дру гом па ра лел ни рад са де цом, би о ло шком и дру гом 
(хра ни тељ ском) по ро ди цом(хра ни тељ ском) по ро ди цом на осна жи ва њу и сти ца њу ве шти на ко му ни- на осна жи ва њу и сти ца њу ве шти на ко му ни-
ка ци је и при ме не аде кват них вас пит них ме то да и њи хо вог уче шћа у оства-ка ци је и при ме не аде кват них вас пит них ме то да и њи хо вог уче шћа у оства-
ри ва њу на ло же не ме ре. Рад се од ви ја ин ди ви ду ал но и у гру па ма.ри ва њу на ло же не ме ре. Рад се од ви ја ин ди ви ду ал но и у гру па ма.

Че твр та од ред ни ца је Че твр та од ред ни ца је тим ски рад,тим ски рад, ја сно по де ље не уло ге, од го вор но сти и  ја сно по де ље не уло ге, од го вор но сти и 
ме ђу соб но ин фор ми са ње по прин ци пу парт нер ског ра да.ме ђу соб но ин фор ми са ње по прин ци пу парт нер ског ра да.
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По зи тив не про ме неПо зи тив не про ме не се обез бе ђу ју кроз:  се обез бе ђу ју кроз: 

 по ста вља ње ја сних и кон зи стент них (одр жи вих) ци ље ва по на ша ња; по ста вља ње ја сних и кон зи стент них (одр жи вих) ци ље ва по на ша ња;

 над зор и по др шку у оства ри ва њу ци ље ва, ко ји је у по чет ку сва ко дне ван,  над зор и по др шку у оства ри ва њу ци ље ва, ко ји је у по чет ку сва ко дне ван, 
а за тим се при ла го ђа ва сте пе ну на пре до ва ња ма ло лет ни ка;а за тим се при ла го ђа ва сте пе ну на пре до ва ња ма ло лет ни ка;

 пред ви дљи ве по сле ди це и на гра де за по ста вље на пра ви ла, од но сно  пред ви дљи ве по сле ди це и на гра де за по ста вље на пра ви ла, од но сно 
оства ре не ци ље ве;оства ре не ци ље ве;

 под сти цај ни од нос са чла но ви ма по ро ди це на сме шта ју и чла но ви ма  под сти цај ни од нос са чла но ви ма по ро ди це на сме шта ју и чла но ви ма 
би о ло шке по ро ди це;би о ло шке по ро ди це;

 сма ње ње из ло же но сти де лин квент ним гру па ма и не га тив ним ути ца ји ма;сма ње ње из ло же но сти де лин квент ним гру па ма и не га тив ним ути ца ји ма;

 ну ђе ње по зи тив ног мо де ла по ро дич ног функ ци о ни са ња; ну ђе ње по зи тив ног мо де ла по ро дич ног функ ци о ни са ња;

 ин тен зи ван рад са би о ло шком по ро ди цом ма ло лет ни ка и ње но осна- ин тен зи ван рад са би о ло шком по ро ди цом ма ло лет ни ка и ње но осна-
жи ва ње за рад на оства ри ва њу ци ље ва про ме не по на ша ња и на кон по-жи ва ње за рад на оства ри ва њу ци ље ва про ме не по на ша ња и на кон по-
врат ка ма ло лет ни ка;врат ка ма ло лет ни ка;

 ин тен зи ван рад по је ди нач но и груп но са ма ло лет ни ком/ма ло лет ни ци- ин тен зи ван рад по је ди нач но и груп но са ма ло лет ни ком/ма ло лет ни ци-
ма у ци љу усва ја ња од ре ђе них ве шти на ко му ни ка ци је, ре ша ва ња про-ма у ци љу усва ја ња од ре ђе них ве шти на ко му ни ка ци је, ре ша ва ња про-
бле ма, ра да на соп стве ној са мо ак ту а ли за ци ји и са мо по у зда њу и обра-бле ма, ра да на соп стве ној са мо ак ту а ли за ци ји и са мо по у зда њу и обра-
зов ним ре зул та ти ма.зов ним ре зул та ти ма.

Мул ти ре сор ни тимМул ти ре сор ни тим око сва ког ма ло лет ни ка чи не: око сва ког ма ло лет ни ка чи не:

 во ди тељ слу ча ја из ЦСР (ру ко во ди ра дом ти ма); во ди тељ слу ча ја из ЦСР (ру ко во ди ра дом ти ма);

 са вет ник за хра ни тељ ску по ро ди цу из ЦПСУ; са вет ник за хра ни тељ ску по ро ди цу из ЦПСУ;

 хра ни тељ, од но сно но си лац из вр ше ња ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој  хра ни тељ, од но сно но си лац из вр ше ња ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој 
по ро ди ци;по ро ди ци;

 струч ни рад ник ко ји ре а ли зу је про грам обу ке би о ло шке по ро ди це и  струч ни рад ник ко ји ре а ли зу је про грам обу ке би о ло шке по ро ди це и 
при пре ме за по вра так де те та — пре ма акре ди то ва ном про гра му;при пре ме за по вра так де те та — пре ма акре ди то ва ном про гра му;

 струч ни рад ник ко ји ре а ли зу је про грам груп ног ра да са де те том — пре- струч ни рад ник ко ји ре а ли зу је про грам груп ног ра да са де те том — пре-
ма акре ди то ва ном про гра му;ма акре ди то ва ном про гра му;
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 струч ни рад ник ко ји ре а ли зу је про грам обу ке дру ге (хра ни тељ ске) по- струч ни рад ник ко ји ре а ли зу је про грам обу ке дру ге (хра ни тељ ске) по-
ро ди це;ро ди це;

 дру ги струч ни рад ни ци пре ма по тре ба ма де те та из си сте ма обра зо ва- дру ги струч ни рад ни ци пре ма по тре ба ма де те та из си сте ма обра зо ва-
ња, здрав ства и др.ња, здрав ства и др.

Ру ко во ди лац Ти ма, од но сно во ди тељ слу ча ја утвр ђу је на чин ра да ти ма, са-Ру ко во ди лац Ти ма, од но сно во ди тељ слу ча ја утвр ђу је на чин ра да ти ма, са-
зи ва са стан ке Ти ма у це ло куп ном са ста ву или по је ди них чла но ва у за ви-зи ва са стан ке Ти ма у це ло куп ном са ста ву или по је ди них чла но ва у за ви-
сно сти од по тре бе и тра жи ин фор ма ци је од чла но ва Ти ма ко је су зна чај не сно сти од по тре бе и тра жи ин фор ма ци је од чла но ва Ти ма ко је су зна чај не 
за пла ни ра ње и из ве шта ва ње о ре зул та ти ма при ме ње не ме ре. Та ко ђе, има за пла ни ра ње и из ве шта ва ње о ре зул та ти ма при ме ње не ме ре. Та ко ђе, има 
са рад њу са су дом ко ји из ве шта ва у скла ду са за ко ном. Во ди тељ слу ча ја мо-са рад њу са су дом ко ји из ве шта ва у скла ду са за ко ном. Во ди тељ слу ча ја мо-
же укљу чи ти и ма ло лет ни ка на ње гов зах тев или по соспстве ној про це ни, же укљу чи ти и ма ло лет ни ка на ње гов зах тев или по соспстве ној про це ни, 
од но сно да ва ти ин фор ма ци је ма ло лет ни ку од зна ча ја за ње га и обез бе ди-од но сно да ва ти ин фор ма ци је ма ло лет ни ку од зна ча ја за ње га и обез бе ди-
ти дру ге ви до ве пар ти ци па ци је ма ло лет ни ка. Та ко ђе, во ди тељ слу ча ја мо-ти дру ге ви до ве пар ти ци па ци је ма ло лет ни ка. Та ко ђе, во ди тељ слу ча ја мо-
же укљу чи ва ти и би о ло шку по ро ди цу, од но сно кре и ра ти са стан ке на ко ји-же укљу чи ва ти и би о ло шку по ро ди цу, од но сно кре и ра ти са стан ке на ко ји-
ма ће би о ло шка по ро ди ца уче ство ва ти и до би ја ти по др шку са гле да ва њем ма ће би о ло шка по ро ди ца уче ство ва ти и до би ја ти по др шку са гле да ва њем 
ра да и ре зул та та мул ти ре сор ског ти ма.ра да и ре зул та та мул ти ре сор ског ти ма.

Рад свих ак те ра за сно ван је на над ле жно сти ма ко је су ре гу ли са не ре ле-Рад свих ак те ра за сно ван је на над ле жно сти ма ко је су ре гу ли са не ре ле-
вант ним за ко ни ма. Пред ност је што кључ ни уче сни ци у из вр ше њу ме ре вант ним за ко ни ма. Пред ност је што кључ ни уче сни ци у из вр ше њу ме ре 
— ЦСР и ЦПСУ већ има ју уре ђе ну са рад њу и ја сну по де лу уло га кад је у — ЦСР и ЦПСУ већ има ју уре ђе ну са рад њу и ја сну по де лу уло га кад је у 
пи та њу хра ни тељ ство, што се и у овом мо де лу за др жа ва. Мо дел, у ства ри, пи та њу хра ни тељ ство, што се и у овом мо де лу за др жа ва. Мо дел, у ства ри, 
ну ди пре ци зну струк ту ру, ја сне ли ни је ко му ни ка ци ја и укљу чи ва ња дру гих ну ди пре ци зну струк ту ру, ја сне ли ни је ко му ни ка ци ја и укљу чи ва ња дру гих 
ак те ра, а сви ма по ста вља струч не зах те ве и уна пре ђи ва ње ве шти на за оба-ак те ра, а сви ма по ста вља струч не зах те ве и уна пре ђи ва ње ве шти на за оба-
вља ње сво јих за да та ка. Да кле, фо кус је на про фе си о нал но сти, до број ор га-вља ње сво јих за да та ка. Да кле, фо кус је на про фе си о нал но сти, до број ор га-
ни за ци ји, уна пре ђи ва њу зна ња и пра вил ној пар ти ци па ци ји свих ак те ра, ни за ци ји, уна пре ђи ва њу зна ња и пра вил ној пар ти ци па ци ји свих ак те ра, 
што функ ци о ни ше у до број ор га ни за ци ји ра да. Сло же ност уче шћа ве ћег што функ ци о ни ше у до број ор га ни за ци ји ра да. Сло же ност уче шћа ве ћег 
бро ја ак те ра из ра зних уста но ва и ре со ра ре ша ва се до бром ор га ни за ци јом, бро ја ак те ра из ра зних уста но ва и ре со ра ре ша ва се до бром ор га ни за ци јом, 
ја сном хи је рар хи јом и по де лом за да та ка и од го вор но сти. ја сном хи је рар хи јом и по де лом за да та ка и од го вор но сти. 

У н аста вку д ај емо гр афи чки пр иказ пр им ера к оји би у пра кси р ада у Б е-У н аста вку д ај емо гр афи чки пр иказ пр им ера к оји би у пра кси р ада у Б е-
огр аду м огао да се пр им ени, им ај ући у в иду ра сп ол ож иве р есу рсе и већ огр аду м огао да се пр им ени, им ај ући у в иду ра сп ол ож иве р есу рсе и већ 
у сп ост ављ ене с ара дни чке о дн осе. у сп ост ављ ене с ара дни чке о дн осе. 



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

Гр аф икон бр. Гр аф икон бр. 

Напомена: Напомена: 

. црна стрелица означава надлежност појединих актера . црна стрелица означава надлежност појединих актера 
. испрекидана стрелица означава рад са децом, односно са породицом. испрекидана стрелица означава рад са децом, односно са породицом
. сива стрелица означава извештавање о резултатима рада. сива стрелица означава извештавање о резултатима рада
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На овом при ме ру ви ди мо да би кључ на са рад ња би ла из ме ђу три ор га ни-На овом при ме ру ви ди мо да би кључ на са рад ња би ла из ме ђу три ор га ни-
за ци је: цен тра за со ци јал ни рад, цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње за ци је: цен тра за со ци јал ни рад, цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње 
и днев ног цен тра ко ји би ра дио са де цом и ко ји за то има ли цен цу. Ове и днев ног цен тра ко ји би ра дио са де цом и ко ји за то има ли цен цу. Ове 
уста но ве, пре све га ЦСР и ЦПСУ би сво ју са рад њу ши ри ле са уста но ва ма уста но ве, пре све га ЦСР и ЦПСУ би сво ју са рад њу ши ри ле са уста но ва ма 
дру гих ре со ра у за ви сно сти од пла на за ма ло лет ни ка, и сва ка у свом до ме-дру гих ре со ра у за ви сно сти од пла на за ма ло лет ни ка, и сва ка у свом до ме-
ну пра ти ла и по др жа ва ла на пре до ва ње де те та у тим си сте ми ма, пре све-ну пра ти ла и по др жа ва ла на пре до ва ње де те та у тим си сте ми ма, пре све-
га у обра зо ва њу и здрав ству, али и на афир ма ци ји ма ло лет ни ка у обла сти га у обра зо ва њу и здрав ству, али и на афир ма ци ји ма ло лет ни ка у обла сти 
спор та, кул ту ре, умет но сти и сл. спор та, кул ту ре, умет но сти и сл. 

Бит на од ред ни ца мо де ла је и на чин из ве шта ва ња. Из ве шта ји су већ уре ђе-Бит на од ред ни ца мо де ла је и на чин из ве шта ва ња. Из ве шта ји су већ уре ђе-
ни под за кон ским ак ти ма кад је у пи та њу са рад ња ЦСР и ЦПСУ и по сто ји ни под за кон ским ак ти ма кад је у пи та њу са рад ња ЦСР и ЦПСУ и по сто ји 
до бра прак са и већ по стиг нут ква ли тет из ве шта ја и на чи на ре ша ва ња про-до бра прак са и већ по стиг нут ква ли тет из ве шта ја и на чи на ре ша ва ња про-
бле ма. По овом мо де лу, са вет ник ЦПСУ је у оба ве зи да са ра ђу је са свим бле ма. По овом мо де лу, са вет ник ЦПСУ је у оба ве зи да са ра ђу је са свим 
уче сни ци ма за шти те де те та, да при ку пља ин фор ма ци је ко је угра ђу је у свој уче сни ци ма за шти те де те та, да при ку пља ин фор ма ци је ко је угра ђу је у свој 
из ве штај и пе ри о дич но до ста вља ЦСР над ле жном за де те. из ве штај и пе ри о дич но до ста вља ЦСР над ле жном за де те. 
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. . Пар ти ци па ци ја ра зних ак те ра. . Пар ти ци па ци ја ра зних ак те ра
у из ра ди мо де лау из ра ди мо де ла

До са да шње ис ку ство у ра ду у обла сти со ци јал не за шти те нај ви ше нас је До са да шње ис ку ство у ра ду у обла сти со ци јал не за шти те нај ви ше нас је 
усме ри ло да ка да ра ди мо на ино ва ци ја ма си сте ма ко ри сти мо ми шље ње усме ри ло да ка да ра ди мо на ино ва ци ја ма си сте ма ко ри сти мо ми шље ње 
ко ри сни ка и ува жа ва мо њи хо ве су ге сти је. Учи ни ли смо то и овог пу та. Ор-ко ри сни ка и ува жа ва мо њи хо ве су ге сти је. Учи ни ли смо то и овог пу та. Ор-
га ни зо ва ли смо фо кус гру пе хра ни те ља ко ји већ бри ну о де ци са про бле-га ни зо ва ли смо фо кус гру пе хра ни те ља ко ји већ бри ну о де ци са про бле-
ми ма у по на ша њу и де це тј. ма ло лет ни ка са из ре че ном ме ром по ја ча ног ми ма у по на ша њу и де це тј. ма ло лет ни ка са из ре че ном ме ром по ја ча ног 
над зо ра ор га на ста ра тељ ства (по себ ном оба ве зом или им је по сту пак још над зо ра ор га на ста ра тељ ства (по себ ном оба ве зом или им је по сту пак још 
увек у то ку). По ред то га, аутор ски тим је то ком чи та вог про це са из ра де увек у то ку). По ред то га, аутор ски тим је то ком чи та вог про це са из ра де 
мо де ла кон сул то вао струч ња ке у со ци јал ној за шти ти, суд ству, здрав ству. мо де ла кон сул то вао струч ња ке у со ци јал ној за шти ти, суд ству, здрав ству. 
Пред ло же ни мо дел ре зул тат је ду го трај ног и све о бу хват ног уче шћа свих Пред ло же ни мо дел ре зул тат је ду го трај ног и све о бу хват ног уче шћа свих 
зна чај них ак те ра.зна чај них ак те ра.

. . . Пар ти ци па ци ја хра ни те ља. . . Пар ти ци па ци ја хра ни те ља

На фо кус гру пи са хра ни те љи ма из Ср би је ко ји бри ну о де ци без ро ди тељ-На фо кус гру пи са хра ни те љи ма из Ср би је ко ји бри ну о де ци без ро ди тељ-
ског ста ра ња и има ју ис ку ство са те шким по на ша њем де це, од ко јих су не ка ског ста ра ња и има ју ис ку ство са те шким по на ша њем де це, од ко јих су не ка 
од њих до ла зи ла и у су коб са за ко ном пре сме шта ја, до би је не су ко ри сне од њих до ла зи ла и у су коб са за ко ном пре сме шта ја, до би је не су ко ри сне 
су ге сти је, али и од го во ри на пи та ња и ди ле ме ко је су се ја вља ле то ком кон-су ге сти је, али и од го во ри на пи та ња и ди ле ме ко је су се ја вља ле то ком кон-
ци пи ра ња мо де ла. ци пи ра ња мо де ла. 

Узро ци иза зов них по на ша њаУзро ци иза зов них по на ша ња

Те шка по на ша ња де це ни су ре зул тат са мо јед ног узро ка, али се као до ми-Те шка по на ша ња де це ни су ре зул тат са мо јед ног узро ка, али се као до ми-
нант ни пре по зна ју: нант ни пре по зна ју: 

 тра у мат ско ис ку ство и емо ци о нал ни (пси хич ки) про бле ми као по сле- тра у мат ско ис ку ство и емо ци о нал ни (пси хич ки) про бле ми као по сле-
ди ца те шког жи вот ног ис ку ства;ди ца те шког жи вот ног ис ку ства;
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 од су ство по зи тив не ди сци пли не и усме ра ва ња од стра не од ра слих; од су ство по зи тив не ди сци пли не и усме ра ва ња од стра не од ра слих;

 за не ма ри ва ње основ них по тре ба у би о ло шкој по ро ди ци; за не ма ри ва ње основ них по тре ба у би о ло шкој по ро ди ци;

 адо ле сцент ни уз раст у ко ме су све ре ак ци је бур ни је и ко ји има сво је спе- адо ле сцент ни уз раст у ко ме су све ре ак ци је бур ни је и ко ји има сво је спе-
ци фич но сти.ци фич но сти.

Ка ко по сту па ти саКа ко по сту па ти са де цом ко ја има ју из ре че ну ме ру ПНУДПде цом ко ја има ју из ре че ну ме ру ПНУДП?

Као кључ не мо мен те у вас пи та њу де це ко ја има ју суд ску ме ру над зо ра у Као кључ не мо мен те у вас пи та њу де це ко ја има ју суд ску ме ру над зо ра у 
дру гој по ро ди ци, хра ни те љи пре по зна ју:дру гој по ро ди ци, хра ни те љи пре по зна ју:

 ја сну по ро дич ну струк ту ру,  ја сну по ро дич ну струк ту ру, 

 склад не по ро дич не од но се,  склад не по ро дич не од но се, 

 тран спа рент на пра ви ла до ко јих се до ла зи пре го ва ра њем са де те том и  тран спа рент на пра ви ла до ко јих се до ла зи пре го ва ра њем са де те том и 
ко ја се до след но спро во де,ко ја се до след но спро во де,

 раз ви ја ње од но са по ве ре ња и са рад ње,  раз ви ја ње од но са по ве ре ња и са рад ње, 

 ја ча ње са мо по што ва ња. ја ча ње са мо по што ва ња.

Шта хра ни те ље бри не кад је у пи та њу из вр ше ње вас пит не ме ре?Шта хра ни те ље бри не кад је у пи та њу из вр ше ње вас пит не ме ре?

Као мо мен ти ко ји их нај ви ше бри ну хра ни те љи су из дво ји ли:Као мо мен ти ко ји их нај ви ше бри ну хра ни те љи су из дво ји ли:

 Оче ки ва не те шко ће у ус по ста вља њу и раз ви ја њу од но са са де те том, по- Оче ки ва не те шко ће у ус по ста вља њу и раз ви ја њу од но са са де те том, по-
себ но у ве зи са адо ле сцент ним уз ра стом ко ји под ра зу ме ва спе ци фич не себ но у ве зи са адо ле сцент ним уз ра стом ко ји под ра зу ме ва спе ци фич не 
раз вој не за дат ке ко ји оте жа ва ју ве зи ва ње и по тре ба да се ре ла тив но бр-раз вој не за дат ке ко ји оте жа ва ју ве зи ва ње и по тре ба да се ре ла тив но бр-
зо ус по ста ви бар ми ни мум по ве ре ња и са рад ње; зо ус по ста ви бар ми ни мум по ве ре ња и са рад ње; 

 очу ва ње ба лан са из ме ђу по тре бе за по што ва њем ауто но ми је мла де осо- очу ва ње ба лан са из ме ђу по тре бе за по што ва њем ауто но ми је мла де осо-
бе и вас пит не ме ре ко ја на ла же по ја чан над зор; бе и вас пит не ме ре ко ја на ла же по ја чан над зор; 

 са рад ња са би о ло шким ро ди те љи ма де це за ко је се мо же прет по ста ви ти  са рад ња са би о ло шким ро ди те љи ма де це за ко је се мо же прет по ста ви ти 
да не ма ју вас пит не ве шти не, а мо гу и да ље има ти не га ти ван ути цај на да не ма ју вас пит не ве шти не, а мо гу и да ље има ти не га ти ван ути цај на 
де те уко ли ко се њи хо ва уло га и кон так ти са де те том не де фи ни шу.де те уко ли ко се њи хо ва уло га и кон так ти са де те том не де фи ни шу.
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Ко ји про фил хра ни тељ ске по ро ди це је аде ква тан за де цу са вас пит-Ко ји про фил хра ни тељ ске по ро ди це је аде ква тан за де цу са вас пит-
ном ме ром ПНУДП?ном ме ром ПНУДП?

Ис так ну то је да по ро ди ца ко ја би пре у зе ла овај ком плек сан за да так тре ба да: Ис так ну то је да по ро ди ца ко ја би пре у зе ла овај ком плек сан за да так тре ба да: 

 бу де ком плет на по ро ди ца; бу де ком плет на по ро ди ца;
 са по ро дич ном ор га ни за ци јом ко ја омо гу ћа ва фи зич ку до ступ ност и  са по ро дич ном ор га ни за ци јом ко ја омо гу ћа ва фи зич ку до ступ ност и 

по све ће ност де те ту;по све ће ност де те ту;
 са раз ви је ном мре жом по др шке; са раз ви је ном мре жом по др шке;
 са ис ку ством у по ди за њу де це адо ле сцент ног уз ра ста; са ис ку ством у по ди за њу де це адо ле сцент ног уз ра ста;
 са ве шти на ма ко му ни ка ци је, за сту па ња де те та и са рад ње са пред став- са ве шти на ма ко му ни ка ци је, за сту па ња де те та и са рад ње са пред став-

ни ци ма раз ли чи тих си сте ма.ни ци ма раз ли чи тих си сте ма.

Шта би Шта би би лаби ла мо ти ва ци ја хра ни те ља за хра ни тељ ство за де цу са  мо ти ва ци ја хра ни те ља за хра ни тељ ство за де цу са вас-вас-
пит ном ме ром ПНУДП?пит ном ме ром ПНУДП?

Као до бит од пру жа ња ове вр сте услу ге уче сни ци пре по зна ју:Као до бит од пру жа ња ове вр сте услу ге уче сни ци пре по зна ју:

 по тре бу да се ан га жу ју за до бро бит де це са иза зов ним по на ша њем; по тре бу да се ан га жу ју за до бро бит де це са иза зов ним по на ша њем;
 да раз ви ја ју и упо тре бе сво је спе ци фич но ис ку ство и зна ње; да раз ви ја ју и упо тре бе сво је спе ци фич но ис ку ство и зна ње;
 до жи вљај при зна ња јер су ода бра ни за ми си ју ко ју не мо же да ис пу ни  до жи вљај при зна ња јер су ода бра ни за ми си ју ко ју не мо же да ис пу ни 

сва ка по ро ди ца.сва ка по ро ди ца.

Ко ја су зна ња хра ни те љи ма по треб на за хра ни тељ ство за де цу вас-Ко ја су зна ња хра ни те љи ма по треб на за хра ни тељ ство за де цу вас-
пит ном ме ром ПНУДП?пит ном ме ром ПНУДП?

Оба ве зна зна ња ко ја су им по треб на да би пре у зе ли бри гу о де ци са из ре-Оба ве зна зна ња ко ја су им по треб на да би пре у зе ли бри гу о де ци са из ре-
че ном суд ском ме ром над зо ра у дру гој по ро ди ци: че ном суд ском ме ром над зо ра у дру гој по ро ди ци: 

 зна ња о са мој вас пит ној ме ри; зна ња о са мој вас пит ној ме ри;
 про це ду ра ма ве за ним за из ри ца ње ме ре; про це ду ра ма ве за ним за из ри ца ње ме ре;
 за да ци ма по ро ди це; за да ци ма по ро ди це;
 пред ра су да ма уоп ште, а по себ но ве за ним за ову гру пу де це; пред ра су да ма уоп ште, а по себ но ве за ним за ову гру пу де це;
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 ка рак те ри сти ка ма де це из ове гру пе, а по себ но ка рак те ри сти ка ма адо- ка рак те ри сти ка ма де це из ове гру пе, а по себ но ка рак те ри сти ка ма адо-
ле сцент ног уз ра ста;ле сцент ног уз ра ста;

 ве шти на ма ко му ни ка ци је, при ме ре ним вас пит ним тех ни ка ма… ве шти на ма ко му ни ка ци је, при ме ре ним вас пит ним тех ни ка ма…

Хра ни те љи обу ку до жи вља ва ју као при пре му за бри гу о де ци из ове гру пе, Хра ни те љи обу ку до жи вља ва ју као при пре му за бри гу о де ци из ове гру пе, 
али и као по др шку. Сма тра ју да је нео п ход но да по ро ди це ко је би пре у зе ле али и као по др шку. Сма тра ју да је нео п ход но да по ро ди це ко је би пре у зе ле 
овај ком плек сан за да так има ју по др шку про фе си о на ла ца по пут по др шке овај ком плек сан за да так има ју по др шку про фе си о на ла ца по пут по др шке 
ко ја се обез бе ђу је хра ни тељ ским по ро ди ца ма од стра не са вет ни ка за хра-ко ја се обез бе ђу је хра ни тељ ским по ро ди ца ма од стра не са вет ни ка за хра-
ни тељ ство, али још ин тен зив ни је.ни тељ ство, али још ин тен зив ни је.

На осно ву све га што је до са да по стиг ну то уна пре ђи ва њем ком пе тен ци ја На осно ву све га што је до са да по стиг ну то уна пре ђи ва њем ком пе тен ци ја 
хра ни те ља, као и про ме на ма ко је су оства ре не у при пре ми и раз во ју хра-хра ни те ља, као и про ме на ма ко је су оства ре не у при пре ми и раз во ју хра-
ни тељ ства за де цу са смет ња ма у раз во ју укљу чу ју ћи и де цу са про бле ми ма ни тељ ства за де цу са смет ња ма у раз во ју укљу чу ју ћи и де цу са про бле ми ма 
у по на ша њу, као и оп штег за кључ ка да хра ни те љи већ бри ну о де ци ко ја у по на ша њу, као и оп штег за кључ ка да хра ни те љи већ бри ну о де ци ко ја 
има ју слич не про бле ме као и де цу ко ја су до би ла ме ру над зо ра у дру гој по-има ју слич не про бле ме као и де цу ко ја су до би ла ме ру над зо ра у дру гој по-
ро ди ци, мо же се за кљу чи ти да су хра ни тељ ске по ро ди це зна ча јан ре сурс ро ди ци, мо же се за кљу чи ти да су хра ни тељ ске по ро ди це зна ча јан ре сурс 
из ко га се мо гу де ле ги ра ти по ро ди це ко је би бри ну ле о де ци ко јој се из ри че из ко га се мо гу де ле ги ра ти по ро ди це ко је би бри ну ле о де ци ко јој се из ри че 
вас пит на ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци. вас пит на ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци. 

Као по се бан за кљу чак про из ла зи и по тре ба за при пре мом по себ ног про-Као по се бан за кљу чак про из ла зи и по тре ба за при пре мом по себ ног про-
гра ма обу ке хра ни те ља ко ји би би ли ре гру то ва ни за овај, мо же се ре ћи, гра ма обу ке хра ни те ља ко ји би би ли ре гру то ва ни за овај, мо же се ре ћи, 
по се бан об лик по ро дич ног сме шта ја. При пре ма хра ни те ља за при хват де-по се бан об лик по ро дич ног сме шта ја. При пре ма хра ни те ља за при хват де-
це са из ре че ном ме ром по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци об у хва та и це са из ре че ном ме ром по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци об у хва та и 
раз у ме ва ње слич но сти и раз ли ка из ме ђу де це на хра ни тељ ству и ове де це:раз у ме ва ње слич но сти и раз ли ка из ме ђу де це на хра ни тељ ству и ове де це:

 Де ца на хра ни тељ ству као и де ца ко ја има ју из ре че ну суд ску ме ру по- Де ца на хра ни тељ ству као и де ца ко ја има ју из ре че ну суд ску ме ру по-
ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци има ју слич ну жи вот ну исто ри ју ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци има ју слич ну жи вот ну исто ри ју 
ис пу ње ну те шким ис ку стви ма за не ма ри ва ња, зло ста вља ња, као и ра-ис пу ње ну те шким ис ку стви ма за не ма ри ва ња, зло ста вља ња, као и ра-
зних гу би та ка;зних гу би та ка;

 Де ца нај че шће има ју по сле ди це свог те шког жи вот ног ис ку ства ко- Де ца нај че шће има ју по сле ди це свог те шког жи вот ног ис ку ства ко-
ја се ис по ља ва ју на пла ну емо тив ног раз во ја, обра зов них по стиг ну ћа, ја се ис по ља ва ју на пла ну емо тив ног раз во ја, обра зов них по стиг ну ћа, 
здра вља, по на ша ња, од но са са вр шња ци ма и ин те гри са ња у со ци јал ну здра вља, по на ша ња, од но са са вр шња ци ма и ин те гри са ња у со ци јал ну 
сре ди ну;сре ди ну;
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 Де ца жи ве у по ро ди ци са хра ни те љи ма за јед но у то плом, си гур ном и  Де ца жи ве у по ро ди ци са хра ни те љи ма за јед но у то плом, си гур ном и 
бри жном окру же њу и ус по ста вља ју бли ске од но се и ве зе као основ за бри жном окру же њу и ус по ста вља ју бли ске од но се и ве зе као основ за 
рад за на пре дак де те та;рад за на пре дак де те та;

 Де ца су има ла у ис ку ству од су ство аде кват не ро ди тељ ске бри ге, те је  Де ца су има ла у ис ку ству од су ство аде кват не ро ди тељ ске бри ге, те је 
основ ни за да так хра ни те ља да по но во ус по ста ве ро ди тељ ску фи гу ру основ ни за да так хра ни те ља да по но во ус по ста ве ро ди тељ ску фи гу ру 
де те ту ка ква је по треб на за здрав со ци јал ни, емо тив ни и ког ни тив ни де те ту ка ква је по треб на за здрав со ци јал ни, емо тив ни и ког ни тив ни 
раз вој;раз вој;

 Де ца ве ћи ном има ју ро ди те ље или јед ног ро ди те ља, ко ји мо гу има ти  Де ца ве ћи ном има ју ро ди те ље или јед ног ро ди те ља, ко ји мо гу има ти 
озбиљ не про бле ме са ал ко хо лом, дро гом, у су ко бу са за ко ном или дру-озбиљ не про бле ме са ал ко хо лом, дро гом, у су ко бу са за ко ном или дру-
ге про бле ме због че га ни су мо гли да обез бе де де ци од го ва ра ју ћу не гу, ге про бле ме због че га ни су мо гли да обез бе де де ци од го ва ра ју ћу не гу, 
с ко ји ма де ца оства ру ју кон так те и на ко је мо гу би ти љу ти и има ти ра-с ко ји ма де ца оства ру ју кон так те и на ко је мо гу би ти љу ти и има ти ра-
зна осе ћа ња, што зах те ва по се бан рад хра ни те ља и дру гих уче сни ка у зна осе ћа ња, што зах те ва по се бан рад хра ни те ља и дру гих уче сни ка у 
за шти ти де це;за шти ти де це;

 Основ ни за да так хра ни те ља је да при хва те де цу она кву ка ква она је су и  Основ ни за да так хра ни те ља је да при хва те де цу она кву ка ква она је су и 
да ра де на об ли ко ва њу и про ме ни по на ша ња, с тим што су за де цу са из-да ра де на об ли ко ва њу и про ме ни по на ша ња, с тим што су за де цу са из-
ре че ном ме ром, суд ском од лу ком, де фи ни са не про ме не ко је де те тре ба ре че ном ме ром, суд ском од лу ком, де фи ни са не про ме не ко је де те тре ба 
да по стиг не у од ре ђе ном вре ме ну до кле тра је из ре че на ме ра;да по стиг не у од ре ђе ном вре ме ну до кле тра је из ре че на ме ра;

 Хра ни те љи ма су по треб на струч на зна ња за бри гу о овој де ци и њи хо- Хра ни те љи ма су по треб на струч на зна ња за бри гу о овој де ци и њи хо-
вом вас пи та њу, као што је по треб но и да струч ни рад ни ци ко ји вр ше вом вас пи та њу, као што је по треб но и да струч ни рад ни ци ко ји вр ше 
над зор има ју ис ку ства у ра ду и ве шти не ка ко би мо гли да вр ше над зор над зор има ју ис ку ства у ра ду и ве шти не ка ко би мо гли да вр ше над зор 
по ро ди ца, али и да им пру жа ју струч ну по др шку;по ро ди ца, али и да им пру жа ју струч ну по др шку;

 Струч ни рад ни ци ко ји пру жа ју по др шку по ро ди ца ма тре ба да има ју  Струч ни рад ни ци ко ји пру жа ју по др шку по ро ди ца ма тре ба да има ју 
зна ња о ра зним мо де ли ма и ну де ре ше ња и об у ча ва ју хра ни те ље за раз-зна ња о ра зним мо де ли ма и ну де ре ше ња и об у ча ва ју хра ни те ље за раз-
не на из глед не ре ши ве про бле ме;не на из глед не ре ши ве про бле ме;

 Рад хра ни те ља фо ку си ран је на при мар не по тре бе, сва ко днев не за дат- Рад хра ни те ља фо ку си ран је на при мар не по тре бе, сва ко днев не за дат-
ке и ру ти не кроз ко је се из гра ђу је од нос и бли скост, да има ам би ци је ке и ру ти не кроз ко је се из гра ђу је од нос и бли скост, да има ам би ци је 
за бу дућ ност де це без об зи ра ко ли ко ду го ће би ти у по ро ди ци, да по-за бу дућ ност де це без об зи ра ко ли ко ду го ће би ти у по ро ди ци, да по-
ка зу је флек си бил ност и ис трај ност и не од у ста је и кад је те шко и де лу-ка зу је флек си бил ност и ис трај ност и не од у ста је и кад је те шко и де лу-
је без на де жно;је без на де жно;



ВАСПИТНА  МЕРА  ПОЈАЧАН  НАДЗОР  У  ДРУГОЈ  ПОРОДИЦИ :
МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

 Ри зи ци за успех или не у спех по сто је и ве за ни су за ком пе тен ци је хра- Ри зи ци за успех или не у спех по сто је и ве за ни су за ком пе тен ци је хра-
ни тељ ске по ро ди це, струч ну по др шку и у ко ре ла ци ји су са жи вот ним ни тељ ске по ро ди це, струч ну по др шку и у ко ре ла ци ји су са жи вот ним 
ис ку ством де те та, ду жи ни из ла га ња стре сним си ту а ци ја ма и по сле ди-ис ку ством де те та, ду жи ни из ла га ња стре сним си ту а ци ја ма и по сле ди-
ца ма што мо же во ди ти до пре ки да, пре се ље ња у дру гу по ро ди цу или ца ма што мо же во ди ти до пре ки да, пре се ље ња у дру гу по ро ди цу или 
тра же ње дру гих ре ше ња. Ри зи ци су под јед на ки да се хра ни те љи раз о-тра же ње дру гих ре ше ња. Ри зи ци су под јед на ки да се хра ни те љи раз о-
ча ра ју и од у ста ју.ча ра ју и од у ста ју.

. . . Пар ти ци па ци ја де це. . . Пар ти ци па ци ја де це

По се бан зна чај за при пре му мо де ла из вр ше ња вас пит не ме ре ПНУДП има-По се бан зна чај за при пре му мо де ла из вр ше ња вас пит не ме ре ПНУДП има-
ла је фо кус гру па ор га ни зо ва на с ци љем при ба вља ња ми шље ња са ме де це. ла је фо кус гру па ор га ни зо ва на с ци љем при ба вља ња ми шље ња са ме де це. 
На фо кус гру пи уче ство ва ла су де ца са из ре че ном вас пит ном ме ром по ја-На фо кус гру пи уче ство ва ла су де ца са из ре че ном вас пит ном ме ром по ја-
ча ног над зо ра ор га на ста ра тељ ства, по себ ном оба ве зом или им је по сту-ча ног над зо ра ор га на ста ра тељ ства, по себ ном оба ве зом или им је по сту-
пак још увек у то ку. Из два ја мо не ке из не те ста во ве уче сни ка. пак још увек у то ку. Из два ја мо не ке из не те ста во ве уче сни ка. 

. Ка рак те ри сти ке и спе ци фич но сти дру ге по ро ди це. Ка рак те ри сти ке и спе ци фич но сти дру ге по ро ди це

Гру па је го то во јед но гла сно, већ на по чет ку, из ра зи ла ми шље ње да је сва ки Гру па је го то во јед но гла сно, већ на по чет ку, из ра зи ла ми шље ње да је сва ки 
ма ло лет ник/ца ин ди ви дуа, да има раз ли чи те осо би не, по тре бе и ста во ве и ма ло лет ник/ца ин ди ви дуа, да има раз ли чи те осо би не, по тре бе и ста во ве и 
да за то ни је ла ко да ти ка рак те ри сти ке по ро ди це у ко јој би се вас пит на ме-да за то ни је ла ко да ти ка рак те ри сти ке по ро ди це у ко јој би се вас пит на ме-
ра ПНУДП из вр ша ва ла. За јед нич ки су ис та кли да ра ПНУДП из вр ша ва ла. За јед нич ки су ис та кли да раз ли чи тим ма ло лет-раз ли чи тим ма ло лет-
ни ци ма од го ва ра ју раз ли чи те по ро ди цени ци ма од го ва ра ју раз ли чи те по ро ди це.

Ве ћи на гру пе се из ја сни ла да би ова по ро ди ца тре ба ло да бу де Ве ћи на гру пе се из ја сни ла да би ова по ро ди ца тре ба ло да бу де ну кле ар на и ну кле ар на и 
пот пу напот пу на, оба ро ди те ља и де те/ца. Ни је би ло ми шље ња о дру га чи јој по ро-, оба ро ди те ља и де те/ца. Ни је би ло ми шље ња о дру га чи јој по ро-
ди ци (Нпр. ба ка и пу но лет ни унук и уну ка…)ди ци (Нпр. ба ка и пу но лет ни унук и уну ка…)

Став Став да су у по ро ди ци оба ро ди те љада су у по ро ди ци оба ро ди те ља, обра зла га ли су чи ње ни цом да о не-, обра зла га ли су чи ње ни цом да о не-
ким лич ним по тре ба ма, по ја ва ма и ин те ре со ва њи ма јед но став ни је мо гу ким лич ним по тре ба ма, по ја ва ма и ин те ре со ва њи ма јед но став ни је мо гу 
раз го ва ра ти са исто пол ним „ро ди те љем у по ро ди ци”, мо гу би ти пра вил-раз го ва ра ти са исто пол ним „ро ди те љем у по ро ди ци”, мо гу би ти пра вил-
но схва ће ни и мо гу тра жи ти и оче ки ва ти аде кват но раз у ме ва ње, по др-но схва ће ни и мо гу тра жи ти и оче ки ва ти аде кват но раз у ме ва ње, по др-
шку и по моћ. шку и по моћ. 



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

Ис ку ство ма ло лет ног У.Ис ку ство ма ло лет ног У.

Ма ло лет ни У. је био у по ро ди ци ко ју су чи ни ле мај ка и две ма-Ма ло лет ни У. је био у по ро ди ци ко ју су чи ни ле мај ка и две ма-
ло лет не кће ри. Био је из у зет но за до во љан сво јим ста ту сом и ло лет не кће ри. Био је из у зет но за до во љан сво јим ста ту сом и 
трет ма ном у по ро ди ци. Од нос чла но ва по ро ди це пре ма ње му је трет ма ном у по ро ди ци. Од нос чла но ва по ро ди це пре ма ње му је 
био ис пу њен то пли ном, бри гом и по што ва њем. Ве о ма се ве зао за био ис пу њен то пли ном, бри гом и по што ва њем. Ве о ма се ве зао за 
њих. И по ред то га осе ћао је да не раз у ме ју не ке ње го ве по тре бе. њих. И по ред то га осе ћао је да не раз у ме ју не ке ње го ве по тре бе. 
Би ло му је до пу ште но да из ла зи са мо са де вој чи ца ма — кће ри ма. Би ло му је до пу ште но да из ла зи са мо са де вој чи ца ма — кће ри ма. 
Увек је био у дру штву ко је су би ра ле де вој чи це из по ро ди це. У тој Увек је био у дру штву ко је су би ра ле де вој чи це из по ро ди це. У тој 
гру пи се го во ри ло о оде ва њу, мо ди и не ким по тре ба ма и по ја ва ма, гру пи се го во ри ло о оде ва њу, мо ди и не ким по тре ба ма и по ја ва ма, 
ко је ње му ни су би ле за ни мљи ве. На во ди да је био све стан стра-ко је ње му ни су би ле за ни мљи ве. На во ди да је био све стан стра-
ха „мај ке” да му до пу сти из ла зак са дру го ви ма, од ко јих су не ки ха „мај ке” да му до пу сти из ла зак са дру го ви ма, од ко јих су не ки 
би ли за јед но са њим у кри вич ном де лу. Али, на во ди, да ни мај ка би ли за јед но са њим у кри вич ном де лу. Али, на во ди, да ни мај ка 
ни де вој чи це ни су раз у ме ле да ње го ва по тре ба за дру же њем са ни де вој чи це ни су раз у ме ле да ње го ва по тре ба за дру же њем са 
вр шња ци ма ни је за до во ље на. Осе ћао се сва ко га да на све го ре. Оне вр шња ци ма ни је за до во ље на. Осе ћао се сва ко га да на све го ре. Оне 
му све пру жа ју, а он се осе ћа ус кра ће но. Гри зла га је са вест због му све пру жа ју, а он се осе ћа ус кра ће но. Гри зла га је са вест због 
то га и се бе је сма трао не за хвал ним. Овај уну тра шњи кон фликт то га и се бе је сма трао не за хвал ним. Овај уну тра шњи кон фликт 
је у јед ном тре нут ку кул ми ни рао и он је оти шао из по ро ди це. је у јед ном тре нут ку кул ми ни рао и он је оти шао из по ро ди це. 
Про це њу је да би у слу ча ју да је по сто јао и отац, он бо ље пре по-Про це њу је да би у слу ча ју да је по сто јао и отац, он бо ље пре по-
знао ње го ве по тре бе и ре ал ни је са гле дао ри зи ке.знао ње го ве по тре бе и ре ал ни је са гле дао ри зи ке.

Пре ма ре чи ма ве ћи не, ва жно је Пре ма ре чи ма ве ћи не, ва жно је да по ро ди ца има соп стве ну де цу,да по ро ди ца има соп стве ну де цу, тј. де те.  тј. де те. 
На во де да би лак ше усва ја ли вас пит не ути ца је ако би на чин вас пи та ва ња На во де да би лак ше усва ја ли вас пит не ути ца је ако би на чин вас пи та ва ња 
и ди сци пли но ва ња био јед нак за сву де цу у по ро ди ци. „Лак ше се при хва та и ди сци пли но ва ња био јед нак за сву де цу у по ро ди ци. „Лак ше се при хва та 
за бра на, ако је то исто за бра ње но и њи хо вом де те ту.” за бра на, ако је то исто за бра ње но и њи хо вом де те ту.” 

Де ца у овој по ро ди ци би тре ба ло да бу ду Де ца у овој по ро ди ци би тре ба ло да бу ду при бли жних го ди на као ма ло-при бли жних го ди на као ма ло-
лет ник/ца.лет ник/ца. Не мо ра ју би ти истог по ла као ма ло лет ник/ца. Не мо ра ју би ти истог по ла као ма ло лет ник/ца.

Из не ли су и став да би Из не ли су и став да би не ким ма ло лет ни ци ма би ло бо ље у по ро ди ци без не ким ма ло лет ни ци ма би ло бо ље у по ро ди ци без 
де цеде це, јер би на тај на чин ма ло лет ник/ца био при ви ле го ван, оку пи ран па-, јер би на тај на чин ма ло лет ник/ца био при ви ле го ван, оку пи ран па-
жњом и ње го ве по тре бе би лак ше би ле за до во ље не. Ис та кли су да ово по-жњом и ње го ве по тре бе би лак ше би ле за до во ље не. Ис та кли су да ово по-
себ но ва жи за оне ма ло лет ни ке ко ји су тр пе ли на си ље од бра ће и/или се-себ но ва жи за оне ма ло лет ни ке ко ји су тр пе ли на си ље од бра ће и/или се-
ста ра, или су са њи ма има ли кон фликт не од но се.ста ра, или су са њи ма има ли кон фликт не од но се.
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. . Ин те гри са ностИн те гри са ност по ро ди це у со ци јал ну сре ди ну по ро ди це у со ци јал ну сре ди ну

По ро ди ца мо ра би ти укљу че на у со ци јал ну сре ди нуПо ро ди ца мо ра би ти укљу че на у со ци јал ну сре ди ну, на ве ли су ма ло лет-, на ве ли су ма ло лет-
ни ци, али и ис та кли да би су ви ше ак тив но дру же ње по ро ди це са број ним ни ци, али и ис та кли да би су ви ше ак тив но дру же ње по ро ди це са број ним 
ро ђа ци ма и при ја те љи ма би ло не по вољ но по ма ло лет ни ка. На ру ша ва ло ро ђа ци ма и при ја те љи ма би ло не по вољ но по ма ло лет ни ка. На ру ша ва ло 
би ње го ву адап та ци ју и оте жа ва ло пре ва зи ла же ње лич них про бле ма, због би ње го ву адап та ци ју и оте жа ва ло пре ва зи ла же ње лич них про бле ма, због 
ко јих је сме штен у по ро ди цу. Те же би ус по ста вио од нос са чла но ви ма по-ко јих је сме штен у по ро ди цу. Те же би ус по ста вио од нос са чла но ви ма по-
ро ди це чак и ако би они би ли „оку пи ра ни” ма њим бро јем осо ба из ван по-ро ди це чак и ако би они би ли „оку пи ра ни” ма њим бро јем осо ба из ван по-
ро дич ног си сте ма.ро дич ног си сте ма.

Ово не зна чи да би по жељ на по ро ди ца тре ба ла да бу де со ци јал но изо ло ва-Ово не зна чи да би по жељ на по ро ди ца тре ба ла да бу де со ци јал но изо ло ва-
на. Со ци јал не ак тив но сти би се од ви ја ле из ван стам бе ног про сто ра. Од ла-на. Со ци јал не ак тив но сти би се од ви ја ле из ван стам бе ног про сто ра. Од ла-
сци на из ле те, ле то ва ња, на спорт ске при ред бе, у би о скоп или по зо ри ште сци на из ле те, ле то ва ња, на спорт ске при ред бе, у би о скоп или по зо ри ште 
су, пре ма ре чи ма ма ло лет ни ка, ве о ма по жељ ни.су, пре ма ре чи ма ма ло лет ни ка, ве о ма по жељ ни.

Ра ни је из нет став да „ро ди те љи” тре ба да бу ду мла ђи љу ди јер мо гу лак-Ра ни је из нет став да „ро ди те љи” тре ба да бу ду мла ђи љу ди јер мо гу лак-
ше раз у ме ти по тре бе ма ло лет ни ка, го во ре и о укљу че но сти „ро ди те ља и ше раз у ме ти по тре бе ма ло лет ни ка, го во ре и о укљу че но сти „ро ди те ља и 
по ро ди це” у со ци јал ну сре ди ну ов де и са да. Они су упо зна ти и укљу че ни по ро ди це” у со ци јал ну сре ди ну ов де и са да. Они су упо зна ти и укљу че ни 
у ак ту е лан жи вот. Ти ме, ка ко ре че је дан ма ло лет ник „мо гу би ти и иден ти-у ак ту е лан жи вот. Ти ме, ка ко ре че је дан ма ло лет ник „мо гу би ти и иден ти-
фи ка ци о ни узо ри”. фи ка ци о ни узо ри”. 

. . По ро дич наПо ро дич на ат мос фе ра ат мос фе ра

Опи су ју ћи ка ква тре ба да бу де по ро дич на ат мос фе ра, ма ло лет ни ци су ис-Опи су ју ћи ка ква тре ба да бу де по ро дич на ат мос фе ра, ма ло лет ни ци су ис-
та кли, у пр вом ре ду, та кли, у пр вом ре ду, по зи тив ну, не кон фликт ну ат мос фе рупо зи тив ну, не кон фликт ну ат мос фе ру у ко јој се чла- у ко јој се чла-
но ви по ро ди це ме ђу соб но раз у ме ју, по шту ју, то ле рант ни су. По сто ји по ро-но ви по ро ди це ме ђу соб но раз у ме ју, по шту ју, то ле рант ни су. По сто ји по ро-
дич но је дин ство и иден ти тет. Чла но ви по ро ди це су ста бил не лич но сти, дич но је дин ство и иден ти тет. Чла но ви по ро ди це су ста бил не лич но сти, 
од но си су ја сни и то пли, по ро дич на ат мос фе ра је пред ви дљи ва. По шту ју од но си су ја сни и то пли, по ро дич на ат мос фе ра је пред ви дљи ва. По шту ју 
раз ли чи тост ма ло лет ни ка и при хва та ју га.раз ли чи тост ма ло лет ни ка и при хва та ју га.

„Ро ди те љи” по се ду ју по себ не ве шти не: ауто ри те ти су, али уме ју да слу ша ју, „Ро ди те љи” по се ду ју по себ не ве шти не: ауто ри те ти су, али уме ју да слу ша ју, 
по шту ју и увек бу ду ту за сво ју де цу и ма ло лет ни ка. До пу шта ју ма ло лет ни-по шту ју и увек бу ду ту за сво ју де цу и ма ло лет ни ка. До пу шта ју ма ло лет ни-
ку да се он на свој на чин укло пи у по ро ди цу.ку да се он на свој на чин укло пи у по ро ди цу.
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Не би им при јао на ме тљив од нос чла но ва по ро ди це и ин си сти ра ње на (бр-Не би им при јао на ме тљив од нос чла но ва по ро ди це и ин си сти ра ње на (бр-
зом) ус по ста вља њу емо тив не ве зе. Ве ћи на је сма тра ла да би то ве ро ват но зом) ус по ста вља њу емо тив не ве зе. Ве ћи на је сма тра ла да би то ве ро ват но 
оте ра ло ма ло лет ни ка из по ро ди це. По ро ди ца би тре ба ла да бу де по све ће-оте ра ло ма ло лет ни ка из по ро ди це. По ро ди ца би тре ба ла да бу де по све ће-
на ма ло лет ни ку, али да не угро жа ва ње го ву при ват ност. Мо ра ју би ти то ле-на ма ло лет ни ку, али да не угро жа ва ње го ву при ват ност. Мо ра ју би ти то ле-
рант ни и стр пљи ви пре ма ма ло лет ни ку. Мо ра ју раз у ме ти ње го ве по тре бе, рант ни и стр пљи ви пре ма ма ло лет ни ку. Мо ра ју раз у ме ти ње го ве по тре бе, 
чак и ка да оне ни су уоби ча је не.чак и ка да оне ни су уоби ча је не.

Ва жно је, ка жу, да је ат мос фе ра та ква да је ма ло лет ни ку до пу штен Ва жно је, ка жу, да је ат мос фе ра та ква да је ма ло лет ни ку до пу штен лич ни лич ни 
про сторпро стор, у фор мал ном и пре не том зна че њу, тј. да има свој про стор у ста ну , у фор мал ном и пре не том зна че њу, тј. да има свој про стор у ста ну 
(со бу, рад ни сто, ор ман…), сво је лич не ства ри, да упра жња ва сво је на ви ке (со бу, рад ни сто, ор ман…), сво је лич не ства ри, да упра жња ва сво је на ви ке 
(ко је ни су штет не), да за др жи пра во да сам од лу чу је и би ра (шко лу, спорт-(ко је ни су штет не), да за др жи пра во да сам од лу чу је и би ра (шко лу, спорт-
ске ак тив но сти, дру го ве, му зи ку ко ју слу ша…), као и да се, кад за тим има ске ак тив но сти, дру го ве, му зи ку ко ју слу ша…), као и да се, кад за тим има 
по тре бу, мо же да оса ми и да га „оста ве на ми ру”.по тре бу, мо же да оса ми и да га „оста ве на ми ру”.

. . По ро дич наПо ро дич на пра ви ла  пра ви ла 

По ро ди ца, пре ма ре чи ма ма ло лет ни ка, мо ра да функ ци о ни ше по По ро ди ца, пре ма ре чи ма ма ло лет ни ка, мо ра да функ ци о ни ше по пра ви-пра ви-
ли ма ко ја ни су су ви ше кру та.ли ма ко ја ни су су ви ше кру та. Пра ви ла, сла жу се,  Пра ви ла, сла жу се, мо ра ју да по сто је и да мо ра ју да по сто је и да 
су сви ма ја сна.су сви ма ја сна. Пра ви ла се од но се на по де лу кућ них по сло ва, ко ри шће ње  Пра ви ла се од но се на по де лу кућ них по сло ва, ко ри шће ње 
про сто ра и ства ри у ста ну, ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју, по на ша ња чла но ва про сто ра и ства ри у ста ну, ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју, по на ша ња чла но ва 
по ро ди це, по де лу уло га, али и од но се са осо ба ма из ван по ро ди це.по ро ди це, по де лу уло га, али и од но се са осо ба ма из ван по ро ди це.

Пред лог ис пи ти ва ча да се спи сак нај ва жни јих пра ви ла по на ша ња у по ро-Пред лог ис пи ти ва ча да се спи сак нај ва жни јих пра ви ла по на ша ња у по ро-
ди ци на пи ше и ис так не, ка ко би их ма ло лет ник лак ше упо знао и при хва-ди ци на пи ше и ис так не, ка ко би их ма ло лет ник лак ше упо знао и при хва-
тио, ма ло лет ни ци су јед но гла сно од ба ци ли. Сма тра ли су да то он да ни је тио, ма ло лет ни ци су јед но гла сно од ба ци ли. Сма тра ли су да то он да ни је 
по ро ди ца, већ не ка вр ста со ци јал не уста но ве. по ро ди ца, већ не ка вр ста со ци јал не уста но ве. 

Не га тив но су ре а го ва ли и на са чи ња ва ње пи са ног уго во ра о по што ва њу Не га тив но су ре а го ва ли и на са чи ња ва ње пи са ног уго во ра о по што ва њу 
пра ви ла. Њи хов став је да би ти ме бо ра вак у по ро ди ци био све ден на стал-пра ви ла. Њи хов став је да би ти ме бо ра вак у по ро ди ци био све ден на стал-
ну про ве ру да ли су по што ва ли пра ви ла и ако ни су, за што ни су.ну про ве ру да ли су по што ва ли пра ви ла и ако ни су, за што ни су.

На пи та ње, да ли би за ма ло лет ни ка би ло зна чај но „по ро дич но уре ђе ње”, На пи та ње, да ли би за ма ло лет ни ка би ло зна чај но „по ро дич но уре ђе ње”, 
тј. тре ба ли да по сто ји до ми нант на фи гу ра, „тј. тре ба ли да по сто ји до ми нант на фи гу ра, „гла ва по ро ди цегла ва по ро ди це”, од го во ри ли ”, од го во ри ли 
су по зи тив но. Део гру пе је ис та кло да би му шка рац, отац, тре ба ло да бу де су по зи тив но. Део гру пе је ис та кло да би му шка рац, отац, тре ба ло да бу де 
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до ми нан тан. Део гру пе је сма трао да мај ке — же не бо ље во де по ро ди цу и до ми нан тан. Део гру пе је сма трао да мај ке — же не бо ље во де по ро ди цу и 
да би и ова по ро ди ца би ла при ме ре ни ја за при хват ма ло лет ни ка, ако је да би и ова по ро ди ца би ла при ме ре ни ја за при хват ма ло лет ни ка, ако је 
во ди же на. во ди же на. 

Ни је би ло пред ло га да ро ди те љи за јед нич ки „упра вља ју во ђе њем” по ро-Ни је би ло пред ло га да ро ди те љи за јед нич ки „упра вља ју во ђе њем” по ро-
ди це. Ни је би ло пред ло га да по ро ди ца мо же функ ци о ни са ти и без „гла ве ди це. Ни је би ло пред ло га да по ро ди ца мо же функ ци о ни са ти и без „гла ве 
по ро ди це”.по ро ди це”.

. Пар ти ци па ци ја ма ло лет ни ка у пла но ви ма и ак тив но сти ма по ро ди це. Пар ти ци па ци ја ма ло лет ни ка у пла но ви ма и ак тив но сти ма по ро ди це

Гру па је ис та кла да Гру па је ис та кла да ми шље ње ма ло лет ни ка мо ра би ти ува же номи шље ње ма ло лет ни ка мо ра би ти ува же но од са мог  од са мог 
по чет ка, тј. из бо ра вас пит не ме ре, из бо ра по ро ди це и о свим ва жним пи-по чет ка, тј. из бо ра вас пит не ме ре, из бо ра по ро ди це и о свим ва жним пи-
та њи ма, све док ме ра тра је. та њи ма, све док ме ра тра је. 

Ма ло лет ни ци су го то во јед но гла сно из не ли став да је Ма ло лет ни ци су го то во јед но гла сно из не ли став да је уче шће ма ло лет ни-уче шће ма ло лет ни-
ка у са чи ња ва њу пла на из вр ше ња вас пит не ме ре оба ве зно.ка у са чи ња ва њу пла на из вр ше ња вас пит не ме ре оба ве зно. У план из вр ше- У план из вр ше-
ња мо ра ју ући и ма ло лет ни ко ви пред ло зи. ња мо ра ју ући и ма ло лет ни ко ви пред ло зи. 

Ма ло лет ник мо ра Ма ло лет ник мо ра уче ство ва ти и у пла ни ра њу по ро дич них ак тив но стиуче ство ва ти и у пла ни ра њу по ро дич них ак тив но сти 
ко је га се ти чу.ко је га се ти чу.

Ма ло лет ник мо ра да се до го во ри са чла но ви ма по ро ди це и во ди те љем слу-Ма ло лет ник мо ра да се до го во ри са чла но ви ма по ро ди це и во ди те љем слу-
ча ја о свом ста ту су у дру гој по ро ди ци, пра ви ли ма по на ша њи ма, на чи ну ко-ча ја о свом ста ту су у дру гој по ро ди ци, пра ви ли ма по на ша њи ма, на чи ну ко-
му ни ка ци је и по сле ди ца ма кр ше ња до го во ре ног.му ни ка ци је и по сле ди ца ма кр ше ња до го во ре ног.

Гру па је ис та кла да ма ло лет ник тре ба да сам од ре ди или при хва ти пред-Гру па је ис та кла да ма ло лет ник тре ба да сам од ре ди или при хва ти пред-
лог ка ко ће уче ство ва ти у кућ ним по сло ви ма и дру гим по ро дич ним ак-лог ка ко ће уче ство ва ти у кућ ним по сло ви ма и дру гим по ро дич ним ак-
тив но сти ма, ка ко ће ко ри сти ти сло бод но вре ме, ка ко џе па рац (о џе пар цу тив но сти ма, ка ко ће ко ри сти ти сло бод но вре ме, ка ко џе па рац (о џе пар цу 
су го во ри ли ис пи ти ва чи, а гру па је би ла ве о ма за ин те ре со ва на да зна ко су го во ри ли ис пи ти ва чи, а гру па је би ла ве о ма за ин те ре со ва на да зна ко 
фи нан си ра џе па рац)…фи нан си ра џе па рац)…

. . Над зорНад зор над ма ло лет ни ком и из вр ше ње вас пит не ме ре над ма ло лет ни ком и из вр ше ње вас пит не ме ре

Ма ло лет ни ци ма је пре до че но да ова по ро ди ца, у пр вом ре ду ње ни пу но-Ма ло лет ни ци ма је пре до че но да ова по ро ди ца, у пр вом ре ду ње ни пу но-
лет ни чла но ви мо ра ју да, по ред сва ко днев не бри ге, не ге и за шти те, пре ма лет ни чла но ви мо ра ју да, по ред сва ко днев не бри ге, не ге и за шти те, пре ма 



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

ма ло лет ни ку вр ше по ја чан над зор и о то ме из ве шта ва ју суд и ор ган ста ра-ма ло лет ни ку вр ше по ја чан над зор и о то ме из ве шта ва ју суд и ор ган ста ра-
тељ ства, тј. во ди те ља слу ча ја, али и над ле жни цен тар за по ро дич ни сме-тељ ства, тј. во ди те ља слу ча ја, али и над ле жни цен тар за по ро дич ни сме-
штај (ка да су хра ни те љи). Ве ли ки број оба ве за про ис ти че из са ме вас пит-штај (ка да су хра ни те љи). Ве ли ки број оба ве за про ис ти че из са ме вас пит-
не ме ре.не ме ре.

Пре до че на су им сле де ћа пи та ња ко ја тре ба да до ве ду до струк ту ри са ња Пре до че на су им сле де ћа пи та ња ко ја тре ба да до ве ду до струк ту ри са ња 
ста ва — на ко ји на чин то по ро ди ца тре ба да чи ни: Ка ко да кон тро ли шу ста ва — на ко ји на чин то по ро ди ца тре ба да чи ни: Ка ко да кон тро ли шу 
ма ло лет ни ко во по на ша ње у, и из ван по ро ди це? Ка ко да му ус кра те дру же-ма ло лет ни ко во по на ша ње у, и из ван по ро ди це? Ка ко да му ус кра те дру же-
ње са осо ба ма ко је ло ше де лу ју на ње га? Ка ко да му ус кра те од ла зак на ме-ње са осо ба ма ко је ло ше де лу ју на ње га? Ка ко да му ус кра те од ла зак на ме-
ста ко ја су про во ка тив на за по нов но про бле ма тич но по на ша ње? Ка ко да га ста ко ја су про во ка тив на за по нов но про бле ма тич но по на ша ње? Ка ко да га 
оба ве жу на ис пу ња ва ње школ ских оба ве за, бри гу о соп стве ном здра вљу…?оба ве жу на ис пу ња ва ње школ ских оба ве за, бри гу о соп стве ном здра вљу…?

Кроз од го во ре гру пе про ве ја вао је став да то је су оба ве зе ма ло лет ни ка про-Кроз од го во ре гру пе про ве ја вао је став да то је су оба ве зе ма ло лет ни ка про-
ис те кле из вас пит не ме ре, али да би њи ма кон крет но, а си гур но и ма ло лет-ис те кле из вас пит не ме ре, али да би њи ма кон крет но, а си гур но и ма ло лет-
ни ку, ве о ма сме тао од нос не по ве ре ња, не пре кид ног про ве ра ва ња и сум-ни ку, ве о ма сме тао од нос не по ве ре ња, не пре кид ног про ве ра ва ња и сум-
њи че ња. Не би би ло до бро да онај ко не по зна је ма ло лет ни ка од ре ђу је шта њи че ња. Не би би ло до бро да онај ко не по зна је ма ло лет ни ка од ре ђу је шта 
ма ло лет ник мо же и сме да чи ни, а шта не, и још да га кон тро ли ше, да му ма ло лет ник мо же и сме да чи ни, а шта не, и још да га кон тро ли ше, да му 
уво ди за бра не и да га ка жња ва.уво ди за бра не и да га ка жња ва.

Сма тра ју да би тре ба ло да во ди тељ слу ча ја за јед но са по ро ди цом и ма ло-Сма тра ју да би тре ба ло да во ди тељ слу ча ја за јед но са по ро ди цом и ма ло-
лет ни ком де фи ни ше и ме ха ни зме кон тро ле и санк ци о ни са ња у скла ду са лет ни ком де фи ни ше и ме ха ни зме кон тро ле и санк ци о ни са ња у скла ду са 
од лу ком су да.од лу ком су да.

Не ки чла но ви гру пе су из не ли ми шље ње да је ве о ма ва жно от кло ни ти све Не ки чла но ви гру пе су из не ли ми шље ње да је ве о ма ва жно от кло ни ти све 
чи ни о це ко ји би мо гли до ве сти до ло ше ин те гра ци је ма ло лет ни ка у по ро-чи ни о це ко ји би мо гли до ве сти до ло ше ин те гра ци је ма ло лет ни ка у по ро-
ди цу. Ма ло лет ник ко ји се ло ше ин те гри ше у по ро ди цу ко ја вр ши над зор (а ди цу. Ма ло лет ник ко ји се ло ше ин те гри ше у по ро ди цу ко ја вр ши над зор (а 
пар ти ци пи рао је у ње ном из бо ру, пла ну ак тив но си, до но ше њу пра ви ла…), пар ти ци пи рао је у ње ном из бо ру, пла ну ак тив но си, до но ше њу пра ви ла…), 
си гур но не мо же би ти за до во љан со бом. Шан се да се до бро ин те гри ше у си гур но не мо же би ти за до во љан со бом. Шан се да се до бро ин те гри ше у 
не ку но ву по ро ди цу су још ма ње. Ти ме је угро же на мо гућ ност да ље ре а-не ку но ву по ро ди цу су још ма ње. Ти ме је угро же на мо гућ ност да ље ре а-
ли за ци је ове вас пит не ме ре. Због гу бит ка ве ре у се бе, сре ди ну и по зи тив-ли за ци је ове вас пит не ме ре. Због гу бит ка ве ре у се бе, сре ди ну и по зи тив-
не про ме не, по ве ћа ва се ри зик да се ма ло лет ник вра ти ан ти со ци јал ном и не про ме не, по ве ћа ва се ри зик да се ма ло лет ник вра ти ан ти со ци јал ном и 
кри ми но ге ном по на ша њу. За то је ва жно кри ми но ге ном по на ша њу. За то је ва жно да по ро ди ца оста не „при ја тељ ска да по ро ди ца оста не „при ја тељ ска 
сре ди на”сре ди на”, а да во ди тељ слу ча ја и суд пре у зму кон тро лу и санк ци о ни са ње. , а да во ди тељ слу ча ја и суд пре у зму кон тро лу и санк ци о ни са ње. 
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. . . Пар ти ци па ци ја про фе си о на ла ца . . . Пар ти ци па ци ја про фе си о на ла ца 

Као што смо прет ход но на по ме ну ли, по ред ми шље ња са мих ко ри сни ка, Као што смо прет ход но на по ме ну ли, по ред ми шље ња са мих ко ри сни ка, 
аутор ски тим је то ком чи та вог про це са из ра де мо де ла кон сул то вао струч-аутор ски тим је то ком чи та вог про це са из ра де мо де ла кон сул то вао струч-
ња ке у со ци јал ној за шти ти, суд ству, здрав ству. ња ке у со ци јал ној за шти ти, суд ству, здрав ству. 

Струч ња ци цен та ра за со ци јал ни рад у свом ис ку ству пре по зна ју да су се Струч ња ци цен та ра за со ци јал ни рад у свом ис ку ству пре по зна ју да су се 
су сре та ли са де цом чи ји ро ди те љи у јед ном тре нут ку ни су има ли до вољ но су сре та ли са де цом чи ји ро ди те љи у јед ном тре нут ку ни су има ли до вољ но 
ка па ци те та да од го во ре на раз вој не по тре бе де це у су ко бу са за ко ном, а та ка па ци те та да од го во ре на раз вој не по тре бе де це у су ко бу са за ко ном, а та 
де ца ни су за сме штај у вас пит ну уста но ву. де ца ни су за сме штај у вас пит ну уста но ву. 

Та ко ђе, по сто ји са гла сност да, уко ли ко у јед ном пе ри о ду раз во ја де те та по-Та ко ђе, по сто ји са гла сност да, уко ли ко у јед ном пе ри о ду раз во ја де те та по-
ро ди ца не ма у до вољ ној ме ри из гра ђе не ка па ци те те да од го во ри на по-ро ди ца не ма у до вољ ној ме ри из гра ђе не ка па ци те те да од го во ри на по-
тре бе де те та и пред у пре ди ри зи ке, у овом слу ча ју, не при хва тљи вих об ли ка тре бе де те та и пред у пре ди ри зи ке, у овом слу ча ју, не при хва тљи вих об ли ка 
по на ша ња, штет них и опа сних по де те, да је бо ље де те на од ре ђе но вре ме по на ша ња, штет них и опа сних по де те, да је бо ље де те на од ре ђе но вре ме 
из ме сти ти у дру гу, хра ни тељ ску, по ро ди цу не го у дом — ин сти ту ци ју. из ме сти ти у дру гу, хра ни тељ ску, по ро ди цу не го у дом — ин сти ту ци ју. 

Ме ђу тим, струч ња ци цен тра за со ци јал ни рад на во де те шко ће са ко ји ма Ме ђу тим, струч ња ци цен тра за со ци јал ни рад на во де те шко ће са ко ји ма 
се су сре ћу, од ко јих се до бар део од но си на сам струч ни по сту пак у ра ду са се су сре ћу, од ко јих се до бар део од но си на сам струч ни по сту пак у ра ду са 
би ло шком по ро ди цом. би ло шком по ро ди цом. 

Ове те шко ће ви де, та ко ре ћи, у сва кој фа зи струч ног по ступ ка, ка ко у про-Ове те шко ће ви де, та ко ре ћи, у сва кој фа зи струч ног по ступ ка, ка ко у про-
це ни, за јед нич ком пла ни ра њу, та ко и у освр ту на по стиг ну то — ра ди да љег це ни, за јед нич ком пла ни ра њу, та ко и у освр ту на по стиг ну то — ра ди да љег 
пла на, од но сно у ева лу а ци ји пре ђе ног пу та (са ко ри сни ком). Већ на пр ви пла на, од но сно у ева лу а ци ји пре ђе ног пу та (са ко ри сни ком). Већ на пр ви 
по глед је уоч љи во да су ове те шко ће ко је се у ра ду са би о ло шком по ро ди-по глед је уоч љи во да су ове те шко ће ко је се у ра ду са би о ло шком по ро ди-
цом ви де, због то га што се ра ди о мул ти про блем ским по ро ди ца ма. цом ви де, због то га што се ра ди о мул ти про блем ским по ро ди ца ма. 

У би о ло шкој по ро ди ци као нај ве ћи не до ста так опа жа се не до ста так аде-У би о ло шкој по ро ди ци као нај ве ћи не до ста так опа жа се не до ста так аде-
кват ног вас пит ног мо де ла и не до след ност у вас пит ном про це су.кват ног вас пит ног мо де ла и не до след ност у вас пит ном про це су.

У са мом У са мом по ступ ку про це непо ступ ку про це не, уче сни ци ис ку стве но ви де иза зо ве с об зи ром , уче сни ци ис ку стве но ви де иза зо ве с об зи ром 
на „спе ци фич но сти” по ро дич не гру пе и спрем ност ро ди те ља на са рад њу, на „спе ци фич но сти” по ро дич не гру пе и спрем ност ро ди те ља на са рад њу, 
што ука зу је на свест о по тен ци јал ним те шко ћа ма и отва ра пи та ња са рад-што ука зу је на свест о по тен ци јал ним те шко ћа ма и отва ра пи та ња са рад-
нич ког од но са и пар ти ци па ци јенич ког од но са и пар ти ци па ци је. . То под ра зу ме ваТо под ра зу ме ва рад на мо ти ва ци ји ко-рад на мо ти ва ци ји ко-



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

ри сни кари сни ка (би о ло шке по ро ди це)(би о ло шке по ро ди це) у че му за пра во и сто ји од го вор на пи та ње  у че му за пра во и сто ји од го вор на пи та ње 
ка ко при до би ти не до бро вољ ног ко ри сни ка (по ро ди цу) за са рад ни ка.ка ко при до би ти не до бро вољ ног ко ри сни ка (по ро ди цу) за са рад ни ка.

Ово се да ље од ра жа ва и на сле де ћу фа зе струч ног по ступ ка, пла ни ра ње, Ово се да ље од ра жа ва и на сле де ћу фа зе струч ног по ступ ка, пла ни ра ње, 
за тим ева лу а ци ју и та ко да ље, ци клич но. за тим ева лу а ци ју и та ко да ље, ци клич но. 

Ипак, струч ња ци из цен та ра за со ци јал ни рад на во де нео п ход ност кон ти-Ипак, струч ња ци из цен та ра за со ци јал ни рад на во де нео п ход ност кон ти-
ну и ра ног ра да са би о ло шком по ро ди цом у ве зи са чим по сто је иза зо ви јер ну и ра ног ра да са би о ло шком по ро ди цом у ве зи са чим по сто је иза зо ви јер 
не ма ју до вољ но за по сле них. Та ко ђе, ве за но за би о ло шку по ро ди цу на во де не ма ју до вољ но за по сле них. Та ко ђе, ве за но за би о ло шку по ро ди цу на во де 
„да би би ло оба ве зно и по ро ди ци да ти оба ве зе нпр. „да оба ве зно по ха ђа „да би би ло оба ве зно и по ро ди ци да ти оба ве зе нпр. „да оба ве зно по ха ђа 
са ве то ва ли ште и не ки вид над зо ра”. Ов де се ми сли и на ме ре из по ро дич-са ве то ва ли ште и не ки вид над зо ра”. Ов де се ми сли и на ме ре из по ро дич-
но прав не за шти те, пи та ње ко рек тив ног над зо ра, де ли мич но ли ше ње ро-но прав не за шти те, пи та ње ко рек тив ног над зо ра, де ли мич но ли ше ње ро-
ди тељ ског пра ва. У јед ном тре нут ку сти че се ути сак, ка да се го во ри о са мој ди тељ ског пра ва. У јед ном тре нут ку сти че се ути сак, ка да се го во ри о са мој 
ме ри у овом кон тек сту, да се ЦСР по не кад „за кла ња иза од лу ке су да ка да ме ри у овом кон тек сту, да се ЦСР по не кад „за кла ња иза од лу ке су да ка да 
је реч о де ли мич ном ли ше њу ро ди тељ ског пра ва”. „Ту би нам би ло лак ше, је реч о де ли мич ном ли ше њу ро ди тељ ског пра ва”. „Ту би нам би ло лак ше, 
из бе гли би смо ад ми ни стра тив не про це ду ре у по ступ ку ли ше ња ро ди тељ-из бе гли би смо ад ми ни стра тив не про це ду ре у по ступ ку ли ше ња ро ди тељ-
ског пра ва и до би ли вре ме на… за рад са ро ди те љи ма (ми сли се на ко рек-ског пра ва и до би ли вре ме на… за рад са ро ди те љи ма (ми сли се на ко рек-
тив ни над зор)”. Ова кав став, ми шље ња смо, не ис кљу чу је мо гућ ност ра да тив ни над зор)”. Ова кав став, ми шље ња смо, не ис кљу чу је мо гућ ност ра да 
са по ро ди цом, до окон ча ња по ступ ка, па и ка сни је. са по ро ди цом, до окон ча ња по ступ ка, па и ка сни је. 

По себ но, јед но од ин те ре сант них раз ми шља ња би ло је: „Тре-По себ но, јед но од ин те ре сант них раз ми шља ња би ло је: „Тре-
ба ло би да сви ро ди те љи де це ко ји ма се из рек не ова ме ра бу ду ба ло би да сви ро ди те љи де це ко ји ма се из рек не ова ме ра бу ду 
под ко рек тив ним над зо ром”.под ко рек тив ним над зо ром”.

Да, по сто је „иза зов ни ко ри сни ци”, али наш за јед нич ки за да так, гле да но из Да, по сто је „иза зов ни ко ри сни ци”, али наш за јед нич ки за да так, гле да но из 
ман да та на ших про фе си ја и је сте да гра ди мо са ко ри сни ком пут ка же ље-ман да та на ших про фе си ја и је сте да гра ди мо са ко ри сни ком пут ка же ље-
ној про ме ни. По зи тив ној про ме ни у њи хо вим жи во ти ма. Про ме ни, у ко јој ној про ме ни. По зи тив ној про ме ни у њи хо вим жи во ти ма. Про ме ни, у ко јој 
ће де те мо ћи не сме та но или са што ма ње ри зи ка да се раз ви ја. То је сте не ће де те мо ћи не сме та но или са што ма ње ри зи ка да се раз ви ја. То је сте не 
са мо за да так не го и циљ свих нас ко ји ра ди мо са де цом.са мо за да так не го и циљ свих нас ко ји ра ди мо са де цом.

Ис так ну та је нео п ход ност до бре при пре ме де те та, ро ди те ља и по тен-Ис так ну та је нео п ход ност до бре при пре ме де те та, ро ди те ља и по тен-
ци јал не по ро ди це у ко ју би би ло упу ће но де теци јал не по ро ди це у ко ју би би ло упу ће но де те, што под ра зу ме ва раз ви ја ње , што под ра зу ме ва раз ви ја ње 
од са мог по чет ка, до брог са рад нич ког од но са. („По но сна сам на свој слу чај од са мог по чет ка, до брог са рад нич ког од но са. („По но сна сам на свој слу чај 
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у ко ме је док то ри ца на у ка усво ји ла ром ско де те, би ла је до бра мо ти ва ци ја у ко ме је док то ри ца на у ка усво ји ла ром ско де те, би ла је до бра мо ти ва ци ја 
и рад на мо ти ва ци ји…”)и рад на мо ти ва ци ји…”)

Ка да је реч о то ме да ли по ро ди ца ко ја при хва та де те (с об зи ром на ми шље-Ка да је реч о то ме да ли по ро ди ца ко ја при хва та де те (с об зи ром на ми шље-
ње да де те тре ба да оста не „што бли же свом окру же њу”) тре ба да оста не ње да де те тре ба да оста не „што бли же свом окру же њу”) тре ба да оста не 
увек баш у свом нај бли жем окру же њу, ов де је оста вље на мо гућ ност да у увек баш у свом нај бли жем окру же њу, ов де је оста вље на мо гућ ност да у 
сва ком кон крет ном слу ча ју тре ба по себ но про це њи ва ти, што је јед но гла-сва ком кон крет ном слу ча ју тре ба по себ но про це њи ва ти, што је јед но гла-
сан став струч ња ка цен та ра за со ци јал ни рад.сан став струч ња ка цен та ра за со ци јал ни рад.

По себ но је ис так ну та По себ но је ис так ну та ко ор ди на ра ју ћа уло га цен тра за со ци јал ни радко ор ди на ра ју ћа уло га цен тра за со ци јал ни рад ме ђу  ме ђу 
свим ак те ри масвим ак те ри ма („јер не тре ба за бо ра ви ти да цен тар за со ци јал ни рад да је („јер не тре ба за бо ра ви ти да цен тар за со ци јал ни рад да је 
ми шље ње су ду о ме ри, да суд цен тру за со ци јал ни рад до ста вља ре ше ње ми шље ње су ду о ме ри, да суд цен тру за со ци јал ни рад до ста вља ре ше ње 
о из ре че ној вас пит ној ме ри, да цен тар за со ци јал ни рад мо же да упу ти и о из ре че ној вас пит ној ме ри, да цен тар за со ци јал ни рад мо же да упу ти и 
пред лог за об у ста ву ме ре од да љег тра ја ња… ли ни је ко му ни ка ци је тре ба пред лог за об у ста ву ме ре од да љег тра ја ња… ли ни је ко му ни ка ци је тре ба 
да оста ну отво ре не — хра ни тељ, суд, ЦСР, али ли ни је из ве шта ва ња не би да оста ну отво ре не — хра ни тељ, суд, ЦСР, али ли ни је из ве шта ва ња не би 
тре ба ло и не сме ју да за о би ђу ЦСР”).тре ба ло и не сме ју да за о би ђу ЦСР”).

Струч ња ци цен та ра за со ци јал ни рад по себ но на гла ша ва ју Струч ња ци цен та ра за со ци јал ни рад по себ но на гла ша ва ју по тре бу пре-по тре бу пре-
ци зног де фи ни са ња уло га свих ак те раци зног де фи ни са ња уло га свих ак те ра, ка ко би ова ме ра ква ли тет но за жи-, ка ко би ова ме ра ква ли тет но за жи-
ве ла у прак си. Та ко ђе ис ти чу нео п ход ност кон ти ну и ра ног су пер ви зиј ског ве ла у прак си. Та ко ђе ис ти чу нео п ход ност кон ти ну и ра ног су пер ви зиј ског 
про це са свих уче сни ка (струч ња ка ЦСР, струч ња ка у по ро дич ном сме шта-про це са свих уче сни ка (струч ња ка ЦСР, струч ња ка у по ро дич ном сме шта-
ју, хра ни те ља…)ју, хра ни те ља…)
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Кључ ни ко ра ци — про це ду раКључ ни ко ра ци — про це ду ра

СудСуд Центар за социјални радЦентар за социјални рад
Центар за породични смештај Центар за породични смештај 

и усвојењеи усвојење

прибавља извештаје прибавља извештаје 
надлежног центра за надлежног центра за 
социјални рад у поступкусоцијални рад у поступку
пред судомпред судом

изриче васпитну меру појачан изриче васпитну меру појачан 
надзор у другој породицинадзор у другој породици

врши надзор над извршењем врши надзор над извршењем 
и контролу васпитне мереи контролу васпитне мере

сарађује са ЦСР/другим сарађује са ЦСР/другим 
релевантним актеримарелевантним актерима

својим ауторитетом додатно својим ауторитетом додатно 
мотивише малолетника и мотивише малолетника и 
остале релевантне особе остале релевантне особе 
у циљу остварења сврхе у циљу остварења сврхе 
васпитне мереваспитне мере

одлучује о васпитној мериодлучује о васпитној мери

врши процену детета, врши процену детета, 
односно његових родитеља односно његових родитеља 
(БП — биолошке породице) (БП — биолошке породице) 
и подобности детета за меру и подобности детета за меру 
ПНУДППНУДП

подноси захтев ЦПСУ подноси захтев ЦПСУ 
за обезбеђивање друге за обезбеђивање друге 
породице породице 

заједно са ЦПСУ доноси заједно са ЦПСУ доноси 
одлуку о избору породице одлуку о избору породице 
која ће ступити у контакт са која ће ступити у контакт са 
дететомдететом

заједно са ЦПСУ и заједно са ЦПСУ и 
релевантним актерима релевантним актерима 
доноси план припреме за доноси план припреме за 
смештај са планом контаката смештај са планом контаката 
са изабраном породицомса изабраном породицом

припрема дете и БП за припрема дете и БП за 
смештај и подржава током смештај и подржава током 
контаката контаката 

врши избор породице за врши избор породице за 
смештај, сачињава уговор са смештај, сачињава уговор са 
другом породицомдругом породицом

доставља извештај судудоставља извештај суду
доноси индивидуални план доноси индивидуални план 

услуга за детеуслуга за дете
врши редовну евалуацију/врши редовну евалуацију/

ревизију планаревизију плана
ради са БП детета према ради са БП детета према 

индивидуалном плану индивидуалном плану 
промена (третмана)промена (третмана)

припрема БП за повратак припрема БП за повратак 
детета детета 

врши селекцију и обуку врши селекцију и обуку 
породица из ресурса породица из ресурса 
лиценцираних хранитељских лиценцираних хранитељских 
породица за децу са породица за децу са 
изреченом мером ПНУДПизреченом мером ПНУДП
(ДП — друга породица)(ДП — друга породица)

континуирано врши континуирано врши 
индивидуалну и групну индивидуалну и групну 
едукацију ДП, БП и стручних едукацију ДП, БП и стручних 
радникарадника

предлаже ЦСР породицу/предлаже ЦСР породицу/
це која ће ући у процедуру це која ће ући у процедуру 
смештаја смештаја 

заједно са ЦСР доноси одлуку заједно са ЦСР доноси одлуку 
о избору породице која ће о избору породице која ће 
ступити у контакт са дететомступити у контакт са дететом

учествује у доношењу плана учествује у доношењу плана 
припреме за смештај чији је припреме за смештај чији је 
део и план контакатадео и план контаката

припрема изабрану породицу припрема изабрану породицу 
за смештај и подржава током за смештај и подржава током 
контакатаконтаката

учествује у доношењу учествује у доношењу 
индивидуалног плана за дете индивидуалног плана за дете 

учествује у редовној учествује у редовној 
евалуацији/ревизији планаевалуацији/ревизији плана

прати, процењује и подржава прати, процењује и подржава 
дете и породицу (ДП) током дете и породицу (ДП) током 
трајања мере (смештаја)трајања мере (смештаја)

извештава ЦСР о стању у извештава ЦСР о стању у 
породици и напредовању породици и напредовању 
дететадетета

припрема дете и породицу за припрема дете и породицу за 
повратак детета у БПповратак детета у БП
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. . Но ви при сту пи у ра ду цен тра. . Но ви при сту пи у ра ду цен тра
за со ци јал ни рад за со ци јал ни рад 

У со ци јал ном ра ду као про фе си ји и со ци јал ној за шти ти као де лат но сти у У со ци јал ном ра ду као про фе си ји и со ци јал ној за шти ти као де лат но сти у 
ко јој се од ви ја со ци јал ни рад, ка ко у те о ри ји та ко и ме ђу прак ти ча ри ма, ко јој се од ви ја со ци јал ни рад, ка ко у те о ри ји та ко и ме ђу прак ти ча ри ма, 
по след њих го ди на за па жа се по след њих го ди на за па жа се про ме на, ка да је реч о при сту пу ко ри сни купро ме на, ка да је реч о при сту пу ко ри сни ку.

Ду ги низ го ди на у со ци јал ној за шти ти до ми ни рао је тзв. Ду ги низ го ди на у со ци јал ној за шти ти до ми ни рао је тзв. па тер на ли стич-па тер на ли стич-
ки при ступ ко ри сни ку ки при ступ ко ри сни ку ко ји се ис по ља вао у за ви сно сти ко ри сни ка од со ци-ко ји се ис по ља вао у за ви сно сти ко ри сни ка од со ци-
јал них слу жби.јал них слу жби.

Про ме на ко ја је усле ди ла под ра зу ме ва ла је при ступ у ко ме услу гу об ли ку ју Про ме на ко ја је усле ди ла под ра зу ме ва ла је при ступ у ко ме услу гу об ли ку ју 
по тре бе ко ри сни ка, вред но сти си сте ма и кон цепт људ ских пра ва.по тре бе ко ри сни ка, вред но сти си сте ма и кон цепт људ ских пра ва. При- При-
ступ про мо ви ше усме ре ност ка оса мо ста љи ва њу ко ри сни ка, од но сно, ко-ступ про мо ви ше усме ре ност ка оса мо ста љи ва њу ко ри сни ка, од но сно, ко-
нач ни циљ со ци јал ног ра да је да ко ри сник по ста не не за ви сан од со ци јал-нач ни циљ со ци јал ног ра да је да ко ри сник по ста не не за ви сан од со ци јал-
них слу жби. Са про ме ном па ра диг ме у со ци јал ном ра ду, про ме ње ни су сви них слу жби. Са про ме ном па ра диг ме у со ци јал ном ра ду, про ме ње ни су сви 
ва жни за ко ни ве за ни за област со ци јал не, по ро дич но прав не за шти те као ва жни за ко ни ве за ни за област со ци јал не, по ро дич но прав не за шти те као 
и За кон о ма ло лет ни ци ма и при сту пи ло се уре ђе њу нор ма тив ног окви ра, и За кон о ма ло лет ни ци ма и при сту пи ло се уре ђе њу нор ма тив ног окви ра, 
ко ји де фи ни ше рад у ин сти ту ци ја ма си сте ма со ци јал не за шти те ме ђу ко-ко ји де фи ни ше рад у ин сти ту ци ја ма си сте ма со ци јал не за шти те ме ђу ко-
ји ма је сва ка ко цен тар за со ци јал ни рад. Има ју ћи у ви ду да ова кав при ступ ји ма је сва ка ко цен тар за со ци јал ни рад. Има ју ћи у ви ду да ова кав при ступ 
има у фо ку су ко ри сни ка и ње го ве не за до во ље не по тре бе, (еко си стем ски) има у фо ку су ко ри сни ка и ње го ве не за до во ље не по тре бе, (еко си стем ски) 
при сту па се ин те грал ном за до во ље њу по тре бапри сту па се ин те грал ном за до во ље њу по тре ба у за јед ни ци. у за јед ни ци.

Људ ске по тре бе чи не су шти ну чо ве ко вог по сто ја ња. Оне су ре ал ност сва-Људ ске по тре бе чи не су шти ну чо ве ко вог по сто ја ња. Оне су ре ал ност сва-
ко днев ног жи во та. Ко ра ча ју ћи кроз жи вот тру ди мо се да их за до во љи мо у ко днев ног жи во та. Ко ра ча ју ћи кроз жи вот тру ди мо се да их за до во љи мо у 
што ве ћем бро ју. На том пу ту по сто је мно ги иза зо ви и про це си кроз ко је што ве ћем бро ју. На том пу ту по сто је мно ги иза зо ви и про це си кроз ко је 
про ла зе по ро ди це, по је дин ци и де ца. про ла зе по ро ди це, по је дин ци и де ца. 

Не за до во ље не по тре бе су од цен трал ног ин те ре са у до ме ну со ци јал них Не за до во ље не по тре бе су од цен трал ног ин те ре са у до ме ну со ци јал них 
де лат но сти.де лат но сти. Не од но се се са мо на си ро ма штво, већ у од но су на прак су Не од но се се са мо на си ро ма штво, већ у од но су на прак су 
со ци јал ног ра да, ка да се ти че по је ди на ца и по ро ди ца, на ши рок ди ја па зон со ци јал ног ра да, ка да се ти че по је ди на ца и по ро ди ца, на ши рок ди ја па зон 
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не за до во ље них по тре ба ко је се ге не рал но де фи ни шу кроз кон цепт нај бо ље не за до во ље них по тре ба ко је се ге не рал но де фи ни шу кроз кон цепт нај бо ље 
до бро би ти, нај бо љег ин те ре са ко ри сни ка. У од но су на овај кор пус по тре-до бро би ти, нај бо љег ин те ре са ко ри сни ка. У од но су на овај кор пус по тре-
ба, вра ћа мо се на основ не по став ке, вред но сти и прин ци пе ра да, као и на ба, вра ћа мо се на основ не по став ке, вред но сти и прин ци пе ра да, као и на 
ба зич ни те о риј ски оквир по сма тра ња раз во ја де те та и по је дин ца. ба зич ни те о риј ски оквир по сма тра ња раз во ја де те та и по је дин ца. 

При ступ, где је де фи ни са ње по тре ба око сни ца, на гла сио је пре вас ход ни При ступ, где је де фи ни са ње по тре ба око сни ца, на гла сио је пре вас ход ни 
зна чај ква ли тет не про це не по је дин ца и по ро ди цезна чај ква ли тет не про це не по је дин ца и по ро ди це. Исто вре ме но, . Исто вре ме но, про це на про це на 
по тре бапо тре ба се по сма тра као део про це са ин ди ви ду ал ног пла ни ра ња за уна-се по сма тра као део про це са ин ди ви ду ал ног пла ни ра ња за уна-
пре ђе ње ква ли те та жи во та осо бе, од лич ним сред ством за ра све тља ва ње пре ђе ње ква ли те та жи во та осо бе, од лич ним сред ством за ра све тља ва ње 
про бле ма и иден ти фи ко ва ње нај бо љих ре ше ња или ин тер вен ци ја. про бле ма и иден ти фи ко ва ње нај бо љих ре ше ња или ин тер вен ци ја. 

Узи ма ју ћи у об зир овај оквир, Узи ма ју ћи у об зир овај оквир, про це на по тре бапро це на по тре ба се мо же де фи ни са ти као се мо же де фи ни са ти као 
про цес про цес иден ти фи ко ва ња не за до во ље них по тре ба ко је зна че по сто ја ње иден ти фи ко ва ња не за до во ље них по тре ба ко је зна че по сто ја ње 
раз ли ке из ме ђу ак ту ел ног ста ња и по жељ ног ста њараз ли ке из ме ђу ак ту ел ног ста ња и по жељ ног ста ња, чи ме се у про це ну  чи ме се у про це ну 
по тре ба уно си и нор ма тив ни ка рак терпо тре ба уно си и нор ма тив ни ка рак тер. . 

По тре ба не озна ча ва ни са да шње ни ти бу ду ће ста ње, већ је она упра-По тре ба не озна ча ва ни са да шње ни ти бу ду ће ста ње, већ је она упра-
во она раз ли ка из ме ђу њих — пут ко ји тре ба да се пре ђе да би се од ак ту-во она раз ли ка из ме ђу њих — пут ко ји тре ба да се пре ђе да би се од ак ту-
ел ног сти гло у же ље но ста ње. ел ног сти гло у же ље но ста ње. Сте пе ном уда ље но сти из ме ђу же ље ног и Сте пе ном уда ље но сти из ме ђу же ље ног и 
ак ту ел ног ста ња ме ри се и де фи ни ше сте пен из ра же но сти по тре бе. ак ту ел ног ста ња ме ри се и де фи ни ше сте пен из ра же но сти по тре бе. 

Ме ђу тим, за струч не рад ни ке у ЦСР ја ко је ва жно да има ју кон крет ни ји Ме ђу тим, за струч не рад ни ке у ЦСР ја ко је ва жно да има ју кон крет ни ји 
оквир за про це ну по тре ба, с об зи ром на то да је Ма сло вље ва те о ри ја оп-оквир за про це ну по тре ба, с об зи ром на то да је Ма сло вље ва те о ри ја оп-
штег ка рак те ра. Ве о ма ко ри стан за про це ну и оп ште при хва ћен у прак си штег ка рак те ра. Ве о ма ко ри стан за про це ну и оп ште при хва ћен у прак си 
со ци јал ног ра да (и ши ре, нпр. у ме ди ци ни) је био-пси хо-со ци јал ни мо дел со ци јал ног ра да (и ши ре, нпр. у ме ди ци ни) је био-пси хо-со ци јал ни мо дел 
про це не.про це не.

. . . Био-пси хо-со ци јал ни мо дел про це не. . . Био-пси хо-со ци јал ни мо дел про це не

Био-пси хо-со ци јал ни мо дел про це не ве о ма пре глед но и ко ри сно кла си-Био-пси хо-со ци јал ни мо дел про це не ве о ма пре глед но и ко ри сно кла си-
фи ку је, по обла сти ма и по до бла сти ма, по тре бе де це и мла дих, (од ра слих и фи ку је, по обла сти ма и по до бла сти ма, по тре бе де це и мла дих, (од ра слих и 
ста рих) као и ро ди тељ ске ка па ци те те, ре сур се по ро ди це и сре ди не, што је ста рих) као и ро ди тељ ске ка па ци те те, ре сур се по ро ди це и сре ди не, што је 
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вр ло ко ри сно са аспек та ре а ли за ци је про це са про це не, од но сно спро во ђе-вр ло ко ри сно са аспек та ре а ли за ци је про це са про це не, од но сно спро во ђе-
ња ме то до ло ги је про це не у цен тру. ња ме то до ло ги је про це не у цен тру. 

У цен три ма за со ци јал ни рад за сту пљен је ме тод во ђе ња слу ча ја, ко ји је У цен три ма за со ци јал ни рад за сту пљен је ме тод во ђе ња слу ча ја, ко ји је 
фо ку си ран на за до во ље ње по тре ба.фо ку си ран на за до во ље ње по тре ба.

Да ли су де ца у су ко бу са за ко ном иста као и сва дру га де ца, да ли су њи хо-Да ли су де ца у су ко бу са за ко ном иста као и сва дру га де ца, да ли су њи хо-
ве по тре бе исте?ве по тре бе исте?

Ако је од го вор на пр во пи та ње по твр дан, шта је то он да до ве ло до то га да се Ако је од го вор на пр во пи та ње по твр дан, шта је то он да до ве ло до то га да се 
на ђу у си ту а ци ји у ко јој су се на шли? Ве ро ват но, на не ке не за до во ље не по-на ђу у си ту а ци ји у ко јој су се на шли? Ве ро ват но, на не ке не за до во ље не по-
тре бе де це, ка да је реч о од го вор ном ро ди тељ ству, тре ба ло би да оче ку је мо тре бе де це, ка да је реч о од го вор ном ро ди тељ ству, тре ба ло би да оче ку је мо 
аде ква тан од го вор ро ди те ља. аде ква тан од го вор ро ди те ља. 

Та ко ђе, ши ра по ро ди ца и фак то ри око ли не ути чу на мо гућ ност за до во-Та ко ђе, ши ра по ро ди ца и фак то ри око ли не ути чу на мо гућ ност за до во-
ље ња по тре ба де це, а по го то во де це у су ко бу са за ко ном. Не ка да то је сте ље ња по тре ба де це, а по го то во де це у су ко бу са за ко ном. Не ка да то је сте 
узрок, а не ка да мо жда до бар раз лог или оправ да ње ко је де те на во ди као узрок, а не ка да мо жда до бар раз лог или оправ да ње ко је де те на во ди као 
раз лог у адо ле сцент ном пе ри о ду ка да по сто ји то ли ко „ва жних ства ри, ко је раз лог у адо ле сцент ном пе ри о ду ка да по сто ји то ли ко „ва жних ства ри, ко је 
ми зна че, а ја их ето не мам”.ми зна че, а ја их ето не мам”.

Шта за де те зна чи при вре ме но из ме шта ње из соп стве не по ро ди це ко ја је Шта за де те зна чи при вре ме но из ме шта ње из соп стве не по ро ди це ко ја је 
пре пу на ри зи ка за да љи успе шан раз вој де те та? Ко је њи хо ве по тре бе мо гу пре пу на ри зи ка за да љи успе шан раз вој де те та? Ко је њи хо ве по тре бе мо гу 
би ти за до во ље не у тој дру гој по ро ди ци? Шта све та дру га по ро ди ца тре ба би ти за до во ље не у тој дру гој по ро ди ци? Шта све та дру га по ро ди ца тре ба 
да има? (сво ју де цу, мо гу ћи мо дел по зи тив не вр шњач ке иден ти фи ка ци је?) да има? (сво ју де цу, мо гу ћи мо дел по зи тив не вр шњач ке иден ти фи ка ци је?) 
Ка ко та по ро ди ца тре ба да се по ста ви у од но су на де те и у од но су пре ма Ка ко та по ро ди ца тре ба да се по ста ви у од но су на де те и у од но су пре ма 
шко ли ко ју ће по ха ђа ти то де те? Ка ко пре ма ро ди те љи ма? Ко је су ствар не шко ли ко ју ће по ха ђа ти то де те? Ка ко пре ма ро ди те љи ма? Ко је су ствар не 
же ље де те те та?же ље де те те та?

Ово су не ка ва жна пи та ња ко је струч ња ци цен тра за со ци јал ни рад тре ба Ово су не ка ва жна пи та ња ко је струч ња ци цен тра за со ци јал ни рад тре ба 
да има ју у ви ду ка да на кон ва ља но спро ве де не про це не до не су од лу ку о да има ју у ви ду ка да на кон ва ља но спро ве де не про це не до не су од лу ку о 
вас пит ној ме ри по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци, и та ко обра зло же но вас пит ној ме ри по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци, и та ко обра зло же но 
ми шље ње (струч ни став) до ста ве су ду пред ко јим се во ди по сту пак пре ма ми шље ње (струч ни став) до ста ве су ду пред ко јим се во ди по сту пак пре ма 
ма ло лет ни ку.ма ло лет ни ку.
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По сма тра ће мо обла сти од но сно по до бла сти про це не де це и мла дих, она-По сма тра ће мо обла сти од но сно по до бла сти про це не де це и мла дих, она-
ко ка ко им — у скла ду са ме то до ло ги јом, Пра вил ни ком о ор га ни за ци ји, ко ка ко им — у скла ду са ме то до ло ги јом, Пра вил ни ком о ор га ни за ци ји, 
нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да цен тра за со ци јал ни раднор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да цен тра за со ци јал ни рад  — при сту па- — при сту па-
ју струч ња ци уз су ге сти је ко је мо гу би ти ре ле вант не за струч ња ке ка да се ју струч ња ци уз су ге сти је ко је мо гу би ти ре ле вант не за струч ња ке ка да се 
опре де љу ју за вас пит ну ме ру по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци.опре де љу ју за вас пит ну ме ру по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци.

Ни у јед ном тре нут ку не сме мо за бо ра ви ти, да је у нај ве ћем бро ју слу ча је ва Ни у јед ном тре нут ку не сме мо за бо ра ви ти, да је у нај ве ћем бро ју слу ча је ва 
реч о тзв. мул ти про блем ским по ро ди ца ма са ко ји ма се су о ча ва ју струч ња-реч о тзв. мул ти про блем ским по ро ди ца ма са ко ји ма се су о ча ва ју струч ња-
ци, те да рад са би о ло шком по ро ди цом зах те ва рад у кон ти ну и те ту.ци, те да рад са би о ло шком по ро ди цом зах те ва рад у кон ти ну и те ту.

Под се ти ће мо се украт ко на ме то до ло ги ју ра да цен тра за со ци јал ни рад, са Под се ти ће мо се украт ко на ме то до ло ги ју ра да цен тра за со ци јал ни рад, са 
аспек та раз вој них по тре ба де це (ма ло лет ни ка), ка па ци те та ро ди те ља, ста-аспек та раз вој них по тре ба де це (ма ло лет ни ка), ка па ци те та ро ди те ља, ста-
ра те ља (хра ни те ља) да од го во ре на ове по тре бе, сва ка ко не за не ма ру ју ћи ра те ља (хра ни те ља) да од го во ре на ове по тре бе, сва ка ко не за не ма ру ју ћи 
ути цај по ро дич них и сре дин ских фак то ра нео п ход них за до сти за ње нај-ути цај по ро дич них и сре дин ских фак то ра нео п ход них за до сти за ње нај-
бо љег ин те ре са де те та, од но сно ма ло лет ни ка ко ме је из ре че на вас пит на бо љег ин те ре са де те та, од но сно ма ло лет ни ка ко ме је из ре че на вас пит на 
ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци.ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци.

. . . Оквир за про це ну де це и мла дих. . . Оквир за про це ну де це и мла дих

Оквир за про це ну по тре ба де це и мла дих по чи ва на хо ли стич ком прин-Оквир за про це ну по тре ба де це и мла дих по чи ва на хо ли стич ком прин-
ци пу и био-пси хо-со ци јал ном мо де лу, те на тај на чин пред ста вља и ме то-ци пу и био-пси хо-со ци јал ном мо де лу, те на тај на чин пред ста вља и ме то-
до ло шки оквир ко ји је са др жан и у обра сци ма за про це ну ко ји су са став ни до ло шки оквир ко ји је са др жан и у обра сци ма за про це ну ко ји су са став ни 
део Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да у цен-део Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да у цен-
тру за со ци јал ни рад.тру за со ци јал ни рад.

Цен тар за со ци јал ни рад ко ри сти оквир за про це ну де це и мла дих ко ји Цен тар за со ци јал ни рад ко ри сти оквир за про це ну де це и мла дих ко ји 
под ра зу ме ва рад на три ве ли ке обла сти и то су: под ра зу ме ва рад на три ве ли ке обла сти и то су: раз вој не по тре бе де те та, раз вој не по тре бе де те та, 
ка па ци те ти ро ди те ља и по ро ди ца са фак то ри ма сре ди не.ка па ци те ти ро ди те ља и по ро ди ца са фак то ри ма сре ди не. Ово га пу та по-Ово га пу та по-
себ но ће мо се за др жа ти на раз вој ним по тре ба ма де те та, док ће мо оста ле себ но ће мо се за др жа ти на раз вој ним по тре ба ма де те та, док ће мо оста ле 

7 Пра вил ник о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да цен тра за со ци јал ни рад — „Сл. гла-
сник РС”, бр. 59/08, 31/10, 39/11
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две обла сти са мо по бро ја ти та ко што ће мо се под се ти ти по до бла сти ко је две обла сти са мо по бро ја ти та ко што ће мо се под се ти ти по до бла сти ко је 
чи не, од но сно са др жа не су у овим две ма обла сти ма. чи не, од но сно са др жа не су у овим две ма обла сти ма. 

Ме ђу тим, са др жај про це не у по је ди ним по до бла сти ма мо ра би ти при ме-Ме ђу тим, са др жај про це не у по је ди ним по до бла сти ма мо ра би ти при ме-
рен ка рак те ри сти ка ма од ре ђе не ко ри снич ке по пу ла ци је: од го вор ност ма-рен ка рак те ри сти ка ма од ре ђе не ко ри снич ке по пу ла ци је: од го вор ност ма-
ло лет ни ка пре ма се би, вр шњач ка гру па, као и сло бод но вре ме ма ло лет ни-ло лет ни ка пре ма се би, вр шњач ка гру па, као и сло бод но вре ме ма ло лет ни-
ка, бит ни су еле мен ти са др жа ја про це не за ма ло лет ни ке.ка, бит ни су еле мен ти са др жа ја про це не за ма ло лет ни ке.

Оквир за проценуОквир за процену

8 Преузето из: Department of Health Department for Education and Employment Home Office, 2000. 
Framework for the Assessment of Children in Need and their Families.
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. . . Раз вој не по тре бе де те та. . . Раз вој не по тре бе де те та

У на че лу, из о ста нак за до во ље ња јед не или ви ше раз вој них по тре ба де те та У на че лу, из о ста нак за до во ље ња јед не или ви ше раз вој них по тре ба де те та 
ука зу је нам на мо гу ће за не ма ри ва ње или мо жда чак још не што го ре.ука зу је нам на мо гу ће за не ма ри ва ње или мо жда чак још не што го ре.

Ду го трај но за не ма ри ва ње, са дру ге стра не, мо же до ве сти до јед ног обра сца Ду го трај но за не ма ри ва ње, са дру ге стра не, мо же до ве сти до јед ног обра сца 
по на ша ња у ко ме на ру ша ва ње пра ва де те та во ди ка још ве ћим ри зи ци ма, по на ша ња у ко ме на ру ша ва ње пра ва де те та во ди ка још ве ћим ри зи ци ма, 
нпр. уче шћем у вр ше њу кри вич них де ла у ве зи са чим је, док се не про ме ни нпр. уче шћем у вр ше њу кри вич них де ла у ве зи са чим је, док се не про ме ни 
по ро дич ни обра зац, по жељ но при вре ме но из дво ји ти де те из по ро ди це и по ро дич ни обра зац, по жељ но при вре ме но из дво ји ти де те из по ро ди це и 
не пре ки да ти, већ ве о ма озбиљ но на ста ви ти за по че ти рад са би о ло шком не пре ки да ти, већ ве о ма озбиљ но на ста ви ти за по че ти рад са би о ло шком 
по ро ди цом.по ро ди цом.

За то не за до во ље не раз вој не по тре бе де те та тре ба схва ти ти озбиљ но, са-За то не за до во ље не раз вој не по тре бе де те та тре ба схва ти ти озбиљ но, са-
гле да ти у ком су сте пе ну ри зи ка са аспек та оп ти мал ног за до во ље ња, не гле да ти у ком су сте пе ну ри зи ка са аспек та оп ти мал ног за до во ље ња, не 
би ти по ауто ма ти зму ис кљу чив, али у сва ком слу ча ју не за не ма ри ти мо гу-би ти по ауто ма ти зму ис кљу чив, али у сва ком слу ча ју не за не ма ри ти мо гу-
ћу угро же ност. Ов де тре ба на гла си ти да ни је увек реч о за не ма ри ва њу од ћу угро же ност. Ов де тре ба на гла си ти да ни је увек реч о за не ма ри ва њу од 
стра не ро ди те ља, уко ли ко се ро ди тељ „оглу ши” у ве зи са не ком по тре бом стра не ро ди те ља, уко ли ко се ро ди тељ „оглу ши” у ве зи са не ком по тре бом 
де те та, тј. ако у за до во ље њу по тре бе за иден ти те том де те же ли на при мер: де те та, тј. ако у за до во ље њу по тре бе за иден ти те том де те же ли на при мер: 
ску пе, фир ми ра не ства ри, а ро ди тељ ни је у мо гућ но сти да му то за до во љи. ску пе, фир ми ра не ства ри, а ро ди тељ ни је у мо гућ но сти да му то за до во љи. 
Зна чи, де те мо же има ти сво је аутен тич не по тре бе чи је не за до во ље ње не Зна чи, де те мо же има ти сво је аутен тич не по тре бе чи је не за до во ље ње не 
зна чи увек за не ма ри ва ње по тре ба од стра не ро ди те ља. Али је бит но да ро-зна чи увек за не ма ри ва ње по тре ба од стра не ро ди те ља. Али је бит но да ро-
ди те љи са де те том ту по тре бу пре по зна ју.ди те љи са де те том ту по тре бу пре по зна ју.

У кон тек сту Окви ра за про це ну де це и мла дих, а ка да се ра ди о овој ко ри-У кон тек сту Окви ра за про це ну де це и мла дих, а ка да се ра ди о овој ко ри-
снич кој гру пи (са на гла ском на њи хов уз раст), ва жно је на гла си ти да не снич кој гру пи (са на гла ском на њи хов уз раст), ва жно је на гла си ти да не 
зна чи да сва ка не за до во ље на по тре ба де те та тре ба да бу де за до во ље на од зна чи да сва ка не за до во ље на по тре ба де те та тре ба да бу де за до во ље на од 
стра не ро ди те ља (ни ти је ну жно од раз мањ ка њи хо вих вас пит них ком пе-стра не ро ди те ља (ни ти је ну жно од раз мањ ка њи хо вих вас пит них ком пе-
тен ци ја, ни ти је ну жно фак тор ко ји угро жа ва раз вој де те та). Али тре ба да тен ци ја, ни ти је ну жно фак тор ко ји угро жа ва раз вој де те та). Али тре ба да 
бу де пре по зна та.бу де пре по зна та.
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Раз вој не по тре бе мо гу ће је раз вр ста ти у сле де ће гру пе:Раз вој не по тре бе мо гу ће је раз вр ста ти у сле де ће гру пе:

 Здрав стве не по тре бе: Здрав стве не по тре бе: ве за не су за фи зич ко и мен тал но здра вље, аде-ве за не су за фи зич ко и мен тал но здра вље, аде-
кват ну ме ди цин ску не гу за вре ме бо ле сти, од го ва ра ју ћу ис хра ну, фи-кват ну ме ди цин ску не гу за вре ме бо ле сти, од го ва ра ју ћу ис хра ну, фи-
зич ку ак тив ност, ре дов ност иму ни за ци је и здрав стве не кон тро ле. зич ку ак тив ност, ре дов ност иму ни за ци је и здрав стве не кон тро ле. 

 Обра зов не по тре бе:Обра зов не по тре бе: сва под руч ја ког ни тив ног раз во ја де те та, кроз  сва под руч ја ког ни тив ног раз во ја де те та, кроз 
по ка за те ље мо гућ но сти за игру и ин тер ак ци ју са дру гом де цом, при-по ка за те ље мо гућ но сти за игру и ин тер ак ци ју са дру гом де цом, при-
ступ раз вој но аде кват ним књи га ма, при сту пач ност, ток и успе шност ступ раз вој но аде кват ним књи га ма, при сту пач ност, ток и успе шност 
шко ло ва ња у скла ду са уз ра стом, мо гућ но сти за раз вој раз ли чи тих ве-шко ло ва ња у скла ду са уз ра стом, мо гућ но сти за раз вој раз ли чи тих ве-
шти на и ин те ре со ва ња.шти на и ин те ре со ва ња.

 Раз вој емо ци ја и по на ша ња:Раз вој емо ци ја и по на ша ња: аде кват ност ис по ља ва них осе ћа ња и по- аде кват ност ис по ља ва них осе ћа ња и по-
на ша ња де те та пре ма ро ди те љи ма и дру гим чла но ви ма по ро ди це (ле-на ша ња де те та пре ма ро ди те љи ма и дру гим чла но ви ма по ро ди це (ле-
пљи вост, не за ин те ре со ва ност, анк си о зност, спон та ност, отво ре ност, пљи вост, не за ин те ре со ва ност, анк си о зност, спон та ност, отво ре ност, 
итд). Об у хва та по ка за те ље вр сте и ква ли те та при вр же но сти, ве за ност итд). Об у хва та по ка за те ље вр сте и ква ли те та при вр же но сти, ве за ност 
де те та за ро ди те ља (сла ба, пре те ра на и сл.), од ли ке тем пе ра мен та (про-де те та за ро ди те ља (сла ба, пре те ра на и сл.), од ли ке тем пе ра мен та (про-
мен љи вост и ин тен зи тет емо ци о нал ног ре а го ва ња), при ла го дљи вост мен љи вост и ин тен зи тет емо ци о нал ног ре а го ва ња), при ла го дљи вост 
про ме на ма, ре ак ци је на стрес и од го ва ра ју ћи сте пен са мо кон тро ле по-про ме на ма, ре ак ци је на стрес и од го ва ра ју ћи сте пен са мо кон тро ле по-
на ша ња (им пул сив ност, на ша ња (им пул сив ност, ac ting outac ting out, тем пер тан трум, ста ло же ност, тра-, тем пер тан трум, ста ло же ност, тра-
же ње по др шке, итд). же ње по др шке, итд). 

 Иден ти тет:  Иден ти тет: де те то во ви ђе ње соп стве не лич но сти и спо соб но сти, сли-де те то во ви ђе ње соп стве не лич но сти и спо соб но сти, сли-
ка о се би и са мо про це на, пред ста вља ње у дру штву (со ци јал на пре зен та-ка о се би и са мо про це на, пред ста вља ње у дру штву (со ци јал на пре зен та-
ци ја), на чин на ко ји де те се бе пред ста вља кроз свој из глед и по на ша ње, ци ја), на чин на ко ји де те се бе пред ста вља кроз свој из глед и по на ша ње, 
као и раз у ме ва ње ути ска ко ји оста вља. као и раз у ме ва ње ути ска ко ји оста вља. 

 По ро дич ни и со ци јал ни од но си:  По ро дич ни и со ци јал ни од но си: ова вр ста по тре ба од но си се на ква-ова вр ста по тре ба од но си се на ква-
ли тет и ин тен зи тет емо ци о нал них од но са са ро ди те љи ма или ста ра те-ли тет и ин тен зи тет емо ци о нал них од но са са ро ди те љи ма или ста ра те-
љи ма, бра ћом и се стра ма и од го ва ра ју ћи од го вор чла но ва по ро ди це на љи ма, бра ћом и се стра ма и од го ва ра ју ћи од го вор чла но ва по ро ди це на 
ове од но се. Об у хва та и са уз ра стом рас ту ћи зна чај раз вој но од го ва ра ју-ове од но се. Об у хва та и са уз ра стом рас ту ћи зна чај раз вој но од го ва ра ју-
ћих од но са са вр шња ци ма и дру гим зна чај ним осо ба ма у жи во ту де те та. ћих од но са са вр шња ци ма и дру гим зна чај ним осо ба ма у жи во ту де те та. 

 Ве шти не са мо за шти те: Ве шти не са мо за шти те: прак тич не, емо ци о нал не и ко му ни ка ци о не  прак тич не, емо ци о нал не и ко му ни ка ци о не 
спо соб но сти де те та за бри гу о се би аде кват ну уз ра сту.спо соб но сти де те та за бри гу о се би аде кват ну уз ра сту.



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

Ово је део ко ји се при ме њу је у по ступ ку про це не по тре ба де те та, од но сно Ово је део ко ји се при ме њу је у по ступ ку про це не по тре ба де те та, од но сно 
„оквир но” за про це ну по тре ба де те та, јер је реч са мо о окви ру за про це ну, „оквир но” за про це ну по тре ба де те та, јер је реч са мо о окви ру за про це ну, 
пре ма Пра вил ни ку о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да цен-пре ма Пра вил ни ку о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да цен-
тра за со ци јал ни рад, ко ји је пре у зет od тра за со ци јал ни рад, ко ји је пре у зет od De part ment of He alth De part ment De part ment of He alth De part ment 
for Edu ca tion and Em ployment Ho me Offi    ce, . Fra me work for the As ses-for Edu ca tion and Em ployment Ho me Offi    ce, . Fra me work for the As ses-
smen to оf Chil dren in Need and the ir Fa mi li essmen to оf Chil dren in Need and the ir Fa mi li es и до слов но при хва ћен у ме то- и до слов но при хва ћен у ме то-
до ло ги ји про це не, кроз Ме тод во ђе ња слу ча ја у на шој зе мљи. до ло ги ји про це не, кроз Ме тод во ђе ња слу ча ја у на шој зе мљи. 

Ме ђу тим, с об зи ром на то да је овог пу та реч о за себ ној, ре кли би смо, спе-Ме ђу тим, с об зи ром на то да је овог пу та реч о за себ ној, ре кли би смо, спе-
ци фич ној ко ри снич кој гру па ци ји, по треб но је узе ти о об зир још не ке па-ци фич ној ко ри снич кој гру па ци ји, по треб но је узе ти о об зир још не ке па-
ра ме тре про це не, ка ко би увид био са др жај ни ји, а са ма сли ка ком плет ни ја.ра ме тре про це не, ка ко би увид био са др жај ни ји, а са ма сли ка ком плет ни ја.

Оп шти по да ци и со ци о е ко ном ски ста тус по ро ди це/по ро дич ног до-Оп шти по да ци и со ци о е ко ном ски ста тус по ро ди це/по ро дич ног до-
ма ћин ствама ћин ства —  — у овом де лу на ла за тре ба при ка за ти у овом де лу на ла за тре ба при ка за ти основ не по дат ке о свим основ не по дат ке о свим 
чла но ви ма по ро ди це/по ро дич ног чла но ви ма по ро ди це/по ро дич ног до ма ћин ства (лич но име, го ди на ро ђе-до ма ћин ства (лич но име, го ди на ро ђе-
ња, за ни ма ње, рад ни ста тус…), као и ња, за ни ма ње, рад ни ста тус…), као и по дат ке о њи хо вим осо бе но сти ма,по дат ке о њи хо вим осо бе но сти ма, 
уко ли ко их има ју (те шка хро нич на бо лест, ин ва ли ди тет, зло у по тре ба ал-уко ли ко их има ју (те шка хро нич на бо лест, ин ва ли ди тет, зло у по тре ба ал-
ко хо ла или нар ко ти ка, кри ми но ге но/на сил нич ко по на ша ње).ко хо ла или нар ко ти ка, кри ми но ге но/на сил нич ко по на ша ње).

У овом де лу по треб но је на ве сти и У овом де лу по треб но је на ве сти и по дат ке о усло ви ма ста но ва њапо дат ке о усло ви ма ста но ва ња (ве ли- (ве ли-
чи на и опре мље ност про сто ра, хи ги је на, стам бе ни про стор ма ло лет ни ка), чи на и опре мље ност про сто ра, хи ги је на, стам бе ни про стор ма ло лет ни ка), 
као и као и по дат ке о при хо ди мапо дат ке о при хо ди ма (из вор при хо да, вр ста и ви си на при хо да, на чин  (из вор при хо да, вр ста и ви си на при хо да, на чин 
тро ше ња сред ста ва/под ми ре ност ма те ри јал них по тре ба ма ло лет ни ка).тро ше ња сред ста ва/под ми ре ност ма те ри јал них по тре ба ма ло лет ни ка).

Ка рак те ри сти ке ма ло лет ни ка/мла ђег пу но лет ног ли цаКа рак те ри сти ке ма ло лет ни ка/мла ђег пу но лет ног ли ца — — овај сег мент овај сег мент 
про це не је ве о ма зна ча јан и тре ба ло би му по све ти ти па жњу у сми слу да про це не је ве о ма зна ча јан и тре ба ло би му по све ти ти па жњу у сми слу да 
се при ку пе ре ле вант ни по да ци о ка рак те ри сти ка ма ма ло лет ни ка у од но су се при ку пе ре ле вант ни по да ци о ка рак те ри сти ка ма ма ло лет ни ка у од но су 
на раз ли чи те па ра ме тре, ка ко би се до би ла све о бу хват на сли ка о ње го вом на раз ли чи те па ра ме тре, ка ко би се до би ла све о бу хват на сли ка о ње го вом 
функ ци о ни са њу и аде кват на по ла зна осно ва за про це ну, на осно ву ко је ће функ ци о ни са њу и аде кват на по ла зна осно ва за про це ну, на осно ву ко је ће 
се да ти ми шље ње. Овај део про це не тре ба да об у хва ти по дат ке ве за не за:се да ти ми шље ње. Овај део про це не тре ба да об у хва ти по дат ке ве за не за:

 Ра ни пси хо фи зич ки раз вој Ра ни пси хо фи зич ки раз вој (ре до след ро ђе ња, пре вре ме но ро ђе ње, (ре до след ро ђе ња, пре вре ме но ро ђе ње, 
за сто ји у раз во ју, раз вој не смет ње, по ре ме ћа ји и др.)за сто ји у раз во ју, раз вој не смет ње, по ре ме ћа ји и др.)



ВАСПИТНА  МЕРА  ПОЈАЧАН  НАДЗОР  У  ДРУГОЈ  ПОРОДИЦИ :
МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

 Здра вљеЗдра вље (бо лест, ин ва лид ност, зло у по тре ба ал ко хо ла и нар ко ти ка, фи- (бо лест, ин ва лид ност, зло у по тре ба ал ко хо ла и нар ко ти ка, фи-
зич ки из глед, ухра ње ност и др.)зич ки из глед, ухра ње ност и др.)

 Спо соб но стиСпо соб но сти: оп ште (оп шта фи зич ка спо соб ност, ин те лек ту ал ни ка-: оп ште (оп шта фи зич ка спо соб ност, ин те лек ту ал ни ка-
па ци те ти и др.) и по себ не (спорт, умет нич ке скло но сти и др.)па ци те ти и др.) и по себ не (спорт, умет нич ке скло но сти и др.)

 Раз вој емо ци ја и по на ша ња Раз вој емо ци ја и по на ша ња (ка рак те ри сти ке емо ци о нал них од но са (ка рак те ри сти ке емо ци о нал них од но са 
са ро ди те љи ма, ка рак те ри сти ке од но са при вр же но сти, од но си са си-са ро ди те љи ма, ка рак те ри сти ке од но са при вр же но сти, од но си са си-
блин зи ма, дру гим зна чај ним осо ба ма, вр шња ци ма, ре ак ци је на стрес, блин зи ма, дру гим зна чај ним осо ба ма, вр шња ци ма, ре ак ци је на стрес, 
при ла го дљи вост, кон тро ла им пул са/од ли ке тем пе ра мен та и др.)при ла го дљи вост, кон тро ла им пул са/од ли ке тем пе ра мен та и др.)

 Обра зо ва ње Обра зо ва ње (по стиг ну ћа, из о ста ја ња из шко ле, пре кид шко ло ва ња, (по стиг ну ћа, из о ста ја ња из шко ле, пре кид шко ло ва ња, 
спе ци фич на ин те ре со ва ња/хо би ји, сло бод но вре ме, про це ње на ин те-спе ци фич на ин те ре со ва ња/хо би ји, сло бод но вре ме, про це ње на ин те-
лек ту ал на ефи ка сност…)лек ту ал на ефи ка сност…)

 На чин и ор га ни за ци ја сло бод ног вре ме на На чин и ор га ни за ци ја сло бод ног вре ме на (ма ло лет ник сло бод но (ма ло лет ник сло бод но 
вре ме про во ди у ор га ни зо ва ним са др жа ји ма, тре ни ра не ки спорт, ре-вре ме про во ди у ор га ни зо ва ним са др жа ји ма, тре ни ра не ки спорт, ре-
кре а тив но се ба ви спор том, му зи ком, итд…)кре а тив но се ба ви спор том, му зи ком, итд…)

 Иден ти тет Иден ти тет (сли ка о се би, ви ђе ње соп стве не лич но сти/са мо про це на, (сли ка о се би, ви ђе ње соп стве не лич но сти/са мо про це на, 
на чин пред ста вља ња у дру штву, из глед, оде ва ње, при пад ност гру пи, за-на чин пред ста вља ња у дру штву, из глед, оде ва ње, при пад ност гру пи, за-
јед ни ци и др.)јед ни ци и др.)

 Оспо со бље ност за бри гу о се би Оспо со бље ност за бри гу о се би (са мо за штит но по на ша ње, ве шти не (са мо за штит но по на ша ње, ве шти не 
ко му ни ка ци је, со ци јал не ве шти не, уз ра сно аде кват не ве шти не ре ша ва-ко му ни ка ци је, со ци јал не ве шти не, уз ра сно аде кват не ве шти не ре ша ва-
ња про бле ма, сна ла же ња у но вим си ту а ци ја ма, са мо по у зда ње, ауто но-ња про бле ма, сна ла же ња у но вим си ту а ци ја ма, са мо по у зда ње, ауто но-
ми ја и др.)ми ја и др.)

 Вред но сне нор ме Вред но сне нор ме (од ли ке мо рал ног раз во ја)(од ли ке мо рал ног раз во ја)
 Од нос са вр шња ци ма Од нос са вр шња ци ма (при пад ност гру пи, изо ла ци ја, по зи ци ја у гру пи)(при пад ност гру пи, изо ла ци ја, по зи ци ја у гру пи)
 Исто ри јат ан ти со ци јал ног по на ша ња Исто ри јат ан ти со ци јал ног по на ша ња (про бле ми у по на ша њу, ра но (про бле ми у по на ша њу, ра но 

ис по ље но и ис трај но ан то со ци јал но по на ша ње, при ме ње ни вас пит ни ис по ље но и ис трај но ан то со ци јал но по на ша ње, при ме ње ни вас пит ни 
на ло зи, по себ не оба ве зе, вас пит не ме ре, про це ње ни ефек ти на со ци-на ло зи, по себ не оба ве зе, вас пит не ме ре, про це ње ни ефек ти на со ци-
јал ну ин те гра ци ју ма ло лет ни ка)јал ну ин те гра ци ју ма ло лет ни ка)

 По на ша ње ма ло лет ни ка у по ступ куПо на ша ње ма ло лет ни ка у по ступ ку (ко о пе ра ти ван, по ву чен, у от по- (ко о пе ра ти ван, по ву чен, у от по-
ру, не ги ра про бле ме, агре си ван и др.)ру, не ги ра про бле ме, агре си ван и др.)



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

 Од нос ма ло лет ни ка пре ма де лу за ко је се те ре тиОд нос ма ло лет ни ка пре ма де лу за ко је се те ре ти (лич но ви ђе ње про- (лич но ви ђе ње про-
бле ма, не ги ра ње, ис по ље не емо ци је, ка ја ње, жа ље ње, при сут на ем па ти-бле ма, не ги ра ње, ис по ље не емо ци је, ка ја ње, жа ље ње, при сут на ем па ти-
ја за пат њу и по вре де оште ће них, спрем ност за пре у зи ма ње од го вор но-ја за пат њу и по вре де оште ће них, спрем ност за пре у зи ма ње од го вор но-
сти, по на ша ње на кон учи ње ног де ла, из ми ре ње, на док на да ште те и др.) сти, по на ша ње на кон учи ње ног де ла, из ми ре ње, на док на да ште те и др.) 
Ов де мо же мо до би ти зна чај не по да та ке ко ји, са јед не стра не омо гу ћа ва-Ов де мо же мо до би ти зна чај не по да та ке ко ји, са јед не стра не омо гу ћа ва-
ју ју са мо про це ну ма ло лет ни каса мо про це ну ма ло лет ни ка, а са мим тим про це сом до во де до оства ре-, а са мим тим про це сом до во де до оства ре-
ња пра ва на соп стве но ми шље ње (ко је не мо ра увек да бу де у скла ду са ња пра ва на соп стве но ми шље ње (ко је не мо ра увек да бу де у скла ду са 
со ци јал но по жељ ним), али је сте со ци јал но по жељ ним), али је сте де те то во ми шље ње! де те то во ми шље ње! У ши рем сми слу У ши рем сми слу 
ре чи, де те пар ти ци пи ра ак тив но, у од но су на про блем, нај пре осве шћи-ре чи, де те пар ти ци пи ра ак тив но, у од но су на про блем, нај пре осве шћи-
ва њем, пре по зна ва њем, а у ка сни јем за јед нич ком ра ду, ве ру је мо и уло-ва њем, пре по зна ва њем, а у ка сни јем за јед нич ком ра ду, ве ру је мо и уло-
же ним на по ром да се по стиг не же ље на же ним на по ром да се по стиг не же ље на по зи тив на про ме напо зи тив на про ме на.

. . . Спо соб ност ро ди те ља или ста ра те ља да на од го ва ра ју ћи. . . Спо соб ност ро ди те ља или ста ра те ља да на од го ва ра ју ћи 
на чин иза ђу у су срет раз вој ним по тре ба ма де те тана чин иза ђу у су срет раз вој ним по тре ба ма де те та

Ка да је реч о по ро дич ној гру пи, би ло да је она би о ло шка, срод нич ка, хра-Ка да је реч о по ро дич ној гру пи, би ло да је она би о ло шка, срод нич ка, хра-
ни тељ ска, усво ји тељ ска или не ка дру га, она увек има за да так да пре по зна ни тељ ска, усво ји тељ ска или не ка дру га, она увек има за да так да пре по зна 
и, у ме ри у ко јој има раз ви је не ка па ци те те, од го во ри на по тре бе де те та или и, у ме ри у ко јој има раз ви је не ка па ци те те, од го во ри на по тре бе де те та или 
мла де осо бе.мла де осо бе.

Ка па ци тет ро ди те љаКа па ци тет ро ди те ља као по себ на област (у ши рем сми слу) пред ста вља као по себ на област (у ши рем сми слу) пред ста вља 
од го вор на по тре бе де те та у сфе ри основ не не ге, оси гу ра ња без бед но сти, од го вор на по тре бе де те та у сфе ри основ не не ге, оси гу ра ња без бед но сти, 
емо ци о нал не то пли не, сти му ла ци је, ус по ста вља ња аде кват ног вођ ства и емо ци о нал не то пли не, сти му ла ци је, ус по ста вља ња аде кват ног вођ ства и 
гра ни ца, те оси гу ра ња ста бил но сти. Сва ка од ових сфе ра — по до бла сти гра ни ца, те оси гу ра ња ста бил но сти. Сва ка од ових сфе ра — по до бла сти 
из у зет но је ва жна у раз ли чи тим раз вој ним пе ри о ди ма кроз ко је про ла зи из у зет но је ва жна у раз ли чи тим раз вој ним пе ри о ди ма кроз ко је про ла зи 
де те, адо ле сцент од но сно мла да осо ба. Ов де не ће мо по себ но обра зла га ти де те, адо ле сцент од но сно мла да осо ба. Ов де не ће мо по себ но обра зла га ти 
са др жај сва ке од ових по до бла сти ко је го во ре о ка па ци те ти ма ро ди те ља јер са др жај сва ке од ових по до бла сти ко је го во ре о ка па ци те ти ма ро ди те ља јер 
и ове по до бла сти је су оно што пред ста вља са др жај про це не ко ја се ре а ли-и ове по до бла сти је су оно што пред ста вља са др жај про це не ко ја се ре а ли-
зу је у цен тру за со ци јал ни рад, кроз ме тод во ђе ња слу ча ја.зу је у цен тру за со ци јал ни рад, кроз ме тод во ђе ња слу ча ја.



ВАСПИТНА  МЕРА  ПОЈАЧАН  НАДЗОР  У  ДРУГОЈ  ПОРОДИЦИ :
МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

Ме ђу тим, ка да је реч о овој ко ри снич кој гру па ци ји у про це ни тре ба обра-Ме ђу тим, ка да је реч о овој ко ри снич кој гру па ци ји у про це ни тре ба обра-
ти ти па жњу нати ти па жњу на: по ро дич не од но сепо ро дич не од но се (ре ла ци је/ин тер ак ци је, ко му ни ка ци ја,  (ре ла ци је/ин тер ак ци је, ко му ни ка ци ја, 
со ци јал на ин те гри са ност по ро ди це, на чин ре ша ва ња про бле ма/при су ство со ци јал на ин те гри са ност по ро ди це, на чин ре ша ва ња про бле ма/при су ство 
на си ља, емо тив на по др шка, ши ра по ро ди ца/при ро да од но са), на си ља, емо тив на по др шка, ши ра по ро ди ца/при ро да од но са), ка рак те ри-ка рак те ри-
сти ке ста ра њасти ке ста ра ња (ка па ци те ти ро ди те ља да оси гу ра ју без бед ност, основ ну  (ка па ци те ти ро ди те ља да оси гу ра ју без бед ност, основ ну 
не гу, пру же емо ци о нал ну по др шку и то пли ну/си гур ност, ста бил ност љу-не гу, пру же емо ци о нал ну по др шку и то пли ну/си гур ност, ста бил ност љу-
бав, по што ва ње, охра бре ње, сти му ла ци ју за уче ње и раз вој), бав, по што ва ње, охра бре ње, сти му ла ци ју за уче ње и раз вој), вас пит ни вас пит ни 
про цеспро цес (при ме ње ни вас пит ни сти ло ви, пра ви ла, гра ни це, на чи ни ди сци-(при ме ње ни вас пит ни сти ло ви, пра ви ла, гра ни це, на чи ни ди сци-
пли но ва ња), пли но ва ња), став ро ди те ља пре ма про бле му де те тастав ро ди те ља пре ма про бле му де те та (не ги ра ње, ми ни- (не ги ра ње, ми ни-
ми зи ра ње, гру бо ка жња ва ње де те та, по др шка, ви ђе ње мо гу ћих про ме на, ми зи ра ње, гру бо ка жња ва ње де те та, по др шка, ви ђе ње мо гу ћих про ме на, 
сте пен ко о пе ра тив но сти и др.).сте пен ко о пе ра тив но сти и др.).

По себ но тре ба има ти у ви ду да при су ство ових спо соб но сти ва жи и за По себ но тре ба има ти у ви ду да при су ство ових спо соб но сти ва жи и за 
по ро ди цу у ко јој би се спро во ди ла вас пит на ме ра по ја ча ног над зо ра у дру-по ро ди цу у ко јој би се спро во ди ла вас пит на ме ра по ја ча ног над зо ра у дру-
гој по ро ди ци. гој по ро ди ци. 

Уко ли ко по ро ди ца не ма раз ви је не ка па ци те те да пре по зна по тре бе де те-Уко ли ко по ро ди ца не ма раз ви је не ка па ци те те да пре по зна по тре бе де те-
та, струч ња ци тре ба то да пре по зна ју и ра де са ро ди те љи ма, ста ра те љи ма, та, струч ња ци тре ба то да пре по зна ју и ра де са ро ди те љи ма, ста ра те љи ма, 
хра ни те љи ма на овом пла ну ка ко би се они осна жи ли да по тре бе де те та хра ни те љи ма на овом пла ну ка ко би се они осна жи ли да по тре бе де те та 
или мла де осо бе пре по зна ју. или мла де осо бе пре по зна ју. 

У ра ду са не ким по ро ди ца ма то мо же пред ста вља ти тај пр ви ко рак, али У ра ду са не ким по ро ди ца ма то мо же пред ста вља ти тај пр ви ко рак, али 
по сто је мно ге би о ло шке по ро ди це ко ји ма у оства ре њу тог пр вог ко ра ка не-по сто је мно ге би о ло шке по ро ди це ко ји ма у оства ре њу тог пр вог ко ра ка не-
до ста је још не што, нео п ход ни пред ко рак, а то је до ста је још не што, нео п ход ни пред ко рак, а то је мо ти ва ци јамо ти ва ци ја.

У си ту а ци ја ма из ри ца ња вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро-У си ту а ци ја ма из ри ца ња вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро-
ди ци, ова по сту па ња струч ња ка цен тра за со ци јал ни рад нео п ход на су у ди ци, ова по сту па ња струч ња ка цен тра за со ци јал ни рад нео п ход на су у 
ра ду са би о ло шком по ро ди цом у ко ју се де те вра ћа ка да се стек ну усло ви за ра ду са би о ло шком по ро ди цом у ко ју се де те вра ћа ка да се стек ну усло ви за 
пре ста нак вас пит не ме ре. пре ста нак вас пит не ме ре. 

Ка да је реч о ра ду са би о ло шком по ро ди цом, нај че шће прак са по ка зу је да је Ка да је реч о ра ду са би о ло шком по ро ди цом, нај че шће прак са по ка зу је да је 
по треб но кре ну ти од са ме по треб но кре ну ти од са ме мо ти ва ци је,мо ти ва ци је, за тим ићи ка пре по зна ва њу по тре ба  за тим ићи ка пре по зна ва њу по тре ба 
де те та и осна жи ва ти ро ди те ље да уче ству ју у ре а ли за ци ји по тре ба сво је де це, де те та и осна жи ва ти ро ди те ље да уче ству ју у ре а ли за ци ји по тре ба сво је де це, 
уз по што ва ње гра ни ца и обез бе ђе ње ста бил ног по ро дич ног окру же ња.уз по што ва ње гра ни ца и обез бе ђе ње ста бил ног по ро дич ног окру же ња.



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

При ли ком из вр ше ња ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци успех у спро-При ли ком из вр ше ња ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци успех у спро-
во ђе њу ме ре не за ви си са мо од по зи тив не про ме не ко ју ће по сти ћи де те!во ђе њу ме ре не за ви си са мо од по зи тив не про ме не ко ју ће по сти ћи де те!

Успех ове ме ре за ви си и од ре зул та та до би је них у ра ду са би о ло шком по ро-Успех ове ме ре за ви си и од ре зул та та до би је них у ра ду са би о ло шком по ро-
ди цом. За то струч њак у цен тру за со ци јал ни рад тре ба да ко ри сти све рас-ди цом. За то струч њак у цен тру за со ци јал ни рад тре ба да ко ри сти све рас-
по ло жи ве ме ха ни зме и ме ре ка ко би до шло до успе ха, од но сно по зи тив не по ло жи ве ме ха ни зме и ме ре ка ко би до шло до успе ха, од но сно по зи тив не 
про ме не у би о ло шкој по ро ди ци. Ути сак је да се у про це ни у до вољ ној ме ри про ме не у би о ло шкој по ро ди ци. Ути сак је да се у про це ни у до вољ ној ме ри 
не обра ћа па жња на сна ге по ро ди це и да се још увек ове по ро ди це са гле да-не обра ћа па жња на сна ге по ро ди це и да се још увек ове по ро ди це са гле да-
ва ју са аспек та „пот пу ног де фи ци та” тј. шта се све са њи ма не мо же ура ди-ва ју са аспек та „пот пу ног де фи ци та” тј. шта се све са њи ма не мо же ура ди-
ти, а не шта би евен ту ал но мо гло да се ура ди. ти, а не шта би евен ту ал но мо гло да се ура ди. 

Ве ро ват но за то и на ста ју „од у ста ја ња” и из ја ве јед ног бро ја струч ња ка да Ве ро ват но за то и на ста ју „од у ста ја ња” и из ја ве јед ног бро ја струч ња ка да 
се са „овом де цом” не мо же, јер би о ло шки ро ди те љи не же ле по зи тив ну се са „овом де цом” не мо же, јер би о ло шки ро ди те љи не же ле по зи тив ну 
про ме ну… Ако се струч њак по ста ви ова ко на са мом по чет ку, он да се не моћ про ме ну… Ако се струч њак по ста ви ова ко на са мом по чет ку, он да се не моћ 
пре но си и на да љи рад са би о ло шком по ро ди цом, у фа зи ка да је де те већ пре но си и на да љи рад са би о ло шком по ро ди цом, у фа зи ка да је де те већ 
из ме ште но у дру гу по ро ди цу са из ре че ном ме ром над зо ра, а то ни је охра-из ме ште но у дру гу по ро ди цу са из ре че ном ме ром над зо ра, а то ни је охра-
бру ју ће, јер де те тре ба се вра ти јед ног да на у сво ју по ро ди цу. бру ју ће, јер де те тре ба се вра ти јед ног да на у сво ју по ро ди цу. Од су штин-Од су штин-
ског зна ча ја је да соп стве не по тре бе и сна ге пре по зна и са ма би о ло шка ског зна ча ја је да соп стве не по тре бе и сна ге пре по зна и са ма би о ло шка 
по ро ди ца.по ро ди ца.

До жи вљај ро ди те ља, ко ри сни ка, ма ко ли ко не ре а лан или дис функ ци о на-До жи вљај ро ди те ља, ко ри сни ка, ма ко ли ко не ре а лан или дис функ ци о на-
лан је од кључ ног зна ча ја, јер лан је од кључ ног зна ча ја, јер са мо ка да је ко ри сник укљу чен у свој план са мо ка да је ко ри сник укљу чен у свој план 
мо же до ћи до ефе ка та и по ма ка.мо же до ћи до ефе ка та и по ма ка.



ВАСПИТНА  МЕРА  ПОЈАЧАН  НАДЗОР  У  ДРУГОЈ  ПОРОДИЦИ :
МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

Из овог раз ло га сма тра мо да је пот пу но оправ да но да за јед но са Из овог раз ло га сма тра мо да је пот пу но оправ да но да за јед но са ми шље њем ко је ЦСР ми шље њем ко је ЦСР 
до ста вља су ду, у том ми шље њу, по ауто ма ти зму, бу де на ве де на ме ра ко рек-до ста вља су ду, у том ми шље њу, по ауто ма ти зму, бу де на ве де на ме ра ко рек-
тив ног над зо ра, ко ју цен тар за со ци јал ни рад (већ) ре а ли зу је са ро ди те љи ма.тив ног над зо ра, ко ју цен тар за со ци јал ни рад (већ) ре а ли зу је са ро ди те љи ма. 
Ова кав при ступ има Ова кав при ступ има обра зло же ње, са етич ког и про фе си о нал ног аспек та из не ко ли ко обра зло же ње, са етич ког и про фе си о нал ног аспек та из не ко ли ко 
раз ло га:раз ло га:

 Кроз план спро во ђе ња ко рек тив ног над зо ра ЦСР је у оба ве зи да не од у ста не од ра да  Кроз план спро во ђе ња ко рек тив ног над зо ра ЦСР је у оба ве зи да не од у ста не од ра да 
са би о ло шком по ро ди цом јер на пу ту ка по зи тив ној про ме ни ишло би се по сте пе но, са би о ло шком по ро ди цом јер на пу ту ка по зи тив ној про ме ни ишло би се по сте пе но, 
ко рак по ко рак у ра ду са ро ди те љи ма јер са мо та кве про ме не има ју и ве ли ке шан се ко рак по ко рак у ра ду са ро ди те љи ма јер са мо та кве про ме не има ју и ве ли ке шан се 
за одр жи вост.за одр жи вост.

 Цен тар за со ци јал ни рад ће ову ме ру ко рек тив ног над зо ра до не ти у тре нут ку ка да  Цен тар за со ци јал ни рад ће ову ме ру ко рек тив ног над зо ра до не ти у тре нут ку ка да 
кон ста ту је да је при вре ме но из два ја ње ма ло лет ни ка у дру гу по ро ди цу по треб но, с кон ста ту је да је при вре ме но из два ја ње ма ло лет ни ка у дру гу по ро ди цу по треб но, с 
об зи ром на по сто је ће и рас ту ће ри зи ке бо рав ком де те та у сво јој по ро ди ци. Уко ли-об зи ром на по сто је ће и рас ту ће ри зи ке бо рав ком де те та у сво јој по ро ди ци. Уко ли-
ко би ме ра ко рек тив ног над зо ра у од но су на ро ди те ље би ла до не та и при ме ње на од ко би ме ра ко рек тив ног над зо ра у од но су на ро ди те ље би ла до не та и при ме ње на од 
стра не цен тра за со ци јал ни рад „ по ауто ма ти зму” то ни ка ко не би пред ста вља ло стра не цен тра за со ци јал ни рад „ по ауто ма ти зму” то ни ка ко не би пред ста вља ло 
пу ки ауто ма ти зам, не го пре све га бла го вре ме ност, чи ње ни цу да и ро ди те љи до би-пу ки ауто ма ти зам, не го пре све га бла го вре ме ност, чи ње ни цу да и ро ди те љи до би-
ја ју оба ве зе, тј. ме ру од цен тра за со ци јал ни рад што суд са мо кон ста ту је при ли ком ја ју оба ве зе, тј. ме ру од цен тра за со ци јал ни рад што суд са мо кон ста ту је при ли ком 
до но ше ња ре ше ња о из ре че ној вас пит ној ме ри.до но ше ња ре ше ња о из ре че ној вас пит ној ме ри.

 Омо гу ћи ло би се ин те гри са ње оно га што ну ди По ро дич ни За кон и За кон о ма ло лет- Омо гу ћи ло би се ин те гри са ње оно га што ну ди По ро дич ни За кон и За кон о ма ло лет-
ним учи ни о ци ма кри вич них де ла, јер суд кроз функ ци ју ор га на ста ра тељ ства, при ли-ним учи ни о ци ма кри вич них де ла, јер суд кроз функ ци ју ор га на ста ра тељ ства, при ли-
ком из ри ца ња ме ре ма ло лет ни ку, оба ве зу је ЦСР да до ста ви план спро во ђе ња из ре че-ком из ри ца ња ме ре ма ло лет ни ку, оба ве зу је ЦСР да до ста ви план спро во ђе ња из ре че-
не вас пит не ме ре, а део пла на је и план спро во ђе ња ко рек тив ног над зо ра ро ди те ља не вас пит не ме ре, а део пла на је и план спро во ђе ња ко рек тив ног над зо ра ро ди те ља 
ко ји се већ спро во ди као ме ра по ро дич но прав не за шти те, где и ро ди те љи има ју низ ко ји се већ спро во ди као ме ра по ро дич но прав не за шти те, где и ро ди те љи има ју низ 
од го вор них за да та ка, ка ко је већ пред ви ђе но у пла ну за шти те тј. услу га, та ко да се де-од го вор них за да та ка, ка ко је већ пред ви ђе но у пла ну за шти те тј. услу га, та ко да се де-
те ко је је не рет ко про та го ни ста не до вољ них ка па ци те та ро ди те ља, не осе ћа је ди ним те ко је је не рет ко про та го ни ста не до вољ них ка па ци те та ро ди те ља, не осе ћа је ди ним 
крив цем или му се ума њу је у соп стве ном до жи вља ју осе ћај је ди ног кри вог. крив цем или му се ума њу је у соп стве ном до жи вља ју осе ћај је ди ног кри вог. 

 На овај на чин се вра ћа од го вор ност ро ди те љи ма као и мо гућ ност да по ступ но, пр во  На овај на чин се вра ћа од го вор ност ро ди те љи ма као и мо гућ ност да по ступ но, пр во 
са ма њим, а ка сни је са ја чим зах те ви ма по стиг ну по зи тив ну и одр жи ву про ме ну. са ма њим, а ка сни је са ја чим зах те ви ма по стиг ну по зи тив ну и одр жи ву про ме ну. 

 Ме ру ко рек тив ног над зо ра би спро во дио во ди тељ слу ча ја (са ти мом) и не би би- Ме ру ко рек тив ног над зо ра би спро во дио во ди тељ слу ча ја (са ти мом) и не би би-
ло упу ћи ва ња у са ве то ва ли ште да они то спро во де као што је до са да би ла прак са у ло упу ћи ва ња у са ве то ва ли ште да они то спро во де као што је до са да би ла прак са у 
не ким ЦСР. На рав но, ро ди те љи мо гу и да се упу те и у са ве то ва ли ште, али са мо као не ким ЦСР. На рав но, ро ди те љи мо гу и да се упу те и у са ве то ва ли ште, али са мо као 
део пла на ко рек тив ног над зо ра, тј. као је дан од за да та ка у спро во ђе њу пла на са кон-део пла на ко рек тив ног над зо ра, тј. као је дан од за да та ка у спро во ђе њу пла на са кон-
крет ним оче ки ва ним ци љем.крет ним оче ки ва ним ци љем.
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Гра фи кон бр. . Гра фи кон бр. . Про це ду ра пред ло га ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди циПро це ду ра пред ло га ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци

. . . По ро дич ни и сре дин ски фак то ри. . . По ро дич ни и сре дин ски фак то ри

По тре бе де те та, она ко ка ко их оно ви ди (без об зи ра на то да ли су за нас ре-По тре бе де те та, она ко ка ко их оно ви ди (без об зи ра на то да ли су за нас ре-
ал не или не ре ал не, без об зи ра на то да ли су оправ да не или нео прав да не), ал не или не ре ал не, без об зи ра на то да ли су оправ да не или нео прав да не), 
на ро чи то код ма ло лет ни ка у адо ле сцент ном пе ри о ду, мо гу би ти, а до брим на ро чи то код ма ло лет ни ка у адо ле сцент ном пе ри о ду, мо гу би ти, а до брим 
де лом и је су, ис про во ци ра не или де тер ми ни са не де лом и је су, ис про во ци ра не или де тер ми ни са не по ро дич ним и сре дин-по ро дич ним и сре дин-
ским фак то ри маским фак то ри ма, , ко ји у по ме ну тој ме то до ло ги ји про це не ко ја се спро во ди ко ји у по ме ну тој ме то до ло ги ји про це не ко ја се спро во ди 
у цен три ма за со ци јал ни рад пред ста вља ју по себ ну област ко ју чи ни не ко-у цен три ма за со ци јал ни рад пред ста вља ју по себ ну област ко ју чи ни не ко-
ли ко по до бла сти. То су:ли ко по до бла сти. То су: По ро дич на исто ри ја и функ ци о ни са њеПо ро дич на исто ри ја и функ ци о ни са ње (по ро ди це  (по ро ди це 
у ко јој де те жи ви), у ко јој де те жи ви), Ши ра по ро ди ца, Ста но ва ње, За по сле ност, При хо ди по-Ши ра по ро ди ца, Ста но ва ње, За по сле ност, При хо ди по-
ро ди це, Од нос по ро ди це и ло кал не за јед ни це и Ре сур си за јед ни це.ро ди це, Од нос по ро ди це и ло кал не за јед ни це и Ре сур си за јед ни це.



ВАСПИТНА  МЕРА  ПОЈАЧАН  НАДЗОР  У  ДРУГОЈ  ПОРОДИЦИ :
МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

Има ју ћи у ви ду да је ово оквир за про це ну де це и мла дих ко ји је за сту пљен Има ју ћи у ви ду да је ово оквир за про це ну де це и мла дих ко ји је за сту пљен 
у ме то до ло ги ји про це не за де цу и мла де ко ји се при ме њу је у цен тру за со-у ме то до ло ги ји про це не за де цу и мла де ко ји се при ме њу је у цен тру за со-
ци јал ни рад, сва ку од ових по до бла сти по треб но је це ло ви ти је са гле да ти ци јал ни рад, сва ку од ових по до бла сти по треб но је це ло ви ти је са гле да ти 
у од но су на сва ко кон крет но де те и ње го ву би о ло шку по ро ди цу. Та да нам у од но су на сва ко кон крет но де те и ње го ву би о ло шку по ро ди цу. Та да нам 
пре о ста је да до не се мо јед ну це ло ви ту про це ну на осно ву за кљу ча ка из го ре пре о ста је да до не се мо јед ну це ло ви ту про це ну на осно ву за кљу ча ка из го ре 
на ве де них обла сти, од но сно по до бла сти про це не.на ве де них обла сти, од но сно по до бла сти про це не.

. . . Про це на по доб но сти де те та за при ме ну ме ре. . . Про це на по доб но сти де те та за при ме ну ме ре

Да би вас пит на ме ра оства ри ла сво ју свр ху, ва жно је про це ни ти по доб ност Да би вас пит на ме ра оства ри ла сво ју свр ху, ва жно је про це ни ти по доб ност 
де те та за при ме ну вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци. де те та за при ме ну вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци. 
До бра про це на пре ве ни ра пре кид сме шта ја и до при но си про мо ви са њу До бра про це на пре ве ни ра пре кид сме шта ја и до при но си про мо ви са њу 
пред ло же ног мо де ла, од но сно по ве ћа њу бро ја слу ча је ва у ко ји ма ће суд пред ло же ног мо де ла, од но сно по ве ћа њу бро ја слу ча је ва у ко ји ма ће суд 
из ри ца ти ову ме ру. Еле мен ти зна чај ни за по зи тив ну про це ну по доб но сти из ри ца ти ову ме ру. Еле мен ти зна чај ни за по зи тив ну про це ну по доб но сти 
де те та за при ме ну ове вас пит не ме ре су:де те та за при ме ну ове вас пит не ме ре су:

 Не по вољ на по ро дич на си ту а ци ја у сми слу ри зи ка ве за них за ин ду ко ва- Не по вољ на по ро дич на си ту а ци ја у сми слу ри зи ка ве за них за ин ду ко ва-
ње про бле ма тич ног по на ша ње де те та и ка па ци те та би о ло шке по ро ди-ње про бле ма тич ног по на ша ње де те та и ка па ци те та би о ло шке по ро ди-
це за по др шку де те ту у ре со ци ја ли за ци ји кроз при ме ну дру гих вас пит-це за по др шку де те ту у ре со ци ја ли за ци ји кроз при ме ну дру гих вас пит-
них ме ра у отво ре ној за шти ти.них ме ра у отво ре ној за шти ти.

 Ни зак сте пен струк ту ри са но сти про бле ма тич ног по на ша ња (број, вр- Ни зак сте пен струк ту ри са но сти про бле ма тич ног по на ша ња (број, вр-
ста, те жи на кри вич ног де ла, сте пен дру штве не опа сно сти, од нос пре ма ста, те жи на кри вич ног де ла, сте пен дру штве не опа сно сти, од нос пре ма 
кри вич ном де лу и оште ће ни ма, ути цај на оп ште функ ци о ни са ње…). кри вич ном де лу и оште ће ни ма, ути цај на оп ште функ ци о ни са ње…). 

 Ни зак сте пен ри зи ка од вр ше ња но вих кри вич них де ла. Ни зак сте пен ри зи ка од вр ше ња но вих кри вич них де ла.
 По зи ти ван став де те та и ње го ве по ро ди це пре ма мо гућ но сти из ри ца ња  По зи ти ван став де те та и ње го ве по ро ди це пре ма мо гућ но сти из ри ца ња 

ове вас пит не ме ре, уло зи по ро ди це ко ја на од ре ђе но вре ме пре у зи ма ове вас пит не ме ре, уло зи по ро ди це ко ја на од ре ђе но вре ме пре у зи ма 
бри гу о де те ту, спрем ност по ро ди це да са ра ђу је са ЦСР и при хва та уло гу бри гу о де те ту, спрем ност по ро ди це да са ра ђу је са ЦСР и при хва та уло гу 
во ди те ља слу ча ја у за шти ти де те та.во ди те ља слу ча ја у за шти ти де те та.

 Ка па ци тет би о ло шке по ро ди це де те та да уна пре ди сво је ком пе тен ци је  Ка па ци тет би о ло шке по ро ди це де те та да уна пре ди сво је ком пе тен ци је 
и уз по др шку си сте ма по стиг не про ме ну. и уз по др шку си сте ма по стиг не про ме ну. 
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. . . Су мар на про це на. . . Су мар на про це на

Су мар на про це на об у хва та ана ли зу свих при ку пље них по да та ка и на осно-Су мар на про це на об у хва та ана ли зу свих при ку пље них по да та ка и на осно-
ву ње про це ну про бле ма и по тре ба ма ло лет ни ка, про це ну сна га, ре сур са у ву ње про це ну про бле ма и по тре ба ма ло лет ни ка, про це ну сна га, ре сур са у 
за јед ни ци, као и про це ну ри зи ка.за јед ни ци, као и про це ну ри зи ка.

 Про це на про бле ма и по тре ба ма ло лет ни каПро це на про бле ма и по тре ба ма ло лет ни ка (те шко ће у функ ци о- (те шко ће у функ ци о-
ни са њу ма ло лет ни ка, њи хо ва при ро да, ин тен зи тет и тра ја ње, ко је су ни са њу ма ло лет ни ка, њи хо ва при ро да, ин тен зи тет и тра ја ње, ко је су 
по тре бе ма ло лет ни ка)по тре бе ма ло лет ни ка)

 Про це на сна га об у хва та про це ну лич них сна га ма ло лет ни каПро це на сна га об у хва та про це ну лич них сна га ма ло лет ни ка —  — 
фи зич ка и вољ но-мо то ва ци о на спо соб ност (оп шта и по себ на — нпр. фи зич ка и вољ но-мо то ва ци о на спо соб ност (оп шта и по себ на — нпр. 
за спорт), не ке ка рак те ри сти ке лич но сти, ин те лек ту ал ни по тен ци ја ли, за спорт), не ке ка рак те ри сти ке лич но сти, ин те лек ту ал ни по тен ци ја ли, 
од ли ке тем пе ра мен та, спо соб ност ре шав ња про бле ма, по ве за ност/ко о-од ли ке тем пе ра мен та, спо соб ност ре шав ња про бле ма, по ве за ност/ко о-
пе ра тив ност пре ма со ци јал ним ин сти ту ци ја ма, ка па ци те ти за обра зо-пе ра тив ност пре ма со ци јал ним ин сти ту ци ја ма, ка па ци те ти за обра зо-
ва њева ње и про це ну по ро дич них сна гаи про це ну по ро дич них сна га.

 Ре сур си за јед ни цеРе сур си за јед ни це —  — до ступ не од го ва ра ју ће ин сти ту ци је (обра зов не, до ступ не од го ва ра ју ће ин сти ту ци је (обра зов не, 
здрав стве не, спорт ске), до ступ ни про гра ми за ма ло лет ни ке и ро ди те-здрав стве не, спорт ске), до ступ ни про гра ми за ма ло лет ни ке и ро ди те-
ље/про то ко ли о са рад њи ин сти ту ци ја и др. у од но су на про це ње не по-ље/про то ко ли о са рад њи ин сти ту ци ја и др. у од но су на про це ње не по-
тре бе ма ло лет ни ка.тре бе ма ло лет ни ка.

 Про це на ри зи каПро це на ри зи ка —  — ри зи ци ко ји про из и ла зе из ка рак те ри сти ка ма ло-ри зи ци ко ји про из и ла зе из ка рак те ри сти ка ма ло-
лет ни калет ни ка (из ње го вих лич них ка рак те ри сти ка, те шко ћа и по тре ба, из (из ње го вих лич них ка рак те ри сти ка, те шко ћа и по тре ба, из 
сре ди не, нпр. вр шњач ке гру пе…), сре ди не, нпр. вр шњач ке гру пе…), ри зи ци про ис те кли из по ро дич ног и ри зи ци про ис те кли из по ро дич ног и 
ро ди тељ ског функ ци о ни са њаро ди тељ ског функ ци о ни са ња (не до ста так ро ди тељ ског над зо ра, ауто-(не до ста так ро ди тељ ског над зо ра, ауто-
ри тар ни вас пит ни при сту пи, те ле сно ка жња ва ње, ро ди те љи ду шев но ри тар ни вас пит ни при сту пи, те ле сно ка жња ва ње, ро ди те љи ду шев но 
обо ле ли или мен тал но оме те ни, зло у по тре бља ва ју ал ко хол и нар ко ти-обо ле ли или мен тал но оме те ни, зло у по тре бља ва ју ал ко хол и нар ко ти-
ке, по ро дич ни и ро ди тељ ски ко флик ти, на си ље ме ђу су пру жни ци ма и ке, по ро дич ни и ро ди тељ ски ко флик ти, на си ље ме ђу су пру жни ци ма и 
др.).др.). Про це на ри зи каПро це на ри зи ка од по нов ног вр ше ња кри вич них де ла од по нов ног вр ше ња кри вич них де ла (по треб но је (по треб но је 
на пра ви ти увид у ефи ка сност ра ни је при ме ње них об ли ка со ци јал не за-на пра ви ти увид у ефи ка сност ра ни је при ме ње них об ли ка со ци јал не за-
шти те, као и ра ни је из ре че них вас пит них на ло га и вас пит них ме ра, уко-шти те, као и ра ни је из ре че них вас пит них на ло га и вас пит них ме ра, уко-
ли ко их је би ло).ли ко их је би ло).
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На кон до бре про це не ма ло лет ни ка, ка па ци те та, мо гућ но сти и мо ти ва-На кон до бре про це не ма ло лет ни ка, ка па ци те та, мо гућ но сти и мо ти ва-
ци је би о ло шке по ро ди це, при сту пи ло би се ре а ли за ци ји пла на за де те и ци је би о ло шке по ро ди це, при сту пи ло би се ре а ли за ци ји пла на за де те и 
по ро ди цу.по ро ди цу.

Гра фи кон бр. Гра фи кон бр. 

По сма тра ју ћи оп сег услу ге ко ју пру жа цен тар за со ци јал ни рад овој ко ри-По сма тра ју ћи оп сег услу ге ко ју пру жа цен тар за со ци јал ни рад овој ко ри-
снич кој гру па ци ји, ин тен зи тет по др шке, као и са др жај де ла по др шке би о-снич кој гру па ци ји, ин тен зи тет по др шке, као и са др жај де ла по др шке би о-
ло шкој по ро ди ци, по зи тив ну про ме ну мо гу ће је до сег ну ти и ан га жо ва њемло шкој по ро ди ци, по зи тив ну про ме ну мо гу ће је до сег ну ти и ан га жо ва њем 
по ро дич ног са рад ни капо ро дич ног са рад ни ка, као но ве услу ге, чи ме цен тар обо га ћу је сам ме ха-, као но ве услу ге, чи ме цен тар обо га ћу је сам ме ха-
ни зам за шти те у ра ду са при мар ном по ро ди цом. ни зам за шти те у ра ду са при мар ном по ро ди цом. 

Цен тар за со ци јал ни рад има ин стру мен те ко је ко ри сти у ра ду са овом ко-Цен тар за со ци јал ни рад има ин стру мен те ко је ко ри сти у ра ду са овом ко-
ри снич ком по пу ла ци јом, а од ско ра и јед ну но ву услу гу ко ја се већ го ди ну ри снич ком по пу ла ци јом, а од ско ра и јед ну но ву услу гу ко ја се већ го ди ну 
пи ло ти ра у не ким цен три ма и уста но ва ма за де цу и мла де.пи ло ти ра у не ким цен три ма и уста но ва ма за де цу и мла де.
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Да кле, струч ња ци у цен тру за со ци јал ни рад (во ди тељ и Тим) мо гу у ра ду Да кле, струч ња ци у цен тру за со ци јал ни рад (во ди тељ и Тим) мо гу у ра ду 
са би о ло шком по ро ди цом ко ри сти ти и услу гуса би о ло шком по ро ди цом ко ри сти ти и услу гу по ро дич ног са рад ни ка чи ји по ро дич ног са рад ни ка чи ји 
је дан од ци ље ва и је сте обез бе ђи ва ње по треб них усло ва за по вра так де те та је дан од ци ље ва и је сте обез бе ђи ва ње по треб них усло ва за по вра так де те та 
ко је је при вре ме но из ме ште но у дру гу по ро ди цу.ко је је при вре ме но из ме ште но у дру гу по ро ди цу.

Си стем ски ре че но, од по сто је ћих ка па ци те та и ме ра у прак си сма тра мо да Си стем ски ре че но, од по сто је ћих ка па ци те та и ме ра у прак си сма тра мо да 
је мо гу ће и из во дљи во кре и ра ти је дан но ви, одр жи ви ме ха ни зам у функ-је мо гу ће и из во дљи во кре и ра ти је дан но ви, одр жи ви ме ха ни зам у функ-
ци ји на бо љих ин те ре са де це у су ко бу са за ко ном, а то, опет, и је сте за да так ци ји на бо љих ин те ре са де це у су ко бу са за ко ном, а то, опет, и је сте за да так 
струч ња ка ко ји при ме њу ју Ме тод во ђе ња слу ча ја, ка ко би се из вр ши ли по-струч ња ка ко ји при ме њу ју Ме тод во ђе ња слу ча ја, ка ко би се из вр ши ли по-
треб ни ко ра ци (а на да мо се и по ма ци) на пу ту ка же ље ној по зи тив ној про-треб ни ко ра ци (а на да мо се и по ма ци) на пу ту ка же ље ној по зи тив ној про-
ме ни у би о ло шкој по ро ди ци.ме ни у би о ло шкој по ро ди ци.

Да би се по сти гао же ље ни циљ у ра ду, по зи тив на про ме на, са ма ло лет ни-Да би се по сти гао же ље ни циљ у ра ду, по зи тив на про ме на, са ма ло лет ни-
ком, би о ло шком и по ро ди цом у ко јој ће за вре ме тра ја ња вас пит не ме ре ком, би о ло шком и по ро ди цом у ко јој ће за вре ме тра ја ња вас пит не ме ре 
бо ра ви ти де те, бо ра ви ти де те, су пер ви зи ју струч ња касу пер ви зи ју струч ња ка ко ји ра де са де те том и по ро ди ца ма,  ко ји ра де са де те том и по ро ди ца ма, 
сма тра мо јед ним од зна чај них ви до ва по др шке, ка ко би ова вас пит на ме ра сма тра мо јед ним од зна чај них ви до ва по др шке, ка ко би ова вас пит на ме ра 
за жи ве ла у прак си.за жи ве ла у прак си.

. . . Пла ни ра ње. . . Пла ни ра ње

До бра ис ко ри шће ност по сто је ћих ре сур са је не са мо еко ном ски оправ да на До бра ис ко ри шће ност по сто је ћих ре сур са је не са мо еко ном ски оправ да на 
и за ко ни та, већ отва ра мо гућ ност њи хо вог да љег раз во ја. Цен три за по ро-и за ко ни та, већ отва ра мо гућ ност њи хо вог да љег раз во ја. Цен три за по ро-
дич ни сме штај и усво је ње има ју до бро раз ви јен си стем про це не по тен ци-дич ни сме штај и усво је ње има ју до бро раз ви јен си стем про це не по тен ци-
јал них хра ни тељ ских по ро ди ца, при ме ре не кон ти ну и ра не обу ке хра ни те-јал них хра ни тељ ских по ро ди ца, при ме ре не кон ти ну и ра не обу ке хра ни те-
ља и про фе си о на ла ца, ме ха ни зме пра ће ња и ши ру умре же ност. Њи хо ва ља и про фе си о на ла ца, ме ха ни зме пра ће ња и ши ру умре же ност. Њи хо ва 
рас по ре ђе ност на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је по кри ва по тре бе Ви ших рас по ре ђе ност на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је по кри ва по тре бе Ви ших 
су до ва са нај ве ћим бро јем ма ло лет нич ких пред ме та и нај ве ћим бро јем су до ва са нај ве ћим бро јем ма ло лет нич ких пред ме та и нај ве ћим бро јем 
кри вич но нео д го вор не де це са про бле ми ма у по на ша њу. При ме ну пред ло-кри вич но нео д го вор не де це са про бле ми ма у по на ша њу. При ме ну пред ло-
же ног мо де ла тре ба ве за ти и за ре сур се, у ко ји ма ЦПСУ чи не зна ча јан удео.же ног мо де ла тре ба ве за ти и за ре сур се, у ко ји ма ЦПСУ чи не зна ча јан удео.

Кључ ну уло гу у оства ри ва њу ци ље ва при ме не ме ре ПНУДП има ин ди ви ду-Кључ ну уло гу у оства ри ва њу ци ље ва при ме не ме ре ПНУДП има ин ди ви ду-
ал ни план ко ји се ра ди у скла ду са по тре ба ма ма ло лет ни ка. Ва жно је да се ал ни план ко ји се ра ди у скла ду са по тре ба ма ма ло лет ни ка. Ва жно је да се 
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при ли ком из бо ра кон кре те не по ро ди це по ла зи од по тре ба ма ло лет ни ка, при ли ком из бо ра кон кре те не по ро ди це по ла зи од по тре ба ма ло лет ни ка, 
а из ра да по је ди нач них пла но ва об у хва ти све рас по ло жи ве, а по треб не ре-а из ра да по је ди нач них пла но ва об у хва ти све рас по ло жи ве, а по треб не ре-
сур се за оства ри ва ње ПНУПД за кон крет ног ма ло лет ни ка.сур се за оства ри ва ње ПНУПД за кон крет ног ма ло лет ни ка.

План мо ра би ти ускла ђен са зах те ви ма вас пит не ме ре. Исто вре ме но он План мо ра би ти ускла ђен са зах те ви ма вас пит не ме ре. Исто вре ме но он 
мо ра би ти ве о ма де та љан, ка ко би у пр вом ре ду хра ни тељ ској по ро ди ци, мо ра би ти ве о ма де та љан, ка ко би у пр вом ре ду хра ни тељ ској по ро ди ци, 
али и ма ло лет ни ку, ро ди те љи ма, са вет ни ку и дру гим ре ле вант ним осо ба-али и ма ло лет ни ку, ро ди те љи ма, са вет ни ку и дру гим ре ле вант ним осо ба-
ма, био сво је вр сно упут ство ко ме увек мо гу да се вра те и под се те се на ци-ма, био сво је вр сно упут ство ко ме увек мо гу да се вра те и под се те се на ци-
ље ве и оба ве зе. У план тре ба уне ти нпр. ко је осо бе ма ло лет ник тре ба да ље ве и оба ве зе. У план тре ба уне ти нпр. ко је осо бе ма ло лет ник тре ба да 
из бе га ва, али и осо бе ко је мо гу би ти зна чај на по др шка ма ло лет ни ку, ко ја из бе га ва, али и осо бе ко је мо гу би ти зна чај на по др шка ма ло лет ни ку, ко ја 
ме ста тре ба да из бе га ва, итд…ме ста тре ба да из бе га ва, итд…

По ред де фи ни са ња оба ве за ма ло лет ни ка, мо ра са др жа ти и ја сно од ре ђе не По ред де фи ни са ња оба ве за ма ло лет ни ка, мо ра са др жа ти и ја сно од ре ђе не 
оба ве зе ро ди те ља, хра ни те ља (дру ге по ро ди це), во ди те ља слу ча ја, са вет-оба ве зе ро ди те ља, хра ни те ља (дру ге по ро ди це), во ди те ља слу ча ја, са вет-
ни ка ЦПСУ…ни ка ЦПСУ…

План мо ра би ти вре мен ски де тер ми ни сан. Вас пит на ме ра мо же тра ја ти од План мо ра би ти вре мен ски де тер ми ни сан. Вас пит на ме ра мо же тра ја ти од 
 ме се ци до  го ди не. Во ди тељ слу ча ја је у оба ве зи да сва ких  ме се ци су ду  ме се ци до  го ди не. Во ди тељ слу ча ја је у оба ве зи да сва ких  ме се ци су ду 
до ста вља из ве штај о ре а ли за ци ји вас пит не ме ре (план тре ба при ла го ди ти до ста вља из ве штај о ре а ли за ци ји вас пит не ме ре (план тре ба при ла го ди ти 
то ме). За јед но са ма ло лет ни ком од ре ди ти ин ди ви ду ал не ци ље ве за сва ко то ме). За јед но са ма ло лет ни ком од ре ди ти ин ди ви ду ал не ци ље ве за сва ко 
по лу го ди ште.по лу го ди ште.

План пот пи су ју во ди тељ слу ча ја, ма ло лет ник, ро ди те љи и хра ни те љи…План пот пи су ју во ди тељ слу ча ја, ма ло лет ник, ро ди те љи и хра ни те љи…

У свим фа за ма пла ни ра ња ак тив но сти у ин ди ви ду ал ном пла ну, ма ло лет-У свим фа за ма пла ни ра ња ак тив но сти у ин ди ви ду ал ном пла ну, ма ло лет-
ник мо ра пар ти ци пи ра ти на од го ва ра ју ћи на чин, при ла го ђе но уз ра сту и ник мо ра пар ти ци пи ра ти на од го ва ра ју ћи на чин, при ла го ђе но уз ра сту и 
спо соб но сти ма, укљу чу ју ћи и из бор хра ни тељ ске по ро ди це.спо соб но сти ма, укљу чу ју ћи и из бор хра ни тељ ске по ро ди це.

На за јед нич ком са стан ку во ди тељ слу ча ја над ле жног ЦСР, струч ни рад ник На за јед нич ком са стан ку во ди тељ слу ча ја над ле жног ЦСР, струч ни рад ник 
ЦПСУ, де те, би о ло шки ро ди те љи де те та и иза бра на по ро ди це по ред ин ди-ЦПСУ, де те, би о ло шки ро ди те љи де те та и иза бра на по ро ди це по ред ин ди-
ви ду ал ног пла на, са чи ња ва ју се План кон та ка та. План кон та ка та по шту је ви ду ал ног пла на, са чи ња ва ју се План кон та ка та. План кон та ка та по шту је 
прин цип по ступ но сти и омо гу ћа ва де те ту да про во ди све ви ше вре ме на у прин цип по ступ но сти и омо гу ћа ва де те ту да про во ди све ви ше вре ме на у 
по ро ди ци ко ја се пла ни ра за сме штај, укљу чу ју ћи и је дан или ви ше ви кен-по ро ди ци ко ја се пла ни ра за сме штај, укљу чу ју ћи и је дан или ви ше ви кен-
да (да на). План кон та ка та се мо же ре ви ди ра ти то ком од ви ја ња кон та ка та у да (да на). План кон та ка та се мо же ре ви ди ра ти то ком од ви ја ња кон та ка та у 
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за ви сно сти од ре ак ци ја де те та, ње го ве по ро ди це и по ро ди це у ко ју се пла-за ви сно сти од ре ак ци ја де те та, ње го ве по ро ди це и по ро ди це у ко ју се пла-
ни ра сме штај.ни ра сме штај.

Кон так те де те та са иза бра ном по ро ди цом у фа зи пре из ри ца ња ме ре (до-Кон так те де те та са иза бра ном по ро ди цом у фа зи пре из ри ца ња ме ре (до-
но ше ња од лу ке о сме шта ју) пра те и по др жа ва ју во ди тељ слу ча ја и струч ни но ше ња од лу ке о сме шта ју) пра те и по др жа ва ју во ди тељ слу ча ја и струч ни 
рад ник ЦПСУ на на чин ко ји је де фи ни сан пла ном кон та ка та.рад ник ЦПСУ на на чин ко ји је де фи ни сан пла ном кон та ка та.

У слу ча ју по зи тив ног ис хо да по ве зи ва ња де те та и иза бра не по ро ди це у У слу ча ју по зи тив ног ис хо да по ве зи ва ња де те та и иза бра не по ро ди це у 
овој фа зи до но ше ња од лу ке о сме шта ју, ЦСР до ста вља су ду из ве штај о иза-овој фа зи до но ше ња од лу ке о сме шта ју, ЦСР до ста вља су ду из ве штај о иза-
бра ној по ро ди ци. Са став ни део из ве шта ји су по да ци о то ку и ис хо ди ма бра ној по ро ди ци. Са став ни део из ве шта ји су по да ци о то ку и ис хо ди ма 
кон та ка та из ме ђу де те та и по тен ци јал не по ро ди це у фа зи пре из ри ца ња кон та ка та из ме ђу де те та и по тен ци јал не по ро ди це у фа зи пре из ри ца ња 
ме ре, од но сно сме шта ја.ме ре, од но сно сме шта ја.

Суд од лу чу је о из ри ца њу вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро-Суд од лу чу је о из ри ца њу вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро-
ди ци, од но сно по ро ди ци ко ја је пред ло же на.ди ци, од но сно по ро ди ци ко ја је пред ло же на.

Ма ло лет ни ци ко ји има ју проблемe у по на ша њу зах те ва ју ин ди ви ду а ли зо-Ма ло лет ни ци ко ји има ју проблемe у по на ша њу зах те ва ју ин ди ви ду а ли зо-
ван при ступ за сно ван на до број про це ни њи хо вих сна га и по тре ба, по др-ван при ступ за сно ван на до број про це ни њи хо вих сна га и по тре ба, по др-
шке окру же ња и дру гих фак то ра ко ји ће во ди ти пла ни ра ним про ме на ма. шке окру же ња и дру гих фак то ра ко ји ће во ди ти пла ни ра ним про ме на ма. 
По сле ди це до са да шњег жи вот ног ис ку ства и су коб са за ко ном по ја ча ће По сле ди це до са да шњег жи вот ног ис ку ства и су коб са за ко ном по ја ча ће 
осе ћа ње ни же вред но сти и не у спе шно сти код ма ло лет ни ка, та ко да је из-осе ћа ње ни же вред но сти и не у спе шно сти код ма ло лет ни ка, та ко да је из-
ра да пла на за сва ког од њих ва жан део и при пре ме ма ло лет ни ка за про-ра да пла на за сва ког од њих ва жан део и при пре ме ма ло лет ни ка за про-
ме ну и при хва та ње ме ре као бо љит ка за се бе. Ста бил но по ро дич но окру-ме ну и при хва та ње ме ре као бо љит ка за се бе. Ста бил но по ро дич но окру-
же ње ко је мо же би ти са свим дру га чи је од ње го вог до са да шњег ис ку ства же ње ко је мо же би ти са свим дру га чи је од ње го вог до са да шњег ис ку ства 
мо же би ти по др шка и охра бре ње, али мно ги ти неј џе ри на по чет ку мо гу мо же би ти по др шка и охра бре ње, али мно ги ти неј џе ри на по чет ку мо гу 
пру жа ти от пор пра ви ли ма по ро дич ног жи во та и по треб но је вре ме да то пру жа ти от пор пра ви ли ма по ро дич ног жи во та и по треб но је вре ме да то 
при хва те. Сва ки ин ди ви ду а ли зо ван план је кон ци пи ран та ко да да је ма ло-при хва те. Сва ки ин ди ви ду а ли зо ван план је кон ци пи ран та ко да да је ма ло-
лет ни ку сли ку о то ме шта се од ње га оче ку је и ка кву и од ко га ће до би ја ти лет ни ку сли ку о то ме шта се од ње га оче ку је и ка кву и од ко га ће до би ја ти 
по др шку. То ком тра ја ња сме шта ја ин ди ви ду а ли зо ван про грам се при ла-по др шку. То ком тра ја ња сме шта ја ин ди ви ду а ли зо ван про грам се при ла-
го ђа ва у скла ду са ме ња њем по тре ба, на пре до ва њем или но вим про бле-го ђа ва у скла ду са ме ња њем по тре ба, на пре до ва њем или но вим про бле-
ми ма у по на ша њу. Бит но је и да се у пла ни ра ње про ме не пла на аде кват но ми ма у по на ша њу. Бит но је и да се у пла ни ра ње про ме не пла на аде кват но 
укљу чу је ма ло лет ник и да та кав план он при хва ти. Та ко ђе, овај план тре ба укљу чу је ма ло лет ник и да та кав план он при хва ти. Та ко ђе, овај план тре ба 
да да кон кре тан на чин ка ко да се из ме ри на пре дак и успех ма ло лет ни ка. да да кон кре тан на чин ка ко да се из ме ри на пре дак и успех ма ло лет ни ка. 
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За ма ло лет ни ка је ва жна пред ви ди вост и ја сно ћа и до след ност у по гле ду За ма ло лет ни ка је ва жна пред ви ди вост и ја сно ћа и до след ност у по гле ду 
ме ра на гра ђи ва ња и ус кра ћи ва ња при ви ле ги ја, те охра бри ва ње и пру жа ње ме ра на гра ђи ва ња и ус кра ћи ва ња при ви ле ги ја, те охра бри ва ње и пру жа ње 
по др шке за сма ње ње ан ти со ци јал ног по на ша ња. Овим пла ном ће се де фи-по др шке за сма ње ње ан ти со ци јал ног по на ша ња. Овим пла ном ће се де фи-
ни са ти њи хов ин ди ви ду ал ни трет ман, по је ди нач ни рад са њи ма и обу ка за ни са ти њи хов ин ди ви ду ал ни трет ман, по је ди нач ни рад са њи ма и обу ка за 
жи вот не ве шти не што ће их охра бри ти и по ве ћа ти са мо по у зда ње за аутен-жи вот не ве шти не што ће их охра бри ти и по ве ћа ти са мо по у зда ње за аутен-
тич но при хва та ње пла на и лич но ан га жо ва ње, без че га не ма успе ха. Ва жан тич но при хва та ње пла на и лич но ан га жо ва ње, без че га не ма успе ха. Ва жан 
део пла на је и план укљу чи ва ња у обра зов ни си стем, рад на за сто ји ма у део пла на је и план укљу чи ва ња у обра зов ни си стем, рад на за сто ји ма у 
обра зо ва њу, обез бе ђи ва ње по мо ћи у уче њу и об ли ци са рад ње са шко лом, обра зо ва њу, обез бе ђи ва ње по мо ћи у уче њу и об ли ци са рад ње са шко лом, 
ко ји не ће стиг ма ти зо ва ти ма ло лет ни ка. Та ко ђе, на раз вој по зи тив не сли ке ко ји не ће стиг ма ти зо ва ти ма ло лет ни ка. Та ко ђе, на раз вој по зи тив не сли ке 
о се би ути чу ре зул та ти ко је ма ло лет ник по сти же у спорт ским, кул тур ним о се би ути чу ре зул та ти ко је ма ло лет ник по сти же у спорт ским, кул тур ним 
ак тив но сти ма, хо би ји ма, али до бар под сти цај мо же би ти и укљу чи ва ње ак тив но сти ма, хо би ји ма, али до бар под сти цај мо же би ти и укљу чи ва ње 
ма ло лет ни ка у ху ма ни тар ни рад или по др шку мла ђем де те ту са про бле-ма ло лет ни ка у ху ма ни тар ни рад или по др шку мла ђем де те ту са про бле-
ми ма у по на ша њу, по де ла свог ис ку ства са дру ги ма и под сти цај дру гих вр-ми ма у по на ша њу, по де ла свог ис ку ства са дру ги ма и под сти цај дру гих вр-
шња ка да ра де на про ме ни свог по на ша ња. шња ка да ра де на про ме ни свог по на ша ња. 

План би, у за ви сно сти од про це не сна га и по тре ба ма ло лет ни ка, мо гао да План би, у за ви сно сти од про це не сна га и по тре ба ма ло лет ни ка, мо гао да 
сар жи и ја сно де фи ни са на пра ви ла за про ме ну по на ша ња, над зор, по сле-сар жи и ја сно де фи ни са на пра ви ла за про ме ну по на ша ња, над зор, по сле-
ди це — усло ве за скра ће ње ду жи не тра ја ња из ре че не ме ре и сл. ди це — усло ве за скра ће ње ду жи не тра ја ња из ре че не ме ре и сл. 

Ин ди ви ду ал ни план услу гаИн ди ви ду ал ни план услу га се за сни ва на про це ни де те та и ње го ве по ро-се за сни ва на про це ни де те та и ње го ве по ро-
ди це ко ја се вр ши још док је де те у би о ло шкој по ро ди ци и на ста вља на кон ди це ко ја се вр ши још док је де те у би о ло шкој по ро ди ци и на ста вља на кон 
из ме шта ња у по ро ди цу ко ја је од ре ђе на за де те у окви ру вас пит не ме ре, из ме шта ња у по ро ди цу ко ја је од ре ђе на за де те у окви ру вас пит не ме ре, 
при че му су у про це ни под јед на ко ва жне и по тре бе де те та и ње го ве сна ге.при че му су у про це ни под јед на ко ва жне и по тре бе де те та и ње го ве сна ге.

План ни је сам по се би циљ, ни је са мо фор ма лан, ма да оба ве зан до ку мент, План ни је сам по се би циљ, ни је са мо фор ма лан, ма да оба ве зан до ку мент, 
не го пу то каз за оства ри ва ње же ље ног ци ља, од но сно ци ље ва ко ји мо ра ју не го пу то каз за оства ри ва ње же ље ног ци ља, од но сно ци ље ва ко ји мо ра ју 
би ти ја сно де фи ни са ни.би ти ја сно де фи ни са ни.

Основ ни прин цип са чи ња ва ња овог пла на у на шем си сте му за шти те је Основ ни прин цип са чи ња ва ња овог пла на у на шем си сте му за шти те је 
са рад ња, од но сно пар ти ци па ци ја де те та, ње го вих би о ло шких ро ди те ља, са рад ња, од но сно пар ти ци па ци ја де те та, ње го вих би о ло шких ро ди те ља, 
свих зна чај них осо ба укљу че них у жи вот де те та, по ред во ди те ља слу ча ја, свих зна чај них осо ба укљу че них у жи вот де те та, по ред во ди те ља слу ча ја, 
ко ји је од го во ран за до но ше ње пла на, са вет ни ка за по ро ди цу и по ро ди це у ко ји је од го во ран за до но ше ње пла на, са вет ни ка за по ро ди цу и по ро ди це у 
ко ју се сме шта де те.ко ју се сме шта де те.



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

До би ти од ова ко кон ци пи ра ног пла ни ра ња су ви ше стру ке:До би ти од ова ко кон ци пи ра ног пла ни ра ња су ви ше стру ке:

 Ус по ста вља се и про ду бљу је са рад ња из ме ђу би о ло шке и иза бра не по ро ди це и са  Ус по ста вља се и про ду бљу је са рад ња из ме ђу би о ло шке и иза бра не по ро ди це и са 
дру ге стра не про фе си о на ла ца у си сте му со ци јал не за шти те.дру ге стра не про фе си о на ла ца у си сте му со ци јал не за шти те.

 Де те по ста је цен тар ка ко ме су усме ре ни за јед нич ки, ко ор ди ни ра ни на по ри у ци љу  Де те по ста је цен тар ка ко ме су усме ре ни за јед нич ки, ко ор ди ни ра ни на по ри у ци љу 
обез бе ђи ва ња ње го ве до бро би ти.обез бе ђи ва ња ње го ве до бро би ти.

 Би о ло шким ро ди те љи ма се ша ље по ру ка да су ва жни, да и да ље мо гу, у но вим окол- Би о ло шким ро ди те љи ма се ша ље по ру ка да су ва жни, да и да ље мо гу, у но вим окол-
но сти ма, до при не ти нај бо љем ин те ре су де те та што по спе шу је пре у зи ма ње од го-но сти ма, до при не ти нај бо љем ин те ре су де те та што по спе шу је пре у зи ма ње од го-
вор но сти и олак ша ва по зи тив не про ме не у би о ло шкој по ро ди ци ко је се оче ку ју.вор но сти и олак ша ва по зи тив не про ме не у би о ло шкој по ро ди ци ко је се оче ку ју.

 Де ми сти фи ку ју се уло ге и гра ни це од го вор но сти свих ак те ра пла ни ра ња. Де ми сти фи ку ју се уло ге и гра ни це од го вор но сти свих ак те ра пла ни ра ња.
 Сви уче сни ци има ју при ли ку да ис ка жу сво је стреп ње у ве зи пла ни ра них ак тив но- Сви уче сни ци има ју при ли ку да ис ка жу сво је стреп ње у ве зи пла ни ра них ак тив но-

сти, што је по себ но зна чај но за ро ди те ље ко ји ма се од мах мо же по ну ди ти од го вор/сти, што је по себ но зна чај но за ро ди те ље ко ји ма се од мах мо же по ну ди ти од го вор/
об ја шње ње ко је ће ре ду ко ва ти њи хо ве бри ге.об ја шње ње ко је ће ре ду ко ва ти њи хо ве бри ге.

 Сте пен укљу че но сти ро ди те ља у пла ни ра ње и ева лу а ци ју мо же би ти ин ди ка тор њи- Сте пен укљу че но сти ро ди те ља у пла ни ра ње и ева лу а ци ју мо же би ти ин ди ка тор њи-
хо вих ка па ци те та да аде кват но бри ну о де те ту по по врат ку у би о ло шку по ро ди цу.хо вих ка па ци те та да аде кват но бри ну о де те ту по по врат ку у би о ло шку по ро ди цу.

 Укљу чи ва њем де те та по шту је се ње го во пра во да из ра зи сво је ми шље ње и уче ству је  Укљу чи ва њем де те та по шту је се ње го во пра во да из ра зи сво је ми шље ње и уче ству је 
у до но ше њу од лу ка ко је га се не по сред но ти чу при че му мо да ли те ти уче шћа де те та у до но ше њу од лу ка ко је га се не по сред но ти чу при че му мо да ли те ти уче шћа де те та 
мо гу би ти раз ли чи то осми шље ни.мо гу би ти раз ли чи то осми шље ни.

 Де те ту се при зна је да је екс перт за свој жи вот што олак ша ва пре у зи ма ње од го вор- Де те ту се при зна је да је екс перт за свој жи вот што олак ша ва пре у зи ма ње од го вор-
но сти и по сти за ње про ме на чак и ка да се, на кон ди ску си је и по ја шња ва ња, ње го ве но сти и по сти за ње про ме на чак и ка да се, на кон ди ску си је и по ја шња ва ња, ње го ве 
же ље не ис пу не.же ље не ис пу не.
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. . Уло га, за да ци и оба ве зе. . Уло га, за да ци и оба ве зе
по је ди них ак те рапо је ди них ак те ра

. . . Цен тар за со ци јал ни рад и би о ло шка по ро ди ца. . . Цен тар за со ци јал ни рад и би о ло шка по ро ди ца

У са вре ме ној те о ри ји и прак си за шти те де це пре по зна је се зна чај одр жа-У са вре ме ној те о ри ји и прак си за шти те де це пре по зна је се зна чај одр жа-
ва ња ве зе де те та са би о ло шком по ро ди цом за збли жа ва ње де те та са хра-ва ња ве зе де те та са би о ло шком по ро ди цом за збли жа ва ње де те та са хра-
ни тељ ском по ро ди цом и ус по ста вља ње од но са и бли ско сти у но вој по ро-ни тељ ском по ро ди цом и ус по ста вља ње од но са и бли ско сти у но вој по ро-
ди ци. Пре ма Ве ри Фал берг, ро ди те ље тре ба укљу чи ти од са мог по чет ка ди ци. Пре ма Ве ри Фал берг, ро ди те ље тре ба укљу чи ти од са мог по чет ка 
про це са сме шта ја де те та, а њи хо ва укљу че ност ће олак ша ти про цес свим про це са сме шта ја де те та, а њи хо ва укљу че ност ће олак ша ти про цес свим 
уче сни ци ма: де те ту, ро ди те љи ма, хра ни те љи ма, про фе си о нал ци ма. У на-уче сни ци ма: де те ту, ро ди те љи ма, хра ни те љи ма, про фе си о нал ци ма. У на-
шем си сте му со ци јал не за шти те још увек ни су до вољ но раз ви је ни про-шем си сте му со ци јал не за шти те још увек ни су до вољ но раз ви је ни про-
гра ми по др шке би о ло шким по ро ди ца ма. Цен тар за по ро дич ни сме штај и гра ми по др шке би о ло шким по ро ди ца ма. Цен тар за по ро дич ни сме штај и 
усво је ње акре ди то вао је Про грам обу ке би о ло шких ро ди те ља де це на хра-усво је ње акре ди то вао је Про грам обу ке би о ло шких ро ди те ља де це на хра-
ни тељ ству, ко ји је пи ло ти ран са јед ном гру пом ро ди те ља, на осно ву че га ни тељ ству, ко ји је пи ло ти ран са јед ном гру пом ро ди те ља, на осно ву че га 
се мо же за кљу чи ти да је рад са би о ло шким ро ди те љи ма па ра лел но или се мо же за кљу чи ти да је рад са би о ло шким ро ди те љи ма па ра лел но или 
за јед но са хра ни те љи ма нео п хо дан и од ве ли ког ути ца ја је на раз вој де те та за јед но са хра ни те љи ма нео п хо дан и од ве ли ког ути ца ја је на раз вој де те та 
ко је је на сме шта ју. ко је је на сме шта ју. 

Мо дел ко ји се пред ла же за при ме ну ме ре ПНУДП под ра зу ме ва ак тив но и Мо дел ко ји се пред ла же за при ме ну ме ре ПНУДП под ра зу ме ва ак тив но и 
ин тен зив но уче шће би о ло шке по ро ди це. Би о ло шка по ро ди ца се у овом ин тен зив но уче шће би о ло шке по ро ди це. Би о ло шка по ро ди ца се у овом 
мо де лу сма тра ва жним ре сур сом, јер ма ло лет ник се по сле ис те ка из ре че не мо де лу сма тра ва жним ре сур сом, јер ма ло лет ник се по сле ис те ка из ре че не 
ме ре вра ћа у сво ју по ро ди цу. Уко ли ко се са би о ло шком по ро ди цом не ра ди ме ре вра ћа у сво ју по ро ди цу. Уко ли ко се са би о ло шком по ро ди цом не ра ди 
ма ли су из гле ди да по вра так не ану ли ра све што је оства ре но то ком тра ја ња ма ли су из гле ди да по вра так не ану ли ра све што је оства ре но то ком тра ја ња 
сме шта ја у дру гој по ро ди ци. Бит но је да би о ло шка по ро ди ца до би ја ин ди-сме шта ја у дру гој по ро ди ци. Бит но је да би о ло шка по ро ди ца до би ја ин ди-
ви ду ал ну по моћ, обу ку и по ро дич ну те ра пи ју кад је то по треб но. У цен тру ви ду ал ну по моћ, обу ку и по ро дич ну те ра пи ју кад је то по треб но. У цен тру 
за со ци јал ни рад и цен тру за по ро дич ни сме штај има до вољ но об у че них за со ци јал ни рад и цен тру за по ро дич ни сме штај има до вољ но об у че них 
струч них рад ни ка ко ји мо гу да пру жа ју услу ге из си стем ске по ро дич не те-струч них рад ни ка ко ји мо гу да пру жа ју услу ге из си стем ске по ро дич не те-
ра пи је, али је мо гу ће ко ри сти ти и дру ге пру жа о це услу га по др шке по ро-ра пи је, али је мо гу ће ко ри сти ти и дру ге пру жа о це услу га по др шке по ро-
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ди ца ма и би о ло шке по ро ди це оба ве за ти на ко ри шће ње тих услу га. Као и ди ца ма и би о ло шке по ро ди це оба ве за ти на ко ри шће ње тих услу га. Као и 
хра ни тељ ске по ро ди це, и би о ло шке по ро ди це тре ба да уче по истом про-хра ни тељ ске по ро ди це, и би о ло шке по ро ди це тре ба да уче по истом про-
гра му ка ко да спро во де ди сци пли ну, над гле да ју и под сти чу сво ју де цу при-гра му ка ко да спро во де ди сци пли ну, над гле да ју и под сти чу сво ју де цу при-
ме њу ју ћи исте ве шти не као и хра ни тељ ска по ро ди ца. По ро дич на те ра пи ја ме њу ју ћи исте ве шти не као и хра ни тељ ска по ро ди ца. По ро дич на те ра пи ја 
и кућ не по се те да ју при ли ку да ве жба ју но во на у че не ро ди тељ ске ве шти не, и кућ не по се те да ју при ли ку да ве жба ју но во на у че не ро ди тељ ске ве шти не, 
а до би ја ње по врат них ин фор ма ци ја од ти ма и по др шка до при но се ја ча-а до би ја ње по врат них ин фор ма ци ја од ти ма и по др шка до при но се ја ча-
њу њи хо вог са мо по у зда ња и ро ди тељ ских ком пе тен ци ја. С дру ге стра не, њу њи хо вог са мо по у зда ња и ро ди тељ ских ком пе тен ци ја. С дру ге стра не, 
то ком тра ја ња ме ре, ма ло лет ни ци по се ћу ју сво је по ро ди це, што је та ко ђе то ком тра ја ња ме ре, ма ло лет ни ци по се ћу ју сво је по ро ди це, што је та ко ђе 
при ли ка да ус по ста вља ју бо ље од но се и да и јед ни и дру ги на у че ка ко да при ли ка да ус по ста вља ју бо ље од но се и да и јед ни и дру ги на у че ка ко да 
ко му ни ци ра ју.ко му ни ци ра ју.

Да би се де ца вра ти ла у сво ју би о ло шку по ро ди цу, њи хо ви ро ди те љи тре ба Да би се де ца вра ти ла у сво ју би о ло шку по ро ди цу, њи хо ви ро ди те љи тре ба 
да на пра ве зна чај не про ме не у свом жи во ту и ре ше сво је про бле ме. То су да на пра ве зна чај не про ме не у свом жи во ту и ре ше сво је про бле ме. То су 
нај че шће те шки за да ци — да пре ки ну за ви сност од пси хо ак тив них суп-нај че шће те шки за да ци — да пре ки ну за ви сност од пси хо ак тив них суп-
стан ци, по ро дич но на си ље, по ка жу ве ћу зре лост, пре ва зи ђу си ро ма штво, стан ци, по ро дич но на си ље, по ка жу ве ћу зре лост, пре ва зи ђу си ро ма штво, 
емо ци о нал не про бле ме и ког ни тив на огра ни че ња. Уна пред се зна да они емо ци о нал не про бле ме и ког ни тив на огра ни че ња. Уна пред се зна да они 
то не ће по сти ћи без озбиљ не по др шке. На ше дру штво још увек не ма раз-то не ће по сти ћи без озбиљ не по др шке. На ше дру штво још увек не ма раз-
ви је не услу ге по др шке би о ло шким ро ди те љи ма због че га де ца кад уђу у ви је не услу ге по др шке би о ло шким ро ди те љи ма због че га де ца кад уђу у 
си стем со ци јал не за шти те у ње му ду го оста ју.си стем со ци јал не за шти те у ње му ду го оста ју.

Мо же се прет по ста ви ти да би о ло шки ро ди те љи де це ко ја има ју из ре че ну Мо же се прет по ста ви ти да би о ло шки ро ди те љи де це ко ја има ју из ре че ну 
ме ру над зо ра у дру гој по ро ди ци та ко ђе не ма ју струч ну по др шку, те се прет-ме ру над зо ра у дру гој по ро ди ци та ко ђе не ма ју струч ну по др шку, те се прет-
по ста вља и да се по ис те ку суд ске ме ре де ца вра ћа ју у би о ло шку по ро ди цу по ста вља и да се по ис те ку суд ске ме ре де ца вра ћа ју у би о ло шку по ро ди цу 
у ко јој ни је до шло до про ме на. По ста вља се пи та ње да ли се по на ша ња ко ја у ко јој ни је до шло до про ме на. По ста вља се пи та ње да ли се по на ша ња ко ја 
су про ме ње на то ком бо рав ка у дру гој по ро ди ци мо гу одр жа ти по врат ком у су про ме ње на то ком бо рав ка у дру гој по ро ди ци мо гу одр жа ти по врат ком у 
не сти му ла тив не усло ве.не сти му ла тив не усло ве.

Би о ло шким ро ди те љи ма по треб на је по др шка не са мо да ре ша ва ју сво је Би о ло шким ро ди те љи ма по треб на је по др шка не са мо да ре ша ва ју сво је 
про бле ме и ства ра ју усло ве за по вра так де це, већ и за кон так те са сво јом про бле ме и ства ра ју усло ве за по вра так де це, већ и за кон так те са сво јом 
де цом и кад се зна да се не ће ско ро вра ти ти у сво ју по ро ди цу. По треб но је де цом и кад се зна да се не ће ско ро вра ти ти у сво ју по ро ди цу. По треб но је 
одво ји ти при пре му за кон так те од над зо ра кон та ка та ко ју вр ши цен тар за одво ји ти при пре му за кон так те од над зо ра кон та ка та ко ју вр ши цен тар за 
со ци јал ни рад.со ци јал ни рад.



ВАСПИТНА  МЕРА  ПОЈАЧАН  НАДЗОР  У  ДРУГОЈ  ПОРОДИЦИ :
МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

При пре ме ро ди те ља за кон так те са де те том укљу чу ју:При пре ме ро ди те ља за кон так те са де те том укљу чу ју:

 По сти за ње са гла сно сти са ро ди те љем о де те то вим по тре ба ма ко је тре- По сти за ње са гла сно сти са ро ди те љем о де те то вим по тре ба ма ко је тре-
ба за до во ља ва ти кроз ове кон так те, по ве за не са раз го во ром о ри зи ци ма ба за до во ља ва ти кроз ове кон так те, по ве за не са раз го во ром о ри зи ци ма 
ко ји су до ве ли до сме шта ја де те та;ко ји су до ве ли до сме шта ја де те та;

 При пре ма ро ди те ља за де те то ве ре ак ци је и план ка ко да де те ту пру жи  При пре ма ро ди те ља за де те то ве ре ак ци је и план ка ко да де те ту пру жи 
пу ну па жњу при ли ком сва ке по се те;пу ну па жњу при ли ком сва ке по се те;

 Ис ти ца ње ро ди те ље вих сна га у од го во ру на по тре бе де те та и уче ње ка- Ис ти ца ње ро ди те ље вих сна га у од го во ру на по тре бе де те та и уче ње ка-
ко да уна пре ди сво је ве шти не;ко да уна пре ди сво је ве шти не;

 По др жа ва ју ће под се ћа ње ро ди те ља не по сред но пре и за вре ме кон так та  По др жа ва ју ће под се ћа ње ро ди те ља не по сред но пре и за вре ме кон так та 
на то ка ко је пла ни ра но да за до во љи не ку спе ци фич ну по тре бу де те та.на то ка ко је пла ни ра но да за до во љи не ку спе ци фич ну по тре бу де те та.

Има ју ћи у ви ду да кључ ну уло гу у пру жа њу кон ти ну и ра не по др шке и по-Има ју ћи у ви ду да кључ ну уло гу у пру жа њу кон ти ну и ра не по др шке и по-
мо ћи би о ло шкој по ро ди ци има над ле жни цен тар за со ци јал ни рад, тре ба мо ћи би о ло шкој по ро ди ци има над ле жни цен тар за со ци јал ни рад, тре ба 
ко ри сти ти и мо гућ ност ин те гра ци је од ре да ба По ро дич ног за ко на и За ко-ко ри сти ти и мо гућ ност ин те гра ци је од ре да ба По ро дич ног за ко на и За ко-
на о ма ло лет ни ци ма да, за јед но са ми шље њем ко је ЦСР до ста вља су ду, као на о ма ло лет ни ци ма да, за јед но са ми шље њем ко је ЦСР до ста вља су ду, као 
мо гућ ност бу де на ве де но из ри ца ње ме ре ко рек тив ног над зо ра у од но су на мо гућ ност бу де на ве де но из ри ца ње ме ре ко рек тив ног над зо ра у од но су на 
ро ди те ље ко ју из ри че ЦСР.ро ди те ље ко ју из ри че ЦСР.

 Цен тар за со ци јал ни рад ће ову ме ру ко рек тив ног над зо ра до не ти у тре- Цен тар за со ци јал ни рад ће ову ме ру ко рек тив ног над зо ра до не ти у тре-
нут ку ка да кон ста ту је да је при вре ме но из два ја ње ма ло лет ни ка у дру гу нут ку ка да кон ста ту је да је при вре ме но из два ја ње ма ло лет ни ка у дру гу 
по ро ди цу по треб но, с об зи ром на по сто је ће и рас ту ће ри зи ке бо рав ком по ро ди цу по треб но, с об зи ром на по сто је ће и рас ту ће ри зи ке бо рав ком 
де те та у сво јој по ро ди ци. Уко ли ко би ме ра ко рек тив ног над зо ра у од-де те та у сво јој по ро ди ци. Уко ли ко би ме ра ко рек тив ног над зо ра у од-
но су на ро ди те ље би ла до не та и при ме ње на од стра не цен тра за со ци-но су на ро ди те ље би ла до не та и при ме ње на од стра не цен тра за со ци-
јал ни рад то би зна чи ло да бла го вре ме но и ро ди те љи до би ја ју оба ве зе, јал ни рад то би зна чи ло да бла го вре ме но и ро ди те љи до би ја ју оба ве зе, 
тј. ме ру од цен тра за со ци јал ни рад, што суд са мо кон ста ту је при ли ком тј. ме ру од цен тра за со ци јал ни рад, што суд са мо кон ста ту је при ли ком 
до но ше ња ре ше ња о из ре че ној вас пит ној ме ри.до но ше ња ре ше ња о из ре че ној вас пит ној ме ри.

 Кроз план спро во ђе ња ко рек тив ног над зо ра ЦСР је у оба ве зи да не од- Кроз план спро во ђе ња ко рек тив ног над зо ра ЦСР је у оба ве зи да не од-
у ста не од ра да са би о ло шком по ро ди цом јер на пу ту ка по зи тив ној про-у ста не од ра да са би о ло шком по ро ди цом јер на пу ту ка по зи тив ној про-

9 Из вод из Про гра ма „По др шка по ро ди ци — по др шка де те ту” — про грам по др шке би о ло шким ро-
ди те љи ма, Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град, 2012.
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ме ни, ишло би се по сте пе но, ко рак по ко рак у ра ду са ро ди те љи ма јер ме ни, ишло би се по сте пе но, ко рак по ко рак у ра ду са ро ди те љи ма јер 
са мо та кве про ме не има ју и ве ли ке шан се за одр жи вост.са мо та кве про ме не има ју и ве ли ке шан се за одр жи вост.

 Омо гу ћи ло би се ин те гри са ње оно га што ну ди По ро дич ни за кон и За- Омо гу ћи ло би се ин те гри са ње оно га што ну ди По ро дич ни за кон и За-
кон о ма ло лет ни ци ма, јер суд кроз функ ци ју ор га на ста ра тељ ства, при-кон о ма ло лет ни ци ма, јер суд кроз функ ци ју ор га на ста ра тељ ства, при-
ли ком из ри ца ња ме ре ма ло лет ни ку, оба ве зу је ЦСР да до ста ви план ли ком из ри ца ња ме ре ма ло лет ни ку, оба ве зу је ЦСР да до ста ви план 
спро во ђе ња из ре че не вас пит не ме ре, а део пла на је и план спро во ђе ња спро во ђе ња из ре че не вас пит не ме ре, а део пла на је и план спро во ђе ња 
ко рек тив ног над зо ра ро ди те ља ко ји се већ спро во ди као ме ра по ро дич-ко рек тив ног над зо ра ро ди те ља ко ји се већ спро во ди као ме ра по ро дич-
но прав не за шти те, где „и ро ди те љи до би ја ју не што”, та ко да се де те ко је но прав не за шти те, где „и ро ди те љи до би ја ју не што”, та ко да се де те ко је 
је не рет ко про та го ни ста не до вољ них ка па ци те та ро ди те ља, не осе ћа је-је не рет ко про та го ни ста не до вољ них ка па ци те та ро ди те ља, не осе ћа је-
ди ним крив цем или му се ума њу је у соп стве ном до жи вља ју осе ћај је ди-ди ним крив цем или му се ума њу је у соп стве ном до жи вља ју осе ћај је ди-
ног кри вог.ног кри вог.

 На овај на чин се вра ћа од го вор ност ро ди те љи ма као и мо гућ ност да по- На овај на чин се вра ћа од го вор ност ро ди те љи ма као и мо гућ ност да по-
ступ но, пр во са ма њим, а ка сни је са ја чим зах те ви ма, по стиг ну по зи-ступ но, пр во са ма њим, а ка сни је са ја чим зах те ви ма, по стиг ну по зи-
тив ну и одр жи ву про ме ну.тив ну и одр жи ву про ме ну.

 Ме ру ко рек тив ног над зо ра би спро во дио во ди тељ слу ча ја (са ти мом) и  Ме ру ко рек тив ног над зо ра би спро во дио во ди тељ слу ча ја (са ти мом) и 
не би би ло упу ћи ва ња у са ве то ва ли ште да они то спро во де као што је до не би би ло упу ћи ва ња у са ве то ва ли ште да они то спро во де као што је до 
са да би ла прак са у не ким ЦСР. На рав но, ро ди те љи мо гу и да се упу те и у са да би ла прак са у не ким ЦСР. На рав но, ро ди те љи мо гу и да се упу те и у 
са ве то ва ли ште, али са мо као део пла на ко рек тив ног над зо ра, тј. као је-са ве то ва ли ште, али са мо као део пла на ко рек тив ног над зо ра, тј. као је-
дан од за да та ка у спро во ђе њу пла на са кон крет ним оче ки ва ним ци љем.дан од за да та ка у спро во ђе њу пла на са кон крет ним оче ки ва ним ци љем.

Иако се сме штај де те та у кон тек сту вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру-Иако се сме штај де те та у кон тек сту вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру-
гој по ро ди ци мо же по сма тра ти и ви дом по др шке по ро ди ци ко ја до би ја гој по ро ди ци мо же по сма тра ти и ви дом по др шке по ро ди ци ко ја до би ја 
шан су да уна пре ди сво је ка па ци те те док је де те на си гур ном ме сту, те шко шан су да уна пре ди сво је ка па ци те те док је де те на си гур ном ме сту, те шко 
се мо же оче ки ва ти да је по ро ди ца у ста њу да без по др шке и по мо ћи по стиг-се мо же оче ки ва ти да је по ро ди ца у ста њу да без по др шке и по мо ћи по стиг-
не про ме ну. За то је по треб но да се на кон сме шта ја де те та у дру гу по ро ди цу не про ме ну. За то је по треб но да се на кон сме шта ја де те та у дру гу по ро ди цу 
фо кус ЦСР пре у сме ри на ње го ву би о ло шку по ро ди цу. фо кус ЦСР пре у сме ри на ње го ву би о ло шку по ро ди цу. 

Мо гу ће ме ре ко је су већ раз ви је не у прак си су:Мо гу ће ме ре ко је су већ раз ви је не у прак си су:

 Упо зо ре ње на про пу сте у вр ше њу ро ди тељ ског пра ва (вас пи та њу де це), Упо зо ре ње на про пу сте у вр ше њу ро ди тељ ског пра ва (вас пи та њу де це),

 Ко рек тив ни над зор над вр ше њем ро ди тељ ског пра ва. Ко рек тив ни над зор над вр ше њем ро ди тељ ског пра ва.
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Не ки од ци ље ва ко рек тив ног над зо ра у обла сти вас пи та ња и од но са би о-Не ки од ци ље ва ко рек тив ног над зо ра у обла сти вас пи та ња и од но са би о-
ло шких ро ди те ља са де цом мо гу би ти да: ро ди те љи на у че да ди сци пли ну ју ло шких ро ди те ља са де цом мо гу би ти да: ро ди те љи на у че да ди сци пли ну ју 
де цу без на сил них по сту па ка, да по стиг ну до след ност у вас пи та њу, да ро-де цу без на сил них по сту па ка, да по стиг ну до след ност у вас пи та њу, да ро-
ди те љи ускла де вас пит не по ступ ке, да из ра жа ва ју по зи ти ван емо ци о нал-ди те љи ускла де вас пит не по ступ ке, да из ра жа ва ју по зи ти ван емо ци о нал-
ни став пре ма де ци, да одр жа ва ју ре дов не и ква ли тет не кон так те са де цом, ни став пре ма де ци, да одр жа ва ју ре дов не и ква ли тет не кон так те са де цом, 
да ква ли тет но про во де сло бод но вре ме са де цом при ме ре но њи хо вим уз-да ква ли тет но про во де сло бод но вре ме са де цом при ме ре но њи хо вим уз-
ра сним ин те ре со ва њи ма, да раз у ме ју пра ва и од го вор ност ро ди те ља, де це, ра сним ин те ре со ва њи ма, да раз у ме ју пра ва и од го вор ност ро ди те ља, де це, 
по ро ди ца ко је при вре ме но вр ше ро ди тељ ску уло гу. по ро ди ца ко је при вре ме но вр ше ро ди тељ ску уло гу. 

 Мо ти ви са ње и по др шка (упу ћи ва ње), са мо стал но или у окви ру ко рек- Мо ти ви са ње и по др шка (упу ћи ва ње), са мо стал но или у окви ру ко рек-
тив ног над зо ра, на ле че ње од ал ко хо ли зма, нар ко ма ни је и дру гих бо-тив ног над зо ра, на ле че ње од ал ко хо ли зма, нар ко ма ни је и дру гих бо-
ле сти за ви сно сти, пси хич ких по ре ме ћа ја и ду шев них обо ље ња, со мат-ле сти за ви сно сти, пси хич ких по ре ме ћа ја и ду шев них обо ље ња, со мат-
ских бо ле сти;ских бо ле сти;

 Укљу чи ва ње на пси хо со ци јал не про гра ме/трет ма не у за јед ни ци због  Укљу чи ва ње на пси хо со ци јал не про гра ме/трет ма не у за јед ни ци због 
на сил нич ког по на ша ња, брач не кри зе…;на сил нич ког по на ша ња, брач не кри зе…;

 По моћ у ус по ста вља њу ква ли тет ног мо де ла ко му ни ка ци је ро ди тељ-де- По моћ у ус по ста вља њу ква ли тет ног мо де ла ко му ни ка ци је ро ди тељ-де-
те кроз раз го вор, са ве то ва ње, еду ка ци ју/ре ша ва ње дру гих ис по ље них те кроз раз го вор, са ве то ва ње, еду ка ци ју/ре ша ва ње дру гих ис по ље них 
про бле ма у по ро ди ци ми мо ко рек тив ног над зо ра;про бле ма у по ро ди ци ми мо ко рек тив ног над зо ра;

 Ма те ри јал на по моћ и по моћ у оства ри ва њу дру гих пра ва; Ма те ри јал на по моћ и по моћ у оства ри ва њу дру гих пра ва;

 По моћ у ак ти ви ра њу мре же по др шке… По моћ у ак ти ви ра њу мре же по др шке…

Уво ђе ње свих пред ло же них ак тив но сти пре ма би о ло шкој по ро ди ци би ла Уво ђе ње свих пред ло же них ак тив но сти пре ма би о ло шкој по ро ди ци би ла 
би зна чај на про ме на у од но су на ак ту ел ну прак су, што пред ста вља у овом би зна чај на про ме на у од но су на ак ту ел ну прак су, што пред ста вља у овом 
мо де лу зна чај ну но ви ну и зах те ва од ре ђе не ме ха ни зме кон тро ле и под-мо де лу зна чај ну но ви ну и зах те ва од ре ђе не ме ха ни зме кон тро ле и под-
сти ца ја ка ко би то по ста ла прак са. Еви дент но је да би о ло шке по ро ди це сти ца ја ка ко би то по ста ла прак са. Еви дент но је да би о ло шке по ро ди це 
не до би ја ју по моћ/по др шку у ме ри ко ја им је по треб на, као и да не до ста ју не до би ја ју по моћ/по др шку у ме ри ко ја им је по треб на, као и да не до ста ју 
пси хо со ци јал ни еду ка тив ни про гра ми. То се мо же по сти ћи под сти ца њем пси хо со ци јал ни еду ка тив ни про гра ми. То се мо же по сти ћи под сти ца њем 
из ра де про гра ма по др шке би о ло шким по ро ди ца ма, раз ви ја њем услу ге по-из ра де про гра ма по др шке би о ло шким по ро ди ца ма, раз ви ја њем услу ге по-
ро дич ног са вет ни ка, али и уво ђе њем оба ве за пре ма ро ди те љи ма кроз из-ро дич ног са вет ни ка, али и уво ђе њем оба ве за пре ма ро ди те љи ма кроз из-
ме не за кон ске ре гу ла ти ве.ме не за кон ске ре гу ла ти ве.



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

. . . Уло га и за да ци Цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње . . . Уло га и за да ци Цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње 

Мо дел при ме не вас пит не ме ре ПНУДП под ра зме ва зна чај ну уло гу Цен-Мо дел при ме не вас пит не ме ре ПНУДП под ра зме ва зна чај ну уло гу Цен-
та ра за по ро дич ни сме штај и усво је ње ко ји сво јом де лат но шћу обез бе ђу ју та ра за по ро дич ни сме штај и усво је ње ко ји сво јом де лат но шћу обез бе ђу ју 
ква ли тет не усло ве и по др шку по ро ди ци у ко јој се ре а ли зу је вас пит на ме-ква ли тет не усло ве и по др шку по ро ди ци у ко јој се ре а ли зу је вас пит на ме-
ра. Успе шност ЦПСУ у мо ти ви са њу и ре гру то ва њу хра ни тељ ских по ро ди-ра. Успе шност ЦПСУ у мо ти ви са њу и ре гру то ва њу хра ни тељ ских по ро ди-
ца ко је ће се спе ци ја ли зо ва ти за сме штај ма ло лет ни ка са из ре че ном ме ром ца ко је ће се спе ци ја ли зо ва ти за сме штај ма ло лет ни ка са из ре че ном ме ром 
ПНУДП основ је за ре а ли за ци ју овог мо де ла, од но сно за успе шност опо рав-ПНУДП основ је за ре а ли за ци ју овог мо де ла, од но сно за успе шност опо рав-
ка и про ме не по на ша ња ма ло лет ни ка ко ји су у су ко бу са за ко ном. Цен тар ка и про ме не по на ша ња ма ло лет ни ка ко ји су у су ко бу са за ко ном. Цен тар 
за по ро дич ни сме штај у до са да шњем ра ду има ис ку ства са де цом ко ја има ју за по ро дич ни сме штај у до са да шњем ра ду има ис ку ства са де цом ко ја има ју 
про бле ме у по на ша њу, чи је ре зул та те са др жи овај рад, што охра бру је. Ипак, про бле ме у по на ша њу, чи је ре зул та те са др жи овај рад, што охра бру је. Ипак, 
при пре ма Цен тра за при ме ну ме ре ПНУДП је озби љан за да так, за шта је по-при пре ма Цен тра за при ме ну ме ре ПНУДП је озби љан за да так, за шта је по-
треб но пред у зе ти по себ не ак тив но сти, од нор ма тив ног уре ђе ња и ства ра ња треб но пред у зе ти по себ не ак тив но сти, од нор ма тив ног уре ђе ња и ства ра ња 
за кон ске прет по став ке, фи нан си ра ња, ка дров ске опре мље но сти, до струч-за кон ске прет по став ке, фи нан си ра ња, ка дров ске опре мље но сти, до струч-
ног уса вр ша ва ња и раз ви ја ња струч них ком пе тен ци ја за по сле них и хра ни-ног уса вр ша ва ња и раз ви ја ња струч них ком пе тен ци ја за по сле них и хра ни-
тељ ских по ро ди ца за ре а ли за ци ју овог по себ ног об ли ка ра да.тељ ских по ро ди ца за ре а ли за ци ју овог по себ ног об ли ка ра да.

Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње за при ме ну овог мо де ла оба вља Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње за при ме ну овог мо де ла оба вља 
сле де ће за дат ке:сле де ће за дат ке:

 се лек ци ја и про це на по тен ци јал них хра ни тељ ских по ро ди ца; се лек ци ја и про це на по тен ци јал них хра ни тељ ских по ро ди ца;

 кон ти ну и ра на ин ди ви ду ал на и груп на еду ка ци ја хра ни тељ ских по ро ди ца;кон ти ну и ра на ин ди ви ду ал на и груп на еду ка ци ја хра ни тељ ских по ро ди ца;

 ре а ли за ци ја груп ног еду ка тив ног ра да са би о ло шким по ро ди ца ма; ре а ли за ци ја груп ног еду ка тив ног ра да са би о ло шким по ро ди ца ма;

 еду ка ци ја струч них рад ни ка; еду ка ци ја струч них рад ни ка;

 уче ству је у из бо ру хра ни тељ ске по ро ди це за сме штај ма ло лет ни ка са  уче ству је у из бо ру хра ни тељ ске по ро ди це за сме штај ма ло лет ни ка са 
из ре че ном ме ром ПНУДП;из ре че ном ме ром ПНУДП;

 уче ству је у до но ше њу пла но ва за ма ло лет ни ка; уче ству је у до но ше њу пла но ва за ма ло лет ни ка;

 при пре ма и по др жа ва по ро ди цу у фа зи сме шта ја ма ло лет ни ка; при пре ма и по др жа ва по ро ди цу у фа зи сме шта ја ма ло лет ни ка;

 ин тен зив но пра ти и пру жа по др шку по ро ди ци и ма ло лет ни ку кроз са- ин тен зив но пра ти и пру жа по др шку по ро ди ци и ма ло лет ни ку кроз са-
ве то дав ни рад са вет ни ка за хра ни тељ ство;ве то дав ни рад са вет ни ка за хра ни тељ ство;
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МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

 уче ству је у ева лу а ци ји/ре ви зи ји пла на за ма ло лет ни ка и под но си из ве- уче ству је у ева лу а ци ји/ре ви зи ји пла на за ма ло лет ни ка и под но си из ве-
штај цен тру за со ци јал ни рад о из вр ше њу из ре че не ме ре и на пре до ва њу штај цен тру за со ци јал ни рад о из вр ше њу из ре че не ме ре и на пре до ва њу 
ма ло лет ни ка;ма ло лет ни ка;

 пред ла же укљу чи ва ње ма ло лет ни ка у раз ли чи те ак тив но сти од ин те- пред ла же укљу чи ва ње ма ло лет ни ка у раз ли чи те ак тив но сти од ин те-
ре са за ње га и ко ор ди ни ра мре жу по др шке ма ло лет ни ку и са ра ђу је са ре са за ње га и ко ор ди ни ра мре жу по др шке ма ло лет ни ку и са ра ђу је са 
свим ор га ни за ци ја ма у ко ји ма је укљу чен ма ло лет ник;свим ор га ни за ци ја ма у ко ји ма је укљу чен ма ло лет ник;

 обез бе ђу је по себ ну по др шку ма ло лет ни ку у про це су обра зо ва ња и  обез бе ђу је по себ ну по др шку ма ло лет ни ку у про це су обра зо ва ња и 
здрав сте не за шти те;здрав сте не за шти те;

 при пре ма ма ло лет ни ка и хра ни тељ ску по ро ди цу за пре ста нак сме шта- при пре ма ма ло лет ни ка и хра ни тељ ску по ро ди цу за пре ста нак сме шта-
ја, по вра так у би о ло шку по ро ди цу, од но сно за вр ше так при ме не ме ре ја, по вра так у би о ло шку по ро ди цу, од но сно за вр ше так при ме не ме ре 
ПНУДП.ПНУДП.

Ре гру то ва ње по ро ди ца за пре у зи ма ње бри ге о де циРе гру то ва ње по ро ди ца за пре у зи ма ње бри ге о де ци
ко ји ма је из ре че на суд ска ме ра ПНУДПко ји ма је из ре че на суд ска ме ра ПНУДП

Мо ти ви са ње хра ни тељ ских и дру гих по ро ди ца ме ђу ко ји ма су, пре све га, Мо ти ви са ње хра ни тељ ских и дру гих по ро ди ца ме ђу ко ји ма су, пре све га, 
срод нич ке по ро ди це, за бри гу о де ци са из ре че ном суд ском ме ром, озби-срод нич ке по ро ди це, за бри гу о де ци са из ре че ном суд ском ме ром, озби-
љан је за да так ко ји се спро во ди по себ но осми шље ним ак тив но сти ма. То љан је за да так ко ји се спро во ди по себ но осми шље ним ак тив но сти ма. То 
зна чи да тре ба по себ но осми сли ти и во ди ти зна чи да тре ба по себ но осми сли ти и во ди ти кам па њукам па њу ко ри шће њем раз ли- ко ри шће њем раз ли-
чи тих об ли ка: ме ди ји, фил мо ви, са стан ци са по тен ци јал ним кан ди да ти-чи тих об ли ка: ме ди ји, фил мо ви, са стан ци са по тен ци јал ним кан ди да ти-
ма, су сре ти са де цом и сл. Про це на је да су по сто је ћи хра ни те љи са ис ку-ма, су сре ти са де цом и сл. Про це на је да су по сто је ћи хра ни те љи са ис ку-
ством бри ге о де ци са про бле ми ма у по на ша њу циљ на гру па са ко јом тре ба ством бри ге о де ци са про бле ми ма у по на ша њу циљ на гру па са ко јом тре ба 
за по че ти при пре ме за овај зна ча јан за да так. за по че ти при пре ме за овај зна ча јан за да так. 

Има ју ћи у ви ду ин тен зи тет ра да хра ни те ља ко ји не по сред но ра де на ре а-Има ју ћи у ви ду ин тен зи тет ра да хра ни те ља ко ји не по сред но ра де на ре а-
ли за ци ји вас пит не ме ре, ови хра ни те љи тре ба да до би ју по себ ну по др шку ли за ци ји вас пит не ме ре, ови хра ни те љи тре ба да до би ју по себ ну по др шку 
и и ста тус про фе си о нал них хра ни те љаста тус про фе си о нал них хра ни те ља ко ји има ју у мно гим зе мља ма. Та-ко ји има ју у мно гим зе мља ма. Та-
кав ста тус по ве ћао би мо ти ва ци ју и ква ли тет по ро ди ца ко је би се при ја-кав ста тус по ве ћао би мо ти ва ци ју и ква ли тет по ро ди ца ко је би се при ја-
вљи ва ле за овај за да так. Ме ђу овим хра ни те љи ма мо гли би има ти и оне са вљи ва ле за овај за да так. Ме ђу овим хра ни те љи ма мо гли би има ти и оне са 
струч ним ква ли фи ка ци ја ма као што су де фек то ло шке и дру ге стру ке, већ струч ним ква ли фи ка ци ја ма као што су де фек то ло шке и дру ге стру ке, већ 
шко ло ва не за рад са де цом иза зов ног по на ша ња.шко ло ва не за рад са де цом иза зов ног по на ша ња.
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Кад се ство ре усло ви за по че так ра да ЦПСУ на овим по сло ви ма, сле де ћи Кад се ство ре усло ви за по че так ра да ЦПСУ на овим по сло ви ма, сле де ћи 
ко рак би био ко рак би био рас пи си ва ње по зи ва гра ђа ни марас пи си ва ње по зи ва гра ђа ни ма за при ја вљи ва ње за овај за- за при ја вљи ва ње за овај за-
да так или по сао. да так или по сао. 

На кон при ја ва кан ди да та ЦПСУ вр ши На кон при ја ва кан ди да та ЦПСУ вр ши обу ку и про це ну кан ди да таобу ку и про це ну кан ди да та. Мо дел . Мо дел 
про це не ко ји се при ме њу је за хра ни те ље је при хва тљив и дао је до бре ре-про це не ко ји се при ме њу је за хра ни те ље је при хва тљив и дао је до бре ре-
зул та те. За ове за дат ке по треб но је про це ну из вр ши ти на сле де ћи на чин: зул та те. За ове за дат ке по треб но је про це ну из вр ши ти на сле де ћи на чин: 

 при ба вља ње до ку мен та ци је — као и за хра ни те ље; при ба вља ње до ку мен та ци је — као и за хра ни те ље;

 по се та по ро ди ци и ин тер вју у кућ ној по се ти и оп сер ва ци ја усло ва за де те;по се та по ро ди ци и ин тер вју у кућ ној по се ти и оп сер ва ци ја усло ва за де те;

 ин тер вју са кан ди да ти ма; ин тер вју са кан ди да ти ма;

 обу ка кан ди да та за сти ца ње оп ште по доб но сти и по по себ ном, акре ди- обу ка кан ди да та за сти ца ње оп ште по доб но сти и по по себ ном, акре ди-
то ва ном про гра му за бри гу о ма ло лет ни ци ма ко ји има ју вас пит ну ме ру то ва ном про гра му за бри гу о ма ло лет ни ци ма ко ји има ју вас пит ну ме ру 
ПНУДП;ПНУДП;

 из да ва ње ли цен це за бри гу о ма ло лет ни ку са из ре че ном вас пит ном ме- из да ва ње ли цен це за бри гу о ма ло лет ни ку са из ре че ном вас пит ном ме-
ром ПНУДП;ром ПНУДП;

Уко ли ко се по ро ди це би ра ју из по сто је ћих хра ни тељ ских по ро ди ца, са њи-Уко ли ко се по ро ди це би ра ју из по сто је ћих хра ни тељ ских по ро ди ца, са њи-
ма се вр ши ин тер вју и обу ка усме ре на на зах те ве у од но су на бри гу о де ци ма се вр ши ин тер вју и обу ка усме ре на на зах те ве у од но су на бри гу о де ци 
са из ре че ном ме ром. Ако се ра ди о но вим по ро ди ца ма, нео п ход но је да нај-са из ре че ном ме ром. Ако се ра ди о но вим по ро ди ца ма, нео п ход но је да нај-
пре про ђу обу ку и про це ну оп ште по доб но сти за хра ни тељ ство, а по том и пре про ђу обу ку и про це ну оп ште по доб но сти за хра ни тељ ство, а по том и 
при пре му и обу ку по по себ ном про гра му за при ме ну ме ре ПНУДП. при пре му и обу ку по по себ ном про гра му за при ме ну ме ре ПНУДП. 

Та ко ђе, про цес ода би ра и про це не по ро ди ца тре ба да се фо ку си ра на мо-Та ко ђе, про цес ода би ра и про це не по ро ди ца тре ба да се фо ку си ра на мо-
ти ви са ност кан ди да та, по се до ва ње основ них људ ских ква ли те та, зна ња ти ви са ност кан ди да та, по се до ва ње основ них људ ских ква ли те та, зна ња 
и ис ку ства са де цом са иза зов ним по на ша њем, спрем ност за уче ње и ка-и ис ку ства са де цом са иза зов ним по на ша њем, спрем ност за уче ње и ка-
па ци те ти ма за раз ви ја ње ве шти на нео п ход них за одр жа ва ње сме шта ја и па ци те ти ма за раз ви ја ње ве шти на нео п ход них за одр жа ва ње сме шта ја и 
сна ла же ња у си ту а ци ја ма ка да де ца ис по ља ва ју те шка по на ша ња. Ва жна сна ла же ња у си ту а ци ја ма ка да де ца ис по ља ва ју те шка по на ша ња. Ва жна 
је и по ро дич на мре жа по др шке, до ступ ност дру гих ре сур са у сре ди ни од је и по ро дич на мре жа по др шке, до ступ ност дру гих ре сур са у сре ди ни од 
зна ча ја за по др шку де те ту.зна ча ја за по др шку де те ту.

ЦПСУ фор ми ра ли сту хра ни тељ ских по ро ди ца за де цу са вас пит ном ме-ЦПСУ фор ми ра ли сту хра ни тељ ских по ро ди ца за де цу са вас пит ном ме-
ром ПНУДП. Ко ри сно би би ло да се еви ден ци ја о овим по ро ди ца ма во ди ром ПНУДП. Ко ри сно би би ло да се еви ден ци ја о овим по ро ди ца ма во ди 
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у је дин стве ној ба зи по да та ка за це лу те ри то ри ју Ср би је, што је за по че так у је дин стве ној ба зи по да та ка за це лу те ри то ри ју Ср би је, што је за по че так 
при ме не овог мо де ла по себ но зна чај но, јер би ова ба за пред ста вља ла ре-при ме не овог мо де ла по себ но зна чај но, јер би ова ба за пред ста вља ла ре-
сурс ко ји би омо гу ћио за до во ља ва ње по тре ба за све ма ло лет ни ке.сурс ко ји би омо гу ћио за до во ља ва ње по тре ба за све ма ло лет ни ке.

Из бор по ро ди це за кон крет но де теИз бор по ро ди це за кон крет но де те је ва жна ак тив ност у ко јој уче ству ју је ва жна ак тив ност у ко јој уче ству ју 
ЦСР и ЦПСУ, али и дру ги ак те ри. Ве о ма је за чај но да ма ло лет ник пар ти-ЦСР и ЦПСУ, али и дру ги ак те ри. Ве о ма је за чај но да ма ло лет ник пар ти-
ци пи ра у свим фа за ма про це ду ре. Кад је у пи та њу из бор по ро ди це, он да је ци пи ра у свим фа за ма про це ду ре. Кад је у пи та њу из бор по ро ди це, он да је 
њи хо во ми шље ње и спрем ност (са гла сност) кључ на за успех ре а ли за ци је њи хо во ми шље ње и спрем ност (са гла сност) кључ на за успех ре а ли за ци је 
вас пит не ме ре. За то се из бор ове по ро ди це не вр ши на јед ном са стан ку или вас пит не ме ре. За то се из бор ове по ро ди це не вр ши на јед ном са стан ку или 
са Ли сте хра ни те ља узи ма сло бод на по ро ди ца, већ у кон ти ну и ра ним ак тив-са Ли сте хра ни те ља узи ма сло бод на по ро ди ца, већ у кон ти ну и ра ним ак тив-
но сти ма ме ђу соб ног упо зна ва ња, раз ма тра ња по тре ба ма ло лет ни ка, ка па-но сти ма ме ђу соб ног упо зна ва ња, раз ма тра ња по тре ба ма ло лет ни ка, ка па-
ци те та и ве шти на по ро ди це, рас по ло жи вих дру гих ре сур са у сре ди ни и сл.ци те та и ве шти на по ро ди це, рас по ло жи вих дру гих ре сур са у сре ди ни и сл.

Иако се у кру гу за из бор кон крет не по ро ди це мо же на ћи са мо по ро ди ца Иако се у кру гу за из бор кон крет не по ро ди це мо же на ћи са мо по ро ди ца 
ко ја већ има по твр ду о оп штој по доб но сти за хра ни тељ ство (ли цен цу) и ко ја већ има по твр ду о оп штој по доб но сти за хра ни тељ ство (ли цен цу) и 
успе шно је са вла да ла про грам обу ке за бри гу о де ци за ко ју се пла ни ра вас-успе шно је са вла да ла про грам обу ке за бри гу о де ци за ко ју се пла ни ра вас-
пит на ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци, сам из бор за ви си од ком-пит на ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци, сам из бор за ви си од ком-
па ра тив не ана ли зе ка рак те ри сти ка и ком пе тен ци ја по ро ди це и по тре ба па ра тив не ана ли зе ка рак те ри сти ка и ком пе тен ци ја по ро ди це и по тре ба 
де те та. Из два ја мо не ке ка рак те ри сти ке ових по ро ди ца у од но су на спе ци-де те та. Из два ја мо не ке ка рак те ри сти ке ових по ро ди ца у од но су на спе ци-
фич ност, ком плек сност њи хо вог за дат ка, али и ре зул та те фо кус гру пе са фич ност, ком плек сност њи хо вог за дат ка, али и ре зул та те фо кус гру пе са 
мла ди ма ко ји има ју из ре че ну вас пит ну ме ри ПНУДП:мла ди ма ко ји има ју из ре че ну вас пит ну ме ри ПНУДП:

 Пот пу не по ро ди це са по ро дич ном ор га ни за ци јом и по др шком ко ја до- Пот пу не по ро ди це са по ро дич ном ор га ни за ци јом и по др шком ко ја до-
зво ља ва стал ну до ступ ност де те ту од ра сле осо бе;зво ља ва стал ну до ступ ност де те ту од ра сле осо бе;

 По ро ди це ко је раз у ме ју раз вој не за дат ке адо ле сце на та: по сти за ње све  По ро ди це ко је раз у ме ју раз вој не за дат ке адо ле сце на та: по сти за ње све 
ве ће емо ци о нал не не за ви сно сти и ста бил но сти, раз ви ја ње свог си-ве ће емо ци о нал не не за ви сно сти и ста бил но сти, раз ви ја ње свог си-
сте ма вред но сти, раз ви ја ње свог иден ти те та и сли ке о се би, да ва ње сте ма вред но сти, раз ви ја ње свог иден ти те та и сли ке о се би, да ва ње 
при о ри те та од но си ма са вр шња ци ма, при ја тељ ству и пр вим за љу бљи-при о ри те та од но си ма са вр шња ци ма, при ја тељ ству и пр вим за љу бљи-
ва њи ма, ре де фи ни са ње од но са са од ра сли ма у прав цу све ве ће рав но-ва њи ма, ре де фи ни са ње од но са са од ра сли ма у прав цу све ве ће рав но-
прав но сти, раз ви ја ње но вих ин те ре со ва ња и ис пи ти ва ње мо гућ но сти, прав но сти, раз ви ја ње но вих ин те ре со ва ња и ис пи ти ва ње мо гућ но сти, 
по ха ђа ње шко ле и до но ше ње од лу ка ве за них за про фе си о нал но оспо со-по ха ђа ње шко ле и до но ше ње од лу ка ве за них за про фе си о нал но оспо со-
бља ва ње и ан га жо ва ње;бља ва ње и ан га жо ва ње;



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

 По ро ди це са ро ди тељ ским ис ку ством, од но сно ис ку ством од га ја ња де- По ро ди це са ро ди тељ ским ис ку ством, од но сно ис ку ством од га ја ња де-
це адо ле сцент ног уз ра ста;це адо ле сцент ног уз ра ста;

 По ро ди це са ја сном струк ту ром ко ју су спрем не да при ла го ђа ва ју по- По ро ди це са ја сном струк ту ром ко ју су спрем не да при ла го ђа ва ју по-
тре ба ма чла но ва по ро ди це;тре ба ма чла но ва по ро ди це;

 У ста њу су да бу ду то ле рант не за про ме не, раз ли чи тост; У ста њу су да бу ду то ле рант не за про ме не, раз ли чи тост;

 По ро ди це ко је прак ти ку ју ауто ри та тив ни ро ди тељ ски стил; По ро ди це ко је прак ти ку ју ауто ри та тив ни ро ди тељ ски стил;

 По ро ди це ко је раз у ме ју раз ли ку из ме ђу ди сци пли но ва ња и ка жња ва ња  По ро ди це ко је раз у ме ју раз ли ку из ме ђу ди сци пли но ва ња и ка жња ва ња 
и у вас пи та њу (ди сци пли но ва њу) де це се осла ња ју под јед на ко на по хва-и у вас пи та њу (ди сци пли но ва њу) де це се осла ња ју под јед на ко на по хва-
лу, на гра ду и ка зну;лу, на гра ду и ка зну;

 По зна ју са вре ме не вас пит не тех ни ке; По зна ју са вре ме не вас пит не тех ни ке;

 У ста њу су да пру же емо ци о нал ну по др шку адо ле сцен ту уз ува жа ва ње  У ста њу су да пру же емо ци о нал ну по др шку адо ле сцен ту уз ува жа ва ње 
ње го вих гра ни ца по ка зи ва њем ин те ре со ва ња и ува жа ва њем де те то вих ње го вих гра ни ца по ка зи ва њем ин те ре со ва ња и ува жа ва њем де те то вих 
ин те ре со ва ња, пла но ва, же ља;ин те ре со ва ња, пла но ва, же ља;

 У ста њу су да при хва те де те она кво ка кво је сте, са по на ша њем ко је ни је  У ста њу су да при хва те де те она кво ка кво је сте, са по на ша њем ко је ни је 
при хва тљи во, раз у ме ју по за ди ну по на ша ња и по тре бе де те та, раз у ме ју при хва тљи во, раз у ме ју по за ди ну по на ша ња и по тре бе де те та, раз у ме ју 
ње гов из бор кру га при ја те ља, али у исто вре ме ја сно, од луч но, али при-ње гов из бор кру га при ја те ља, али у исто вре ме ја сно, од луч но, али при-
ја тељ ски из но се сво ја оче ки ва ња и оба вља ју сво ју уло гу;ја тељ ски из но се сво ја оче ки ва ња и оба вља ју сво ју уло гу;

 Спо соб не су да по ста ве ја сне гра ни це и пра ви ла ко ја су при ме ре на са- Спо соб не су да по ста ве ја сне гра ни це и пра ви ла ко ја су при ме ре на са-
вре ме ном адо ле сцен ту;вре ме ном адо ле сцен ту;

 Мо гу би ти мо дел де те ту сво јим на чи ном жи во та и функ ци о ни са ња; Мо гу би ти мо дел де те ту сво јим на чи ном жи во та и функ ци о ни са ња;

 У ста њу су да раз ви ја ју све рав но прав ни ји од нос са де те том при ме ре но  У ста њу су да раз ви ја ју све рав но прав ни ји од нос са де те том при ме ре но 
уз ра сту и уло га ма.уз ра сту и уло га ма.
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. . . За да ци по ро ди це ко ја пре у зи ма бри гу о де те ту. . . За да ци по ро ди це ко ја пре у зи ма бри гу о де те ту

Иако се за сва ко де те ин ди ви ду ал но пла ни ра ју ци ље ви од но сно ак тив но-Иако се за сва ко де те ин ди ви ду ал но пла ни ра ју ци ље ви од но сно ак тив но-
сти, мо гу ће је да ти при мер не ких за да та ка по ро ди це ко ја пре у зи ма бри гу сти, мо гу ће је да ти при мер не ких за да та ка по ро ди це ко ја пре у зи ма бри гу 
о де те ту, при че му се у план не уно се сви за да ци по ро ди це (усло ви ста но-о де те ту, при че му се у план не уно се сви за да ци по ро ди це (усло ви ста но-
ва ња, ис хра на, оде ва ње, бри га о здра вљу…) не го са мо спе ци фич ни за де те:ва ња, ис хра на, оде ва ње, бри га о здра вљу…) не го са мо спе ци фич ни за де те:

 Ус по ста вља ње и одр жа ва ње днев не струк ту ре при ме ре не де те то вим по- Ус по ста вља ње и одр жа ва ње днев не струк ту ре при ме ре не де те то вим по-
тре ба ма;тре ба ма;

 По се до ва ње ин фор ма ци ја о де те то вом кре та њу, дру штву, ак тив но сти ма  По се до ва ње ин фор ма ци ја о де те то вом кре та њу, дру штву, ак тив но сти ма 
ван ку ће, на чи ну на ко ји про во ди сло бод но вре ме (над зор);ван ку ће, на чи ну на ко ји про во ди сло бод но вре ме (над зор);

 Сва ко днев ни раз го вор и ди ску си ја са де те том о те ма ма ко је су за њих  Сва ко днев ни раз го вор и ди ску си ја са де те том о те ма ма ко је су за њих 
ин те ре сант не уз укљу чи ва ње те ма од по ро дич ног зна ча ја;ин те ре сант не уз укљу чи ва ње те ма од по ро дич ног зна ча ја;

 По ка зи ва ње за ин те ре со ва но сти и оба ве ште ност о школ ским те ма ма; По ка зи ва ње за ин те ре со ва но сти и оба ве ште ност о школ ским те ма ма;
 Обез бе ђи ва ње по мо ћи у уче њу; Обез бе ђи ва ње по мо ћи у уче њу;
 Из ра жа ва ње по што ва ња и љу ба ви на на чин ко ји је при хва тљив за де те; Из ра жа ва ње по што ва ња и љу ба ви на на чин ко ји је при хва тљив за де те;
 По ста вља ње ја сних оче ки ва ња у по гле ду по на ша ња, пре го ва ра ње са де- По ста вља ње ја сних оче ки ва ња у по гле ду по на ша ња, пре го ва ра ње са де-

те том пре утвр ђи ва ња кри те ри ју ма (кад до ла зи ку ћи, ко ме се и ка да ја-те том пре утвр ђи ва ња кри те ри ју ма (кад до ла зи ку ћи, ко ме се и ка да ја-
вља ка да је ван ку ће, ко ли ко про во ди вре ме на пред ком пју те ром, ТВ вља ка да је ван ку ће, ко ли ко про во ди вре ме на пред ком пју те ром, ТВ 
при јем ни ком, ко ји вр шња ци и ка да до ла зе у по се ту…);при јем ни ком, ко ји вр шња ци и ка да до ла зе у по се ту…);

 Де фи ни са ње по сле ди ца за по што ва ње и не по што ва ње пра ви ла; Де фи ни са ње по сле ди ца за по што ва ње и не по што ва ње пра ви ла;
 Еви ден ти ра ње на днев ном ни воу, уз пар ти ци па ци ју де те та, за па жа ња  Еви ден ти ра ње на днев ном ни воу, уз пар ти ци па ци ју де те та, за па жа ња 

ве за них за по на ша ње;ве за них за по на ша ње;
 Бри га за укљу чи ва ње у про со ци јал ну гру пу вр шња ка кроз по моћ де те ту  Бри га за укљу чи ва ње у про со ци јал ну гру пу вр шња ка кроз по моћ де те ту 

да раз ви је мре жу, пред ста ви се на по зи ти ван на чин по ја шња ва њем ве зе да раз ви је мре жу, пред ста ви се на по зи ти ван на чин по ја шња ва њем ве зе 
из ме ђу на чи на на ко ји пре зен ту је се бе и ре ак ци ја око ли не;из ме ђу на чи на на ко ји пре зен ту је се бе и ре ак ци ја око ли не;

 Бри га за струк ту ри са но про во ђе ње сло бод ног вре ме на укљу чи ва њем у  Бри га за струк ту ри са но про во ђе ње сло бод ног вре ме на укљу чи ва њем у 
спорт ске, кул тур но-умет нич ке и слич не ак тив но сти по из бо ру де те та;спорт ске, кул тур но-умет нич ке и слич не ак тив но сти по из бо ру де те та;

 Бе ле же ње свих зна чај них, по зи тив них и не га тив них, си ту а ци ја и нфор- Бе ле же ње свих зна чај них, по зи тив них и не га тив них, си ту а ци ја и нфор-
ми са ње са вет ни ка на не дељ ном ни воу.ми са ње са вет ни ка на не дељ ном ни воу.
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. . . Пар ти ци па ци ја и за да ци де те та . . . Пар ти ци па ци ја и за да ци де те та 

Де те, од но сно ма ло лет ник ко ме је из ре че на вас пит на ме ра ПНУДП на ла-Де те, од но сно ма ло лет ник ко ме је из ре че на вас пит на ме ра ПНУДП на ла-
зи се у цен тру око ко га се сви ак те ри тру де да усме ре но и уса гла ше но де-зи се у цен тру око ко га се сви ак те ри тру де да усме ре но и уса гла ше но де-
лу ју ка ко би он на пре до вао. Не спор но је да је ње го ва спрем ност и ве ра лу ју ка ко би он на пре до вао. Не спор но је да је ње го ва спрем ност и ве ра 
у успех кључ на за успех. Од но сно, де те ту тре ба да ти све ин фор ма ци је и у успех кључ на за успех. Од но сно, де те ту тре ба да ти све ин фор ма ци је и 
при пре ми ти га за жи вот у по ро ди ци и за дат ке ко је сам тре ба да оства ри уз при пре ми ти га за жи вот у по ро ди ци и за дат ке ко је сам тре ба да оства ри уз 
по др шку по ро ди це. При пре ма де те та за сме штај и ре а ли за ци ју за да та ка у по др шку по ро ди це. При пре ма де те та за сме штај и ре а ли за ци ју за да та ка у 
скла ду са вас пит ном ме ром је про цес ко ји зах те ва вре ме и у ко ме ак тив но скла ду са вас пит ном ме ром је про цес ко ји зах те ва вре ме и у ко ме ак тив но 
уче ству је. С об зи ром на то да суд ски по ступ ци тра ју ду го, при пре му тре ба уче ству је. С об зи ром на то да суд ски по ступ ци тра ју ду го, при пре му тре ба 
от по че ти од са мог по чет ка по ступ ка, ка ко би до из ри ца ња ме ре има ли по-от по че ти од са мог по чет ка по ступ ка, ка ко би до из ри ца ња ме ре има ли по-
ро ди цу и ма ло лет ни ка ко ји су спрем ни за по че так за јед нич ког жи во та и ро ди цу и ма ло лет ни ка ко ји су спрем ни за по че так за јед нич ког жи во та и 
ра да на оства ри ва њу ци ље ва вас пит не ме ре. ра да на оства ри ва њу ци ље ва вас пит не ме ре. 

По ја чан над зор под ра зу ме ва и кон тро лу ма ло лет ни ка и при ме ну по хва ле, По ја чан над зор под ра зу ме ва и кон тро лу ма ло лет ни ка и при ме ну по хва ле, 
на гра де, али и ус кра ћи ва ња, од но сно ка зне. Пре ма ми шље њу ма ло лет ни-на гра де, али и ус кра ћи ва ња, од но сно ка зне. Пре ма ми шље њу ма ло лет ни-
ка ко ји су сво је ста во ве из не ли у фо кус гру пи, њи ма је то при хва тљи во, али ка ко ји су сво је ста во ве из не ли у фо кус гру пи, њи ма је то при хва тљи во, али 
тра же да се уна пред де фи ни ше у пла ну и да кон тро лу вр ше струч ни рад-тра же да се уна пред де фи ни ше у пла ну и да кон тро лу вр ше струч ни рад-
ни ци ка ко би са по ро ди цом мо гли да ус по ста ве и одр же од нос по ве ре ња и ни ци ка ко би са по ро ди цом мо гли да ус по ста ве и одр же од нос по ве ре ња и 
при пад ност по ро ди ци.при пад ност по ро ди ци.

Из одр жа них фо кус гру па про из ла зи да су ма ло лет ни ци по др жа ли све за-Из одр жа них фо кус гру па про из ла зи да су ма ло лет ни ци по др жа ли све за-
дат ке у ве зи са при ме ном ме ре ПНУДП, али да има ју по тре бу да бу ду ува-дат ке у ве зи са при ме ном ме ре ПНУДП, али да има ју по тре бу да бу ду ува-
жа ва ни и да осе те по ро дич ну ат мос фе ру и при пад ност по ро дич ној гру пи. жа ва ни и да осе те по ро дич ну ат мос фе ру и при пад ност по ро дич ној гру пи. 

Као и сва дру га де ца, и ма ло лет ни ци са из ре че ном ме ром има ју за дат ке да:Као и сва дру га де ца, и ма ло лет ни ци са из ре че ном ме ром има ју за дат ке да:

 Ре дов но по ха ђа ју шко лу/про фе си о нал но оспо со бља ва ње/по ла га ње ис- Ре дов но по ха ђа ју шко лу/про фе си о нал но оспо со бља ва ње/по ла га ње ис-
пи та;пи та;

 По сти жу од го ва ра ју ће школ ске успе хе; По сти жу од го ва ра ју ће школ ске успе хе;

 Из бе га ва ју асо ци јал на дру штва, ри зич на ме ста и ма ни фе ста ци је; Из бе га ва ју асо ци јал на дру штва, ри зич на ме ста и ма ни фе ста ци је;

 Не под ле жу не га тив ним ути ца јиа вр шња ка и дру гих осо ба; Не под ле жу не га тив ним ути ца јиа вр шња ка и дру гих осо ба;
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 Ус по ста вља ју ко ри сне и дру штве но по жељ не на ви ке и по на ша ња; Ус по ста вља ју ко ри сне и дру штве но по жељ не на ви ке и по на ша ња;

 Ус по ста вља ју кон тро лу агре сив ног по на ша ња у шко ли, по ро ди ци, вр- Ус по ста вља ју кон тро лу агре сив ног по на ша ња у шко ли, по ро ди ци, вр-
шњач кој гру пи;шњач кој гру пи;

 Не вр ше кри вич на и пре кр шај на де ла; Не вр ше кри вич на и пре кр шај на де ла;

 Укљу чу ју се, по пре по ру ци во ди те ља слу ча ја и са вет ни ка у еду ка тив не и  Укљу чу ју се, по пре по ру ци во ди те ља слу ча ја и са вет ни ка у еду ка тив не и 
со ци о те ра пиј ске клу бо ве, на здрав стве ни трет ман и сл.со ци о те ра пиј ске клу бо ве, на здрав стве ни трет ман и сл.

 Про ши ру ју со ци јал ну мре жу. Про ши ру ју со ци јал ну мре жу.

. . . Уло га оста лих ак те ра из со ци јал не мре же. . . Уло га оста лих ак те ра из со ци јал не мре же

Ин те гра тив ни мо дел при ме не вас пит не ме ре ПНУДП по ред цен тра за со-Ин те гра тив ни мо дел при ме не вас пит не ме ре ПНУДП по ред цен тра за со-
ци јал ни рад и цен тра за по ро ди ни сме штај и усво је ње као кључ них са рад-ци јал ни рад и цен тра за по ро ди ни сме штај и усво је ње као кључ них са рад-
ни ка, за успе шност ме ре пред ви ђа ши ру со ци јал ну мре жу око ма ло лет ни-ни ка, за успе шност ме ре пред ви ђа ши ру со ци јал ну мре жу око ма ло лет ни-
ка и до бру ко ор дин ци ју свих ак те ра. ка и до бру ко ор дин ци ју свих ак те ра. 

Ја сно је да је ма ло лет ник у раз вој ном пе ри о ду ка да је усме рен на ви ше Ја сно је да је ма ло лет ник у раз вој ном пе ри о ду ка да је усме рен на ви ше 
си сте ма, по себ но обра зо ва ња, здрав ства, али и ка да је за ње гов раз вој си сте ма, по себ но обра зо ва ња, здрав ства, али и ка да је за ње гов раз вој 
зна чај но вр шњач ко дру же ње, спорт ске ак тив но сти, те је за спро во ђе ње зна чај но вр шњач ко дру же ње, спорт ске ак тив но сти, те је за спро во ђе ње 
ме ре по ја ча ног над зо ра по треб но об у хва ти ти сва ме ста где је ма ло лет-ме ре по ја ча ног над зо ра по треб но об у хва ти ти сва ме ста где је ма ло лет-
ник укљу чен. С дру ге стра не, за про ме ну по на ша ња ма ло лет ни ка би ће ник укљу чен. С дру ге стра не, за про ме ну по на ша ња ма ло лет ни ка би ће 
по треб но укљу чи ва ти га у раз не ак тив но сти и но ва окру же ња и осо бе, по треб но укљу чи ва ти га у раз не ак тив но сти и но ва окру же ња и осо бе, 
као ме то да за рас ки да ње са ста рим на ви ка ма и не по жељ ним ак тив но-као ме то да за рас ки да ње са ста рим на ви ка ма и не по жељ ним ак тив но-
сти ма. сти ма. 

Уче шће осо ба из мре же по др шке се обез бе ђу је у скла ду са по тре ба ма Уче шће осо ба из мре же по др шке се обез бе ђу је у скла ду са по тре ба ма 
кон крет ног де те та. С об зи ром на по тре бу/пра во де те та за кон ти ну и ра-кон крет ног де те та. С об зи ром на по тре бу/пра во де те та за кон ти ну и ра-
ним обра зо ва њем си гур но је да ће се на по чет ку сме шта ја у пла ни ра ње ним обра зо ва њем си гур но је да ће се на по чет ку сме шта ја у пла ни ра ње 
за да та ка у обла сти обра зо ва ња укљу чи ти пси хо ло шко-пе да го шка слу-за да та ка у обла сти обра зо ва ња укљу чи ти пси хо ло шко-пе да го шка слу-
жба ко ја тре ба да при пре ми школ ску сре ди ну за до ла зак но вог уче ни ка. жба ко ја тре ба да при пре ми школ ску сре ди ну за до ла зак но вог уче ни ка. 
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О ни воу ин фор ма ци ја о де те ту и по ро ди ца ма ко ји се да је шко ли па жљи-О ни воу ин фор ма ци ја о де те ту и по ро ди ца ма ко ји се да је шко ли па жљи-
во се ди ску ту је, али без од сту па ња од прин ци па исти не.во се ди ску ту је, али без од сту па ња од прин ци па исти не.

План за де те мо же би ти и по др шка те ра пе у та, па се ди ску ту је и о ње го вим План за де те мо же би ти и по др шка те ра пе у та, па се ди ску ту је и о ње го вим 
за да ци ма, са рад њи и на чи ну ко му ни ка ци је (дво смер ног ин фор ми са ња).за да ци ма, са рад њи и на чи ну ко му ни ка ци је (дво смер ног ин фор ми са ња).
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. . Са рад ња, ко му ни ка ци је,. . Са рад ња, ко му ни ка ци је,
про це ду ре, овла шће њапро це ду ре, овла шће ња

Са рад њу у за шти ти нај бо љег ин те ре са и по др шци про ме ни по на ша ња де-Са рад њу у за шти ти нај бо љег ин те ре са и по др шци про ме ни по на ша ња де-
те та не мо же мо по сма тра ти пар ци јал но (са мо уну тар си сте ма со ци јал не те та не мо же мо по сма тра ти пар ци јал но (са мо уну тар си сте ма со ци јал не 
за шти те) уко ли ко за и ста за сту па мо би оп си хо со ци јал ни при ступ у про це-за шти те) уко ли ко за и ста за сту па мо би оп си хо со ци јал ни при ступ у про це-
ни по тре ба де те та и по шту је мо кон цепт по тре ба и људ ских пра ва. Пре би ни по тре ба де те та и по шту је мо кон цепт по тре ба и људ ских пра ва. Пре би 
се мо жда мо гли по бро ја ти ак те ри, ли ни је ко му ни ка ци је, про це ду ре, овла-се мо жда мо гли по бро ја ти ак те ри, ли ни је ко му ни ка ци је, про це ду ре, овла-
шће ња и од го вор но сти ко је има ју сви уче сни ци.шће ња и од го вор но сти ко је има ју сви уче сни ци.

Схе ма бр. .Схе ма бр. . Ути цај и по др шка си сте ма де ци на хра ни тељ ском сме шта ју,Ути цај и по др шка си сте ма де ци на хра ни тељ ском сме шта ју,
ро ди те љи ма и хра ни тељ ским по ро ди ца маро ди те љи ма и хра ни тељ ским по ро ди ца ма
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Са рад њу и за јед нич ко де ло ва ње раз ли чи тих си сте ма у ци љу про ме не по-Са рад њу и за јед нич ко де ло ва ње раз ли чи тих си сте ма у ци љу про ме не по-
на ша ња и ин те гра ци је ма ло лет ни ка код при ме не на ша ња и ин те гра ци је ма ло лет ни ка код при ме не ме ре по ја ча ног над зо-ме ре по ја ча ног над зо-
ра у дру гој по ро ди цира у дру гој по ро ди ци је не што сло же ни ја не го код дру гих вас пит них ме ра  је не што сло же ни ја не го код дру гих вас пит них ме ра 
јер ов де има мо јер ов де има мо три ја ду: де те — би о ло шка по ро ди ца — по ро ди ца у ко-три ја ду: де те — би о ло шка по ро ди ца — по ро ди ца у ко-
јој се ре а ли зу је по ја чан над зор.јој се ре а ли зу је по ја чан над зор.

Схе ма бр. .Схе ма бр. . Ути цај и по др шка ма ло лет ни ку са вас пит ном ме ром ПНУДП, Ути цај и по др шка ма ло лет ни ку са вас пит ном ме ром ПНУДП,
ро ди те љи ма и дру гој по ро ди циро ди те љи ма и дру гој по ро ди ци
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Са рад ња ме ђу свим ак те ри ма дру гих си сте ма, али и уну тар си сте ма со ци-Са рад ња ме ђу свим ак те ри ма дру гих си сте ма, али и уну тар си сте ма со ци-
јал не за шти те мо ра да:јал не за шти те мо ра да:

 бу де усме ре на на до бро бит ма ло лет ни ка и по ро ди це, бу де усме ре на на до бро бит ма ло лет ни ка и по ро ди це,

 под ра зу ме ва ја сне ли ни је ко му ни ка ци је ме ђу уче сни ци ма у за шти ти, под ра зу ме ва ја сне ли ни је ко му ни ка ци је ме ђу уче сни ци ма у за шти ти,

 тре ба ло би да под ра зу ме ва и по сто ја ње од ре ђе них про це ду ра и ре до- тре ба ло би да под ра зу ме ва и по сто ја ње од ре ђе них про це ду ра и ре до-
сле да у по сту па њу ме ђу пру жа о ци ма услу га си сте ма со ци јал не за шти те.сле да у по сту па њу ме ђу пру жа о ци ма услу га си сте ма со ци јал не за шти те.

Укратко ћемо навести најбитније одлике сарадње са појединим актерима Укратко ћемо навести најбитније одлике сарадње са појединим актерима 
у обезбеђивању подршке у функцији промене понашања детета и његове у обезбеђивању подршке у функцији промене понашања детета и његове 
интеграције.интеграције.

ЦСР доставља центру за породични смештај и усвојење захтевЦСР доставља центру за породични смештај и усвојење захтев за  за 
обезбеђивање породице за дете уз документацију о детету релевантну обезбеђивање породице за дете уз документацију о детету релевантну 
за смештај детета (почетна процена на прописаном обрасцу, усмерена за смештај детета (почетна процена на прописаном обрасцу, усмерена 
процена, односно индивидуални налази психолога, педагога и социјалног процена, односно индивидуални налази психолога, педагога и социјалног 
радника, извештај лекара, односно терапеута/дечјег психијатра уколико је радника, извештај лекара, односно терапеута/дечјег психијатра уколико је 
дете укључено у специјализован третман).дете укључено у специјализован третман). 

ЦПСУ (тим при је ма и са вет ник за по ро ди цу) оба вља раз го вор са по-ЦПСУ (тим при је ма и са вет ник за по ро ди цу) оба вља раз го вор са по-
тен ци јал ном по ро ди цом/по ро ди ца матен ци јал ном по ро ди цом/по ро ди ца ма. Упо зна је по ро ди цу са свим ка-. Упо зна је по ро ди цу са свим ка-
рак те ри сти ка ма, сна га ма, по тре ба ма де те та, окол но сти ма сме шта ја. За јед-рак те ри сти ка ма, сна га ма, по тре ба ма де те та, окол но сти ма сме шта ја. За јед-
но са по ро ди цом ана ли зи ра ње не сна ге и по тре бе у од но су на кон кре тан но са по ро ди цом ана ли зи ра ње не сна ге и по тре бе у од но су на кон кре тан 
сме штај, од но сно мо гу ће спе ци фич не за дат ке за по ро ди цу. Раз ма тра ју се сме штај, од но сно мо гу ће спе ци фич не за дат ке за по ро ди цу. Раз ма тра ју се 
рас по ло жи ви ре сур си ко ји мо гу би ти по др шка по ро ди ци у пре вла да ва њу рас по ло жи ви ре сур си ко ји мо гу би ти по др шка по ро ди ци у пре вла да ва њу 
иза зо ва. Тим ЦПСУ до но си од лу ку о из бо ру по ро ди це ко ја ће ући у да љу иза зо ва. Тим ЦПСУ до но си од лу ку о из бо ру по ро ди це ко ја ће ући у да љу 
про це ду ру и до ста вља пред лог по ро ди це за при хват де те та цен тру за со ци-про це ду ру и до ста вља пред лог по ро ди це за при хват де те та цен тру за со ци-
јал ни рад са из ве шта јем о по ро ди ци.јал ни рад са из ве шта јем о по ро ди ци.

ЦПСУ и ЦСР до но се за јед нич ку од лу ку о из бо руЦПСУ и ЦСР до но се за јед нич ку од лу ку о из бо ру по ро ди це ко ја би мо- по ро ди це ко ја би мо-
гла да уђе у по сту пак сме шта ја де те та (ус по ста ви кон такт са де те том) у кон-гла да уђе у по сту пак сме шта ја де те та (ус по ста ви кон такт са де те том) у кон-
тек сту ре а ли за ци је вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци и тек сту ре а ли за ци је вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци и 
план при пре ме за сме штај, уз пу ну пар ти ци па ци ју иза ба ра не по ро ди це. план при пре ме за сме штај, уз пу ну пар ти ци па ци ју иза ба ра не по ро ди це. 
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Са став ни део пла на при пре ме за сме штај је план кон та ка та де те та са по-Са став ни део пла на при пре ме за сме штај је план кон та ка та де те та са по-
тен ци јал ном по ро ди цом.тен ци јал ном по ро ди цом.

ЦСР вр ши при пре му де те та и би о ло шке по ро ди цеЦСР вр ши при пре му де те та и би о ло шке по ро ди це за ус по ста вља ње  за ус по ста вља ње 
кон так та са иза бра ном по ро ди цом и пру жа им по др шку на овом пла ну. кон так та са иза бра ном по ро ди цом и пру жа им по др шку на овом пла ну. 
При пре ма под ра зу ме ва да де те и ње го ва по ро ди ца, пре са мог кон так та, При пре ма под ра зу ме ва да де те и ње го ва по ро ди ца, пре са мог кон так та, 
има ју све ин фор ма ци је о по тен ци јал ној по ро ди ци за сме штај де те та, њи-има ју све ин фор ма ци је о по тен ци јал ној по ро ди ци за сме штај де те та, њи-
хо вој уло зи и при хва та ју да се по сте пе но упо зна ју. хо вој уло зи и при хва та ју да се по сте пе но упо зна ју. 

ЦПСУ вр ши при пре му иза бра не по ро ди цеЦПСУ вр ши при пре му иза бра не по ро ди це (од ра сли и де ца) за ус по ста- (од ра сли и де ца) за ус по ста-
вља ње кон так та са де те том и пру жа им по др шку то ком од ви ја ња кон та ка та.вља ње кон так та са де те том и пру жа им по др шку то ком од ви ја ња кон та ка та.

План кон та ка таПлан кон та ка та са чи ња ва ју на за јед нич ком са стан ку во ди тељ слу ча ја  са чи ња ва ју на за јед нич ком са стан ку во ди тељ слу ча ја 
над ле жног ЦСР, струч ни рад ник ЦПСУ, де те, би о ло шки ро ди те љи де те-над ле жног ЦСР, струч ни рад ник ЦПСУ, де те, би о ло шки ро ди те љи де те-
та и иза бра на по ро ди ца. План кон та ка та по шту је прин цип по ступ но сти и та и иза бра на по ро ди ца. План кон та ка та по шту је прин цип по ступ но сти и 
омо гу ћа ва де те ту да про во ди све ви ше вре ме на у по ро ди ци ко ја се пла ни ра омо гу ћа ва де те ту да про во ди све ви ше вре ме на у по ро ди ци ко ја се пла ни ра 
за сме штај, укљу чу ју ћи и је дан или ви ше ви кен да (да на). План кон та ка та за сме штај, укљу чу ју ћи и је дан или ви ше ви кен да (да на). План кон та ка та 
се мо же ре ви ди ра ти то ком од ви ја ња кон та ка та у за ви сно сти од ре ак ци ја се мо же ре ви ди ра ти то ком од ви ја ња кон та ка та у за ви сно сти од ре ак ци ја 
де те та, ње го ве по ро ди це и по ро ди це у ко ју се пла ни ра сме штај.де те та, ње го ве по ро ди це и по ро ди це у ко ју се пла ни ра сме штај.

Кон так те де те та са иза бра ном по ро ди цом, у фа зи пре из ри ца ња ме ре (до-Кон так те де те та са иза бра ном по ро ди цом, у фа зи пре из ри ца ња ме ре (до-
но ше ња од лу ке о сме шта ју), пра те и по др жа ва ју во ди тељ слу ча ја и струч ни но ше ња од лу ке о сме шта ју), пра те и по др жа ва ју во ди тељ слу ча ја и струч ни 
рад ник ЦПСУ на на чин ко ји је де фи ни сан пла ном кон та ка та.рад ник ЦПСУ на на чин ко ји је де фи ни сан пла ном кон та ка та.

У слу ча ју по зи тив ног ис хо да по ве зи ва ња де те та и иза бра не по ро ди це у У слу ча ју по зи тив ног ис хо да по ве зи ва ња де те та и иза бра не по ро ди це у 
овој фа зи до но ше ња од лу ке о сме шта ју, ЦСР до ста вља су ду из ве штај о иза-овој фа зи до но ше ња од лу ке о сме шта ју, ЦСР до ста вља су ду из ве штај о иза-
бра ној по ро ди ци. Са став ни део из ве шта ји су по да ци о то ку и ис хо ди ма бра ној по ро ди ци. Са став ни део из ве шта ји су по да ци о то ку и ис хо ди ма 
кон та ка та из ме ђу де те та и по тен ци јал не по ро ди це у фа зи пре из ри ца ња кон та ка та из ме ђу де те та и по тен ци јал не по ро ди це у фа зи пре из ри ца ња 
ме ре, од но сно сме шта ја.ме ре, од но сно сме шта ја.

Суд од лу чу је о из ри ца њу вас пит не ме реСуд од лу чу је о из ри ца њу вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по- по ја ча ног над зо ра у дру гој по-
ро ди ци, од но сно по ро ди ци ко ја је пред ло же на.ро ди ци, од но сно по ро ди ци ко ја је пред ло же на.

ЦСР ини ци ра и за јед но са ЦПСУ,ЦСР ини ци ра и за јед но са ЦПСУ, иза бра ном по ро ди цом, де те том, ње го- иза бра ном по ро ди цом, де те том, ње го-
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вом би о ло шком по ро ди цом и дру гим ре ле вант ним ак те ри ма до но си вом би о ло шком по ро ди цом и дру гим ре ле вант ним ак те ри ма до но си ин-ин-
ди ви ду ал ни план ди ви ду ал ни план услу га за де те, од но сно про грам вр ше ња над зо ра у дру-услу га за де те, од но сно про грам вр ше ња над зо ра у дру-
гој по ро ди ци са пла ном над зо ра. гој по ро ди ци са пла ном над зо ра. 

ЦСР, ЦПСУ и иза бра на по ро ди ца пот пи су ју уго ворЦСР, ЦПСУ и иза бра на по ро ди ца пот пи су ју уго вор у ко ме су ја сно де- у ко ме су ја сно де-
фи ни са ни за да ци, од но сно од го вор но сти у скла ду са про гра мом над зо ра у фи ни са ни за да ци, од но сно од го вор но сти у скла ду са про гра мом над зо ра у 
дру гој по ро ди ци.дру гој по ро ди ци.

Пра ће ње и по др шку де те ту и иза бра ној по ро ди ци то ком тра ја ња вас пит-Пра ће ње и по др шку де те ту и иза бра ној по ро ди ци то ком тра ја ња вас пит-
не ме ре вр ши ЦПСУ. Са вет ник за по ро ди цу ре дов но оба вља кућ не по се те, не ме ре вр ши ЦПСУ. Са вет ник за по ро ди цу ре дов но оба вља кућ не по се те, 
пла ни ра сво је ак тив но сти, еви ден ти ра уоче не ин ди ка то ре ве за не за функ-пла ни ра сво је ак тив но сти, еви ден ти ра уоче не ин ди ка то ре ве за не за функ-
ци о ни са ње по ро ди це/де те та, про це њу је функ ци о ни са ње по ро ди це/де те-ци о ни са ње по ро ди це/де те та, про це њу је функ ци о ни са ње по ро ди це/де те-
та, пру жа/обез бе ђу је по треб ну по др шку, са ра ђу је са оста лим ак те ри ма у та, пру жа/обез бе ђу је по треб ну по др шку, са ра ђу је са оста лим ак те ри ма у 
мре жи по др шке (шко ла, здрав стве не уста но ве…) и пе ри о дич но из ве шта ва мре жи по др шке (шко ла, здрав стве не уста но ве…) и пе ри о дич но из ве шта ва 
ЦСР о ста њу у по ро ди ци и на пре до ва њу де те та.ЦСР о ста њу у по ро ди ци и на пре до ва њу де те та.

ЦСР (во ди тељ слу ча јаЦСР (во ди тељ слу ча ја), у скла ду са сво јим пла ном ак тив но сти и у са рад-), у скла ду са сво јим пла ном ак тив но сти и у са рад-
њи са са вет ни ком, оба вља њи са са вет ни ком, оба вља по се те по ро ди ципо се те по ро ди ци или на дру ги на чин кон так- или на дру ги на чин кон так-
ти ра, од но сно раз го ва ра са де те том и по ро ди цом. ти ра, од но сно раз го ва ра са де те том и по ро ди цом. 

ЦСР до но си од лу ку о ме ра ма за шти те (по ро дич но прав не иЦСР до но си од лу ку о ме ра ма за шти те (по ро дич но прав не и со ци јал-со ци јал-
не)не) у од но су на би о ло шку по ро ди цу де те та, од но сно ра ди са по ро ди цом  у од но су на би о ло шку по ро ди цу де те та, од но сно ра ди са по ро ди цом 
ка ко би се обез бе ди ли усло ви за по вра так де те та, од но сно ста бил ност ка ко би се обез бе ди ли усло ви за по вра так де те та, од но сно ста бил ност 
оче ки ва них про ме на у функ ци о ни са њу де те та по по врат ку у би о ло шку оче ки ва них про ме на у функ ци о ни са њу де те та по по врат ку у би о ло шку 
по ро ди цу.по ро ди цу.

Све вре ме тра ја ња ме ре вр ши се про це на по ро ди ца, де те та, ева лу и ра план Све вре ме тра ја ња ме ре вр ши се про це на по ро ди ца, де те та, ева лу и ра план 
услу га и до пу ња ва но вим ци ље ви ма и за да ци ма са ја сно од ре ђе ним из вр-услу га и до пу ња ва но вим ци ље ви ма и за да ци ма са ја сно од ре ђе ним из вр-
ши о ци ма и ро ко ви ма.ши о ци ма и ро ко ви ма.
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. . Од но си ак те ра и ме ђу соб на. . Од но си ак те ра и ме ђу соб на
са рад њаса рад ња

Као што је већ ре че но са рад њу у за шти ти нај бо љег ин те ре са де те та и по др-Као што је већ ре че но са рад њу у за шти ти нај бо љег ин те ре са де те та и по др-
шке про ме ни по на ша ња де те та не мо же мо по сма тра ти пар ци јал но (са мо шке про ме ни по на ша ња де те та не мо же мо по сма тра ти пар ци јал но (са мо 
уну тар си сте ма со ци јал не за шти те) уко ли ко за и ста за сту па мо би оп си хо со-уну тар си сте ма со ци јал не за шти те) уко ли ко за и ста за сту па мо би оп си хо со-
ци јал ни при ступ у про це ни по тре ба де те та и по шту је мо кон цепт по тре ба ци јал ни при ступ у про це ни по тре ба де те та и по шту је мо кон цепт по тре ба 
и људ ских пра ва. и људ ских пра ва. 

У са рад њи са дру гим ва жним ак те ри ма из си сте ма, не за хвал но је да ва ти У са рад њи са дру гим ва жним ак те ри ма из си сте ма, не за хвал но је да ва ти 
при мат по је ди ни ма, ка ко на пла ну ди на ми ке и фре квен це кон та ка та, та ко при мат по је ди ни ма, ка ко на пла ну ди на ми ке и фре квен це кон та ка та, та ко 
и зна ча ја са др жа ја од но сно раз ло га у за шти ти ко ји чи не су шти ну тих кон-и зна ча ја са др жа ја од но сно раз ло га у за шти ти ко ји чи не су шти ну тих кон-
та ка та, јер сви суб си сте ми су под јед на ко ва жни.та ка та, јер сви суб си сте ми су под јед на ко ва жни.

Ка да го во ри мо о са рад њи у из вр ше њу Ка да го во ри мо о са рад њи у из вр ше њу ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој 
по ро ди ци по ро ди ци си гур но је кључ на са рад ња пра во су ђа — су до ва и со ци јал не си гур но је кључ на са рад ња пра во су ђа — су до ва и со ци јал не 
за шти те од но сно цен та ра за со ци јал ни рад. Ме ђу тим, ка да је реч о по др-за шти те од но сно цен та ра за со ци јал ни рад. Ме ђу тим, ка да је реч о по др-
шци де те ту, би о ло шкој по ро ди ци као и по ро ди ци у ко јој је сме ште но де те, шци де те ту, би о ло шкој по ро ди ци као и по ро ди ци у ко јој је сме ште но де те, 
кључ на је уло га ак те ра у со ци јал ној за шти ти (ЦСР, цен та ра за по ро дич ни кључ на је уло га ак те ра у со ци јал ној за шти ти (ЦСР, цен та ра за по ро дич ни 
сме штај и усво је ње и др.), али је нео п ход на и зна чај на са рад ња и по др шка сме штај и усво је ње и др.), али је нео п ход на и зна чај на са рад ња и по др шка 
дру гих си сте ма и по је ди них ор га на вла сти: обра зо ва ња, здра вља, ло кал не дру гих си сте ма и по је ди них ор га на вла сти: обра зо ва ња, здра вља, ло кал не 
са мо у пра ве и др.са мо у пра ве и др.

Са рад ња ме ђу свим ак те ри ма дру гих си сте ма, али и уну тар си сте ма со ци-Са рад ња ме ђу свим ак те ри ма дру гих си сте ма, али и уну тар си сте ма со ци-
јал не за шти те мо ра би ти:јал не за шти те мо ра би ти:

 усме ре на на до бро бит ма ло лет ни ка и по ро ди це, усме ре на на до бро бит ма ло лет ни ка и по ро ди це,

 под ра зу ме ва ја сне ли ни је ко му ни ка ци је ме ђу уче сни ци ма у за шти ти, под ра зу ме ва ја сне ли ни је ко му ни ка ци је ме ђу уче сни ци ма у за шти ти,

 тре ба ло би да под ра зу ме ва и по сто ја ње од ре ђе них про це ду ра и ре до- тре ба ло би да под ра зу ме ва и по сто ја ње од ре ђе них про це ду ра и ре до-
сле да у по сту па њу ме ђу пру жа о ци ма услу га си сте ма со ци јал не за шти те.сле да у по сту па њу ме ђу пру жа о ци ма услу га си сте ма со ци јал не за шти те.



ВАСПИТНА  МЕРА  ПОЈАЧАН  НАДЗОР  У  ДРУГОЈ  ПОРОДИЦИ :
МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

Са рад ња је си гур но на чин и пут да се кроз кон так те са свим су бјек ти ма Са рад ња је си гур но на чин и пут да се кроз кон так те са свим су бјек ти ма 
уну тар (и ван) си сте ма из до ме на сво јих над ле жно сти и од го вор но сти по-уну тар (и ван) си сте ма из до ме на сво јих над ле жно сти и од го вор но сти по-
стиг не ефи ка сна за шти та и до сег не нај бо љи ин те рес ма ло лет ни ка.стиг не ефи ка сна за шти та и до сег не нај бо љи ин те рес ма ло лет ни ка.

. . . Суд и цен тар за со ци јал ни рад. . . Суд и цен тар за со ци јал ни рад

Од нос ЦСР и су да је де фи ни сан За ко ном о ма ло лет ни ци маОд нос ЦСР и су да је де фи ни сан За ко ном о ма ло лет ни ци ма. Кон ти ну-. Кон ти ну-
и ра на са рад ња, ко ја за по чи ње из ме ђу над ле жног Ви шег су да и ЦСР још и ра на са рад ња, ко ја за по чи ње из ме ђу над ле жног Ви шег су да и ЦСР још 
то ком при прем ног по ступ ка, тра је до за кон ског пре стан ка вас пит не ме ре. то ком при прем ног по ступ ка, тра је до за кон ског пре стан ка вас пит не ме ре. 
Над зор над из вр ше њем и кон тро лу из вр ше ња вас пит не ме ре вр ши суд, тј. Над зор над из вр ше њем и кон тро лу из вр ше ња вас пит не ме ре вр ши суд, тј. 
су ди ја за ма ло лет ни ке ко ји је из ре као ову вас пит ну ме ру. За из вр ше ње вас-су ди ја за ма ло лет ни ке ко ји је из ре као ову вас пит ну ме ру. За из вр ше ње вас-
пит них ме ра над ле жан је ор ган ста ра тељ ства, тј. ЦСР. ЦСР ре дов но (сва-пит них ме ра над ле жан је ор ган ста ра тељ ства, тј. ЦСР. ЦСР ре дов но (сва-
ких шест ме се ци или че шће ка да је то по треб но) из ве шта ва суд о то ку из вр-ких шест ме се ци или че шће ка да је то по треб но) из ве шта ва суд о то ку из вр-
ше ња вас пит не ме ре, про бле ми ма у ње ном из вр ше њу, као и по стиг ну тим ше ња вас пит не ме ре, про бле ми ма у ње ном из вр ше њу, као и по стиг ну тим 
про ме на ма. Из ве шта ји се од но се на ма ло лет ни ка и све осо бе и окол но сти про ме на ма. Из ве шта ји се од но се на ма ло лет ни ка и све осо бе и окол но сти 
ко је су ре ле вант не за оства ри ва ње свр хе кри вич не санк ци је (ро ди те љи, ко је су ре ле вант не за оства ри ва ње свр хе кри вич не санк ци је (ро ди те љи, 
дру га по ро ди ца, ре сур си у за јед ни ци…). Суд је у оба ве зи да ЦСР пру жа по-дру га по ро ди ца, ре сур си у за јед ни ци…). Суд је у оба ве зи да ЦСР пру жа по-
треб ну по моћ и по др шку. ЦСР мо же пред ла га ти об у ста ву вас пит не ме ре, треб ну по моћ и по др шку. ЦСР мо же пред ла га ти об у ста ву вас пит не ме ре, 
за ме ну дру гом вас пит ном ме ром, за ме ну хра ни тељ ске по ро ди це (ка да је за ме ну дру гом вас пит ном ме ром, за ме ну хра ни тељ ске по ро ди це (ка да је 
до шло до про ме на у ста ту су по ро ди це, ко је оте жа ва ју из вр ше ње вас пит не до шло до про ме на у ста ту су по ро ди це, ко је оте жа ва ју из вр ше ње вас пит не 
ме ре) као и дру ге ме ре по ро дич но прав не за шти те.ме ре) као и дру ге ме ре по ро дич но прав не за шти те.

Та ко ђе, у си ту а ци ји ка да до ђе до Та ко ђе, у си ту а ци ји ка да до ђе до не сла га ња хра ни тељ ске по ро ди це ко ја не сла га ња хра ни тељ ске по ро ди це ко ја 
не по сред но из вр ша ва вас пит ну ме ру и во ди те ља слу ча јане по сред но из вр ша ва вас пит ну ме ру и во ди те ља слу ча ја, о то ме од-, о то ме од-
лу чу је су ди ја за ма ло лет ни ке ко ји је су дио у пр вом сте пе ну. Сви ак те ри у лу чу је су ди ја за ма ло лет ни ке ко ји је су дио у пр вом сте пе ну. Сви ак те ри у 
про це су из вр ше ња вас пит не ме ре има ју пра во да се су ду обра те усме но или про це су из вр ше ња вас пит не ме ре има ју пра во да се су ду обра те усме но или 
пи сме но, уко ли ко сма тра ју да је угро же на за шти та ма ло лет ни ка или да су пи сме но, уко ли ко сма тра ју да је угро же на за шти та ма ло лет ни ка или да су 
угро же ни они са ми, њи хо ви ин те ре си или про фе си о нал но де ла ње. угро же ни они са ми, њи хо ви ин те ре си или про фе си о нал но де ла ње. 

Над зо ром и кон тро лом над из вр ше њем ове вас пит не ме ре од стра не су да Над зо ром и кон тро лом над из вр ше њем ове вас пит не ме ре од стра не су да 
об у хва ће ни су сви ак те ри у њој. об у хва ће ни су сви ак те ри у њој. 



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

. . . Цен тар за со ци јал ни рад и мул ти ре сор ни тим. . . Цен тар за со ци јал ни рад и мул ти ре сор ни тим

С об зи ром на чи ње ни цу да ме ру по ја ча ног над зо ра спро во ди ор ган ста ра-С об зи ром на чи ње ни цу да ме ру по ја ча ног над зо ра спро во ди ор ган ста ра-
тељ ства од но сно цен тар за со ци јал ни рад (а ко нач не од лу ке до но си суд), тељ ства од но сно цен тар за со ци јал ни рад (а ко нач не од лу ке до но си суд), 
ов де ће мо де таљ ни је ана ли зи ра ти уло ге си сте ма со ци јал не за шти те и ње-ов де ће мо де таљ ни је ана ли зи ра ти уло ге си сте ма со ци јал не за шти те и ње-
них по је ди них сег ме на та у по др шци де те ту, би о ло шкој по ро ди ци и по ро-них по је ди них сег ме на та у по др шци де те ту, би о ло шкој по ро ди ци и по ро-
ди ци у ко јој је сме ште но де те.ди ци у ко јој је сме ште но де те.

Уну тар си сте ма со ци јал не за шти те уло га цен тра за со ци јал ни рад је мно го-Уну тар си сте ма со ци јал не за шти те уло га цен тра за со ци јал ни рад је мно го-
стру ка, ка ко у по гле ду ак те ра са ко ји ма оства ру је са рад њу, та ко и у од но су стру ка, ка ко у по гле ду ак те ра са ко ји ма оства ру је са рад њу, та ко и у од но су 
на од го вор ност у до но ше њу од лу ка. на од го вор ност у до но ше њу од лу ка. 

Украт ко ће мо на ве сти нај бит ни је по ступ ке у скла ду са про це ду ра ма ко је Украт ко ће мо на ве сти нај бит ни је по ступ ке у скла ду са про це ду ра ма ко је 
се од но се на при ме ну ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци и од ли ке се од но се на при ме ну ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци и од ли ке 
са рад ње са по је ди ним ак те ри ма у обез бе ђи ва њу по др шке у функ ци ји про-са рад ње са по је ди ним ак те ри ма у обез бе ђи ва њу по др шке у функ ци ји про-
ме не по на ша ња де те та и ње го ве ин те гра ци је.ме не по на ша ња де те та и ње го ве ин те гра ци је.

. . . Цен тар за со ци јал ни рад и би о ло шка по ро ди ца. . . Цен тар за со ци јал ни рад и би о ло шка по ро ди ца

Је дан од пр вих за да та ка струч них рад ни ка ЦСР је да де те и ро ди те љи по-Је дан од пр вих за да та ка струч них рад ни ка ЦСР је да де те и ро ди те љи по-
ста ну њи хо ви са рад ни ци. На тај на чин не са мо да ће пар ти ци пи ра ти у ста ну њи хо ви са рад ни ци. На тај на чин не са мо да ће пар ти ци пи ра ти у 
свим фа за ма струч ног по ступ ка ко ји се од ви ја у цен тру за со ци јал ни рад, свим фа за ма струч ног по ступ ка ко ји се од ви ја у цен тру за со ци јал ни рад, 
већ ће пре у зе ти и део од го вор но сти за по сти за ње по зи тив не про ме не. Ка-већ ће пре у зе ти и део од го вор но сти за по сти за ње по зи тив не про ме не. Ка-
да по ста ну са рад ни ци, мо гу ће је обез бе ди ти до го вор са во ди те љем слу ча ја да по ста ну са рад ни ци, мо гу ће је обез бе ди ти до го вор са во ди те љем слу ча ја 
у цен тру (ти мом) о пла ну ра да на ре а ли за ци ји ни за за да та ка и ак тив но сти у цен тру (ти мом) о пла ну ра да на ре а ли за ци ји ни за за да та ка и ак тив но сти 
ко ји ће опет мо ра ти да се спро ве ду у са рад њи са ЦСР или пред став ни ци ма ко ји ће опет мо ра ти да се спро ве ду у са рад њи са ЦСР или пред став ни ци ма 
дру гих си сте ма. У да љем ра ду са по ро ди цом цен тар за со ци јал ни рад ће дру гих си сте ма. У да љем ра ду са по ро ди цом цен тар за со ци јал ни рад ће 
ра ди ти на ја ча њу оних ро ди тељ ских ка па ци те та, због чи јег не до стат ка је ра ди ти на ја ча њу оних ро ди тељ ских ка па ци те та, због чи јег не до стат ка је 
де те при вре ме но и из ме ште но из по ро ди це као и на при пре ми за по нов ни де те при вре ме но и из ме ште но из по ро ди це као и на при пре ми за по нов ни 
при хват де те та по ис те ку или об у ста ви из ре че не вас пит не ме ре. при хват де те та по ис те ку или об у ста ви из ре че не вас пит не ме ре. 



ВАСПИТНА  МЕРА  ПОЈАЧАН  НАДЗОР  У  ДРУГОЈ  ПОРОДИЦИ :
МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

. . . Цен тар за со ци јал ни рад и Цен тар за по ро дич ни. . . Цен тар за со ци јал ни рад и Цен тар за по ро дич ни
сме штај и усво је њесме штај и усво је ње

Са рад ња цен тра за со ци јал ни рад и Цен тра за по ро дич ни сме штај и усво-Са рад ња цен тра за со ци јал ни рад и Цен тра за по ро дич ни сме штај и усво-
је ње је кон ти ну и ра на у по гле ду раз ме не ин фор ма ци ја и ства ра ња ре сур са је ње је кон ти ну и ра на у по гле ду раз ме не ин фор ма ци ја и ства ра ња ре сур са 
хра ни тељ ских по ро ди ца, и кон крет на за ма ло лет ни ка од мо мен та за по чи-хра ни тељ ских по ро ди ца, и кон крет на за ма ло лет ни ка од мо мен та за по чи-
ња ња суд ског по ступ ка, од но сно на ла за и ми шље ња цен тра за со ци јал ни ња ња суд ског по ступ ка, од но сно на ла за и ми шље ња цен тра за со ци јал ни 
рад ко ји се до ста вља су ду. Цен тар, и пре до ста вља ња из ве шта ја су ду, кон-рад ко ји се до ста вља су ду. Цен тар, и пре до ста вља ња из ве шта ја су ду, кон-
так ти ра ЦПСУ и до би ја ин фор ма ци ју о по тен ци јал ној по ро ди ци, на кон так ти ра ЦПСУ и до би ја ин фор ма ци ју о по тен ци јал ној по ро ди ци, на кон 
че га до ста вља из ве штај су ду. че га до ста вља из ве штај су ду. 

. . . Цен тар за со ци јал ни рад де те та и цен тар за. . . Цен тар за со ци јал ни рад де те та и цен тар за
со ци јал ни рад на чи јој те ри то ри ји је де те из ме ште носо ци јал ни рад на чи јој те ри то ри ји је де те из ме ште но

Ако је по ро ди ца у ко јој је сме ште но де те на те ри то ри ји дру ге оп шти не, где Ако је по ро ди ца у ко јој је сме ште но де те на те ри то ри ји дру ге оп шти не, где 
не по сто ји Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње, он да овај ор ган ста-не по сто ји Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње, он да овај ор ган ста-
ра тељ ства има ин ге рен ци је ор га на ста ра тељ ства за ма ло лет ни ка ко ји је на ра тељ ства има ин ге рен ци је ор га на ста ра тељ ства за ма ло лет ни ка ко ји је на 
њи хо вој те ри то ри ји. Оба ве шта ва тај дру ги Цен тар да је пре ма ма ло лет ни-њи хо вој те ри то ри ји. Оба ве шта ва тај дру ги Цен тар да је пре ма ма ло лет ни-
ку ко ји је са њи хо ве те ри то ри је из ре чен по ја чан над зор у дру гој по ро ди ци, ку ко ји је са њи хо ве те ри то ри је из ре чен по ја чан над зор у дру гој по ро ди ци, 
ко ја се на ла зи у њи хо вој ло кал ној за јед ни ци, сре ди ни. Ов де, ако је хит на ко ја се на ла зи у њи хо вој ло кал ној за јед ни ци, сре ди ни. Ов де, ако је хит на 
ин тер вен ци ја у пи та њу, мо же да ре а гу је и ЦСР на чи јој је те ри то ри ји де те, ин тер вен ци ја у пи та њу, мо же да ре а гу је и ЦСР на чи јој је те ри то ри ји де те, 
док је у хра ни тељ ској по ро ди ци.док је у хра ни тељ ској по ро ди ци.

. . . Цен тар за со ци јал ни рад и хра ни тељ ска. . . Цен тар за со ци јал ни рад и хра ни тељ ска
по ро ди ца у ко ју се де те сме штапо ро ди ца у ко ју се де те сме шта

Цен тар се у из вр ше њу ме ре ПНУДП осла ња на по др шку и рад цен тра за Цен тар се у из вр ше њу ме ре ПНУДП осла ња на по др шку и рад цен тра за 
по ро дич ни сме штај и усво је ње, али и сам има кон так те са по ро ди цом у по ро дич ни сме штај и усво је ње, али и сам има кон так те са по ро ди цом у 
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скла ду са сво јим над ле жно сти ма три пу та го ди шње, по по тре би и че шће, и скла ду са сво јим над ле жно сти ма три пу та го ди шње, по по тре би и че шће, и 
по ро ди цу укљу чу је у до но ше ње пла но ва за ко ри сни ка. Са по ро ди цом има по ро ди цу укљу чу је у до но ше ње пла но ва за ко ри сни ка. Са по ро ди цом има 
са рад нич ки од нос, што под ра зу ме ва ме ђу соб но ува жа ва ње, ин фор ми са ње са рад нич ки од нос, што под ра зу ме ва ме ђу соб но ува жа ва ње, ин фор ми са ње 
и по др шку. Ди на ми ка кон та ка та ЦСР са по ро ди цом че шћа је на по чет ку, и по др шку. Ди на ми ка кон та ка та ЦСР са по ро ди цом че шћа је на по чет ку, 
ка сни је од го вор ност у по др шци де те ту и хра ни тељ ској по ро ди ци пре у зи-ка сни је од го вор ност у по др шци де те ту и хра ни тељ ској по ро ди ци пре у зи-
ма ЦПСУ у скла ду са сво јим над ле жно сти ма. Ка да је ма ло лет ник сме штен ма ЦПСУ у скла ду са сво јим над ле жно сти ма. Ка да је ма ло лет ник сме штен 
у хра ни тељ ску по ро ди цу због из вр ше ња вас пит не ме ре ПНУДП, ЦСР и ова у хра ни тељ ску по ро ди цу због из вр ше ња вас пит не ме ре ПНУДП, ЦСР и ова 
по ро ди ца са чи ња ва ју пи са ни уго вор у ко јем пар ти ци пи ра ју ма ло лет ник и по ро ди ца са чи ња ва ју пи са ни уго вор у ко јем пар ти ци пи ра ју ма ло лет ник и 
цен тар за по ро дич ни сме штај. Овим уго во ром се ре гу ли шу ме ђу соб ни од-цен тар за по ро дич ни сме штај. Овим уго во ром се ре гу ли шу ме ђу соб ни од-
но си и по сту па ња и њи ме се шти те пра ва ма ло лет ни ка, хра ни тељ ске по ро-но си и по сту па ња и њи ме се шти те пра ва ма ло лет ни ка, хра ни тељ ске по ро-
ди це и свих оста ли ху уче сни ка у по ступ ку. ди це и свих оста ли ху уче сни ка у по ступ ку. 

ЦСР и здрав стве не, обра зов не, спорт ске и кул тур не уста но ве и ор га ни за-ЦСР и здрав стве не, обра зов не, спорт ске и кул тур не уста но ве и ор га ни за-
ци је, би ло да су у дру штве ном или ци вил ном сек то ру, са ра ђу ју уз по што-ци је, би ло да су у дру штве ном или ци вил ном сек то ру, са ра ђу ју уз по што-
ва ње над ле жних про пи са, уз на гла ше не пре ми се по вер љи во сти, хит но сти, ва ње над ле жних про пи са, уз на гла ше не пре ми се по вер љи во сти, хит но сти, 
свр сис ход но сти и нај бо љег ин те ре са де те та. По жељ но је да ЦСР са овим свр сис ход но сти и нај бо љег ин те ре са де те та. По жељ но је да ЦСР са овим 
уста но ва ма има са чи ње не спо ра зу ме о са рад њи.уста но ва ма има са чи ње не спо ра зу ме о са рад њи.

Ди рект ну са рад њу са дру гим уста но ва ма у ко ји ма функ ци о ни ше ма ло лет-Ди рект ну са рад њу са дру гим уста но ва ма у ко ји ма функ ци о ни ше ма ло лет-
ник тре ба да пре у зме хра ни тељ ко ји се у све му до го ва ра са сво јим са вет ни-ник тре ба да пре у зме хра ни тељ ко ји се у све му до го ва ра са сво јим са вет ни-
ком, во де ћи ра чу на да ма ло лет ни ка сво јим по ступ ци ма или по ступ ци ма ком, во де ћи ра чу на да ма ло лет ни ка сво јим по ступ ци ма или по ступ ци ма 
за по сле них у тој уста но ви не до ве де у не по во љан по ло жај. По себ но је ва-за по сле них у тој уста но ви не до ве де у не по во љан по ло жај. По себ но је ва-
жно да хра ни тељ као и оста ли струч ни рад ни ци ко ји рас по ла жу ин фор ма-жно да хра ни тељ као и оста ли струч ни рад ни ци ко ји рас по ла жу ин фор ма-
ци ја ма о ма ло лет ни ку са за по сле ни ма ових уста но ва се лек ту ју ин фор ма-ци ја ма о ма ло лет ни ку са за по сле ни ма ових уста но ва се лек ту ју ин фор ма-
ци је ко је ни су зна чај не за ње го во функ ци о ни са ње у тој уста но ви ка ко би ци је ко је ни су зна чај не за ње го во функ ци о ни са ње у тој уста но ви ка ко би 
спре чи ли ње го ву стиг ма ти за ци ју и мар ги на ли за ци ју.спре чи ли ње го ву стиг ма ти за ци ју и мар ги на ли за ци ју.



ВАСПИТНА  МЕРА  ПОЈАЧАН  НАДЗОР  У  ДРУГОЈ  ПОРОДИЦИ :
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. . За кључ на раз ма тра ња. . За кључ на раз ма тра ња

 Мо дел из вр ше ња  Мо дел из вр ше ња вас пит не ме ревас пит не ме ре по ја чан над зор у дру гој по ро ди-по ја чан над зор у дру гој по ро ди-
цици ко ји за сту па укљу чи ва ње хра ни тељ ских по ро ди ца и до бре прак се  ко ји за сту па укљу чи ва ње хра ни тељ ских по ро ди ца и до бре прак се 
про це не и по др шке овим по ро ди ца ма ко је ре а ли зу ју но ве уста но ве у си-про це не и по др шке овим по ро ди ца ма ко је ре а ли зу ју но ве уста но ве у си-
сте му со ци јал не за шти те — Цен три за по ро дич ни сме штај и усво је ње, сте му со ци јал не за шти те — Цен три за по ро дич ни сме штај и усво је ње, 
уво ди трај но и си стем ски до бро по ста вље но ре ше ње ко јим се са ви ше уво ди трај но и си стем ски до бро по ста вље но ре ше ње ко јим се са ви ше 
си гур но сти обез бе ђу је ефек тив ност ме ре и трај ност по стиг ну тих ре-си гур но сти обез бе ђу је ефек тив ност ме ре и трај ност по стиг ну тих ре-
зул та та за мла ду осо бу пре ма ко јој се спро во ди ме ра;зул та та за мла ду осо бу пре ма ко јој се спро во ди ме ра;

 Спе ци фич но сти ове ме ре упу ћу ју на по тре бу раз ви ја ња струч них про- Спе ци фич но сти ове ме ре упу ћу ју на по тре бу раз ви ја ња струч них про-
це ду ра и струч ног ра да, као и раз во ја струч них ком пе тен ци ја ка ко би се це ду ра и струч ног ра да, као и раз во ја струч них ком пе тен ци ја ка ко би се 
обез бе ди ли же ље ни ефек ти за ма ло лет ни ка;обез бе ди ли же ље ни ефек ти за ма ло лет ни ка;

 Успех ре ха би ли та ци је мла дих у су ко бу са за ко ном има и ши ри дру штве- Успех ре ха би ли та ци је мла дих у су ко бу са за ко ном има и ши ри дру штве-
ни зна чај и до при но си сма ње њу кри ми но ге ног по на ша ња љу ди у од ра-ни зна чај и до при но си сма ње њу кри ми но ге ног по на ша ња љу ди у од ра-
слом до бу, те ве ћој си гур но сти у дру штву и од го вор ном по на ша њу љу ди;слом до бу, те ве ћој си гур но сти у дру штву и од го вор ном по на ша њу љу ди;

 Кри вич ни по сту пак пре ма ма ло лет ни ку се не пре кид но пре пли ће са по- Кри вич ни по сту пак пре ма ма ло лет ни ку се не пре кид но пре пли ће са по-
ро дич но прав ном за шти том што и зах те ва ин тен зив ни је укљу чи ва ње ро дич но прав ном за шти том што и зах те ва ин тен зив ни је укљу чи ва ње 
цен тра за со ци јал ни рад и при ме ну ме ра из сво је над ле жно сти и то ком цен тра за со ци јал ни рад и при ме ну ме ра из сво је над ле жно сти и то ком 
тра ја ња по ступ ка у ци љу бла го вре ме ног де ло ва ња и за шти те ма ло лет-тра ја ња по ступ ка у ци љу бла го вре ме ног де ло ва ња и за шти те ма ло лет-
ни ка, од но сно при пре ме за при ме ну вас пит не ме ре;ни ка, од но сно при пре ме за при ме ну вас пит не ме ре;

 За шти та ма ло лет ни ка зах те ва укљу че ност ви ше ак те ра ко ји су у ин тен- За шти та ма ло лет ни ка зах те ва укљу че ност ви ше ак те ра ко ји су у ин тен-
зив ној ме ђу соб ној са рад њи и чи ји је рад ори јен ти сан на под сти цај по-зив ној ме ђу соб ној са рад њи и чи ји је рад ори јен ти сан на под сти цај по-
зи тив них про ме на код ма ло лет ни ка и ства ра ње осно ва за раз вој у по зи-зи тив них про ме на код ма ло лет ни ка и ства ра ње осно ва за раз вој у по зи-
тив ном прав цу и на кон ис те ка вас пит не ме ре и у бу дућ но сти;тив ном прав цу и на кон ис те ка вас пит не ме ре и у бу дућ но сти;

 При ме на овог мо де ла зах те ва ино ви ра ње по сто је ће за кон ске ре гу ла ти- При ме на овог мо де ла зах те ва ино ви ра ње по сто је ће за кон ске ре гу ла ти-
ве и при пре му си сте ма за ње го ву им пле мен та ци ју: ве и при пре му си сте ма за ње го ву им пле мен та ци ју: 

 Из ме не у По ро дич ном за ко ну и За ко ну о со ци јал ној за шти ти по- Из ме не у По ро дич ном за ко ну и За ко ну о со ци јал ној за шти ти по-
треб не су у ци љу ја сни јег де фи ни са ња спро во ђе ње ове ме ре у хр та-треб не су у ци љу ја сни јег де фи ни са ња спро во ђе ње ове ме ре у хр та-
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ни тељ ским по ро ди ца ма и то: де фи ни са ње као по себ ног об ли ка по-ни тељ ским по ро ди ца ма и то: де фи ни са ње као по себ ног об ли ка по-
ро дич ног сме шта ја, са др жа ја ра да хра ни тељ ских по ро ди ца, про це-ро дич ног сме шта ја, са др жа ја ра да хра ни тељ ских по ро ди ца, про це-
ду ре про це не, по др шке и фи нан си ра ња. (Ини ци ја ти ва: овај об лик ду ре про це не, по др шке и фи нан си ра ња. (Ини ци ја ти ва: овај об лик 
по ро дич ног сме шта ја мо же се про фе си о на ли зо ва ти, што би обез бе-по ро дич ног сме шта ја мо же се про фе си о на ли зо ва ти, што би обез бе-
ди ло ве ћи ква ли тет и ком пе тент ност хра ни тељ ских по ро ди ца — мо-ди ло ве ћи ква ли тет и ком пе тент ност хра ни тељ ских по ро ди ца — мо-
гу се да ти по себ ни усло ви за хра ни те ље).гу се да ти по себ ни усло ви за хра ни те ље).

 Уса гла си ти за ко не ко ји ма се ова ма те ри ја ре гу ли ше и то та ко да се  Уса гла си ти за ко не ко ји ма се ова ма те ри ја ре гу ли ше и то та ко да се 
хра ни тељ ска по ро ди ца пре по зна је као дру га по ро ди ца у ко јој се ме-хра ни тељ ска по ро ди ца пре по зна је као дру га по ро ди ца у ко јој се ме-
ра оства ру је, као и оба ве за про це не дру ге по ро ди це и фи нан си ра ње ра оства ру је, као и оба ве за про це не дру ге по ро ди це и фи нан си ра ње 
— ко обез бе ђу је сред ства и сл.— ко обез бе ђу је сред ства и сл.
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ПРИЛОЗИПРИЛОЗИ

При лог При лог 

Пси хо ло шке те о ри је на стан ка агре сив ног по на ша ња Пси хо ло шке те о ри је на стан ка агре сив ног по на ша ња 
код де це и мла дихкод де це и мла дих

Не по сто ји је дин стве на те о ри ја ко ја об ја шња ва на ста нак агре сив ног по-Не по сто ји је дин стве на те о ри ја ко ја об ја шња ва на ста нак агре сив ног по-
на ша ња (ан ти со ци јал ног, про бле ма у по на ша њу) де це и мла дих. Ин те гра-на ша ња (ан ти со ци јал ног, про бле ма у по на ша њу) де це и мла дих. Ин те гра-
ци ја са зна ња раз ли чи тих те о ри ја омо гу ћа ва да скло пи мо пот пу ни ју сли ку ци ја са зна ња раз ли чи тих те о ри ја омо гу ћа ва да скло пи мо пот пу ни ју сли ку 
на стан ка агре сив ног по на ша ња. По зна ва ње те о риј ског окви ра, од но сно на стан ка агре сив ног по на ша ња. По зна ва ње те о риј ског окви ра, од но сно 
раз у ме ва ње по на ша ња мла де осо бе ко јој је из ре че на ме ра ПНУДП олак-раз у ме ва ње по на ша ња мла де осо бе ко јој је из ре че на ме ра ПНУДП олак-
ша ва при хва та ње де те та и пред ста вља основ за пла ни ра ње стра те ги ја за ша ва при хва та ње де те та и пред ста вља основ за пла ни ра ње стра те ги ја за 
про ме ну по на ша ња. про ме ну по на ша ња. 

Агре сив но по на ша ње се мо же усво ји ти по сма тра њем мо де ла ко ји по ка зу је Агре сив но по на ша ње се мо же усво ји ти по сма тра њем мо де ла ко ји по ка зу је 
об ли ке агре сив ног по на ша ња. У по ро ди ци у ко јој са ми ро ди те љи по ка зу ју об ли ке агре сив ног по на ша ња. У по ро ди ци у ко јој са ми ро ди те љи по ка зу ју 
ан ти со ци јал но по на ша ње, у ко јој де те/мла да осо ба има при мер да је кр ше-ан ти со ци јал но по на ша ње, у ко јој де те/мла да осо ба има при мер да је кр ше-
ње дру штве них нор ми при хва тљи во, па чак и ис пла ти во, у ко јој не ма ја-ње дру штве них нор ми при хва тљи во, па чак и ис пла ти во, у ко јој не ма ја-
сних пра ви ла по на ша ња не го „по бе ђу је” онај ко је агре сив ни ји и не при јат-сних пра ви ла по на ша ња не го „по бе ђу је” онај ко је агре сив ни ји и не при јат-
ни ји, де те има при ли ку да на у чи да се по на ша на исти на чин. Обез бе ђи ва-ни ји, де те има при ли ку да на у чи да се по на ша на исти на чин. Обез бе ђи ва-
њем дру га чи јег мо де ла по на ша ња за сно ва ног на дру га чи јим вред но сти ма њем дру га чи јег мо де ла по на ша ња за сно ва ног на дру га чи јим вред но сти ма 
и пра ви ли ма де те ту се да је шан са да усво ји оп ште при хва ће не дру штве не и пра ви ли ма де те ту се да је шан са да усво ји оп ште при хва ће не дру штве не 
нор ме и про ме ни по на ша ње.нор ме и про ме ни по на ша ње.

Пре ма прин ци пи ма ин стру мен тал ног усло вља ва ња, одр жа ва ње агре сив-Пре ма прин ци пи ма ин стру мен тал ног усло вља ва ња, одр жа ва ње агре сив-
ног по на ша ња за ви си од по сле ди ца тог по на ша ња. Уко ли ко агре сив но по-ног по на ша ња за ви си од по сле ди ца тог по на ша ња. Уко ли ко агре сив но по-
на ша ње до во ди до по зи тив ног ис хо да — „ис пла ти се” или спре ча ва не ку на ша ње до во ди до по зи тив ног ис хо да — „ис пла ти се” или спре ча ва не ку 
не га тив ну си ту а ци ју, из пер спек ти ве де те та/мла де осо бе, оно ће по на вља-не га тив ну си ту а ци ју, из пер спек ти ве де те та/мла де осо бе, оно ће по на вља-
ти агре сив но по на ша ње. Прак тич на им пли ка ци ја овог са зна ња је да агре-ти агре сив но по на ша ње. Прак тич на им пли ка ци ја овог са зна ња је да агре-
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сив но по на ша ње увек тре ба при ме ти ти и аде кват но ре а го ва ти ка ко ис ход сив но по на ша ње увек тре ба при ме ти ти и аде кват но ре а го ва ти ка ко ис ход 
агре сив ног по на ша ња не би био пот кре пље ње ко јим се ово по на ша ње ја ча.агре сив ног по на ша ња не би био пот кре пље ње ко јим се ово по на ша ње ја ча.

Те о ри ја со ци јал не об ра де ин фор ма ци јаТе о ри ја со ци јал не об ра де ин фор ма ци ја

Пре ма те о ри ји со ци јал не об ра де ин фор ма ци ја де ца са агре сив ним по на-Пре ма те о ри ји со ци јал не об ра де ин фор ма ци ја де ца са агре сив ним по на-
ша њем на спе ци фи чан на чин вр ше ког ни тив ну об ра ду ин фор ма ци ја у со-ша њем на спе ци фи чан на чин вр ше ког ни тив ну об ра ду ин фор ма ци ја у со-
ци јал ним си ту а ци ја ма. ци јал ним си ту а ци ја ма. 

У пр вој фа зи ког ни тив не об ра де ин фор ма ци ја вр ши се де ши фро ва ње со ци-У пр вој фа зи ког ни тив не об ра де ин фор ма ци ја вр ши се де ши фро ва ње со ци-
јал них сиг на ла — обра ћа мо па жњу на со ци јал не сиг на ле, вр ши мо њи хо ву јал них сиг на ла — обра ћа мо па жњу на со ци јал не сиг на ле, вр ши мо њи хо ву 
ор га ни за ци ју и пам ти мо кључ не ин фор ма ци је. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да ор га ни за ци ју и пам ти мо кључ не ин фор ма ци је. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да 
де ца са агре сив ним по на ша њем при ме ћу ју ма ње ре ле вант них со ци јал них де ца са агре сив ним по на ша њем при ме ћу ју ма ње ре ле вант них со ци јал них 
сиг на ла и то пре не га тив не не го бе ниг не сиг на ле.сиг на ла и то пре не га тив не не го бе ниг не сиг на ле.

У дру гој фа зи ин тер пре ти ра мо со ци јал не сиг на ле — да је мо им зна че ња У дру гој фа зи ин тер пре ти ра мо со ци јал не сиг на ле — да је мо им зна че ња 
кроз при да ва ње осе ћа ња, на ме ре и узроч но сти. Де ца са агре сив ним по-кроз при да ва ње осе ћа ња, на ме ре и узроч но сти. Де ца са агре сив ним по-
на ша њем су скло на да, и у си ту а ци ја ма ко је има ју ви ше зна че ња, дру гим на ша њем су скло на да, и у си ту а ци ја ма ко је има ју ви ше зна че ња, дру гим 
љу ди ма при пи су ју не при ја тељ ске на ме ре и ре а гу ју ми ни ма ли за ци јом емо-љу ди ма при пи су ју не при ја тељ ске на ме ре и ре а гу ју ми ни ма ли за ци јом емо-
ци ја ко је мо гу да их учи не ра њи вим, као што су страх и ту га. Оче ки ва ње да ци ја ко је мо гу да их учи не ра њи вим, као што су страх и ту га. Оче ки ва ње да 
ће се дру ги по на ша ти не при ја тељ ски ба зи ра се де лом на ис ку ству де те та. ће се дру ги по на ша ти не при ја тељ ски ба зи ра се де лом на ис ку ству де те та. 
Због агре сив ног по на ша ња до жи вља ва ју не при јат на ис ку ства са вр шња ци-Због агре сив ног по на ша ња до жи вља ва ју не при јат на ис ку ства са вр шња ци-
ма и ауто ри те том, по ста ју не при хва ће на што по ја ча ва њи хо во оче ки ва ње ма и ауто ри те том, по ста ју не при хва ће на што по ја ча ва њи хо во оче ки ва ње 
да ће се дру ги пре ма ње му по на ша ти не при ја тељ ски, чи ме се круг за тва ра.да ће се дру ги пре ма ње му по на ша ти не при ја тељ ски, чи ме се круг за тва ра.

Сле де ћа фа за у ког ни тив ној об ра ди ин фор ма ци ја је фа за по ја шња ва ња ци-Сле де ћа фа за у ког ни тив ној об ра ди ин фор ма ци ја је фа за по ја шња ва ња ци-
ље ва — иден ти фи ку је мо свој циљ и тра жи мо мо гу ћу ре ак ци ју на си ту а ци-ље ва — иден ти фи ку је мо свој циљ и тра жи мо мо гу ћу ре ак ци ју на си ту а ци-
ју. Де ца о ко јој го во ри мо, че шће не го њи хо ви не а гре сив ни вр шња ци, има ју ју. Де ца о ко јој го во ри мо, че шће не го њи хо ви не а гре сив ни вр шња ци, има ју 
тен ден ци ју да иза бе ру ци ље ве и на чи не ре а го ва ња ко ји су штет ни по дру ге.тен ден ци ју да иза бе ру ци ље ве и на чи не ре а го ва ња ко ји су штет ни по дру ге.

У фа зи тра же ња мо гу ћих со ци јал них од го во ра на осно ву се ћа ња о ра ни-У фа зи тра же ња мо гу ћих со ци јал них од го во ра на осно ву се ћа ња о ра ни-
јим ре ше њи ма, у су сре ту са со ци јал ни про бле ми ма и пра вље ња но вих јим ре ше њи ма, у су сре ту са со ци јал ни про бле ми ма и пра вље ња но вих 
кон  струк ци ја про це њу је мо аде кват ност сва ке мо гу ће ре ак ци је (од го во ра). кон  струк ци ја про це њу је мо аде кват ност сва ке мо гу ће ре ак ци је (од го во ра). 



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

Де ца са агре сив ним по на ша њем има ју де фи цит у ква ли те ту и кван ти те ту Де ца са агре сив ним по на ша њем има ју де фи цит у ква ли те ту и кван ти те ту 
мо гу ћих ре ше ња.мо гу ћих ре ше ња.

Сле де ћа фа за је фа за до но ше ња од лу ке о од го во ру — ева лу и ра мо ре ше ња и Сле де ћа фа за је фа за до но ше ња од лу ке о од го во ру — ева лу и ра мо ре ше ња и 
до но си мо од лу ку о то ме ко је ће ре ше ње про из ве сти нај бо љи ис ход за нас. до но си мо од лу ку о то ме ко је ће ре ше ње про из ве сти нај бо љи ис ход за нас. 
Де ца са агре сив ним по на ша њем би ра ју че шће агре си ван или ан ти со ци-Де ца са агре сив ним по на ша њем би ра ју че шће агре си ван или ан ти со ци-
ја лан од го вор са уве ре њем да ће тај од го вор успе шни је из ве сти не го не ки ја лан од го вор са уве ре њем да ће тај од го вор успе шни је из ве сти не го не ки 
дру ги и да ће он до ве сти до ци ља.дру ги и да ће он до ве сти до ци ља.

По след њи, пе ти ко рак је спро во ђе ње од лу ке у де ло, од но сно од и гра ва ње По след њи, пе ти ко рак је спро во ђе ње од лу ке у де ло, од но сно од и гра ва ње 
од го во ра. Де ца са агре сив ним по на ша њем ма ње ко ри сте вер бал не ме то-од го во ра. Де ца са агре сив ним по на ша њем ма ње ко ри сте вер бал не ме то-
де и про со ци јал не ве шти не у ре ша ва њу про бле ма, а че шће упо тре бља ва ју де и про со ци јал не ве шти не у ре ша ва њу про бле ма, а че шће упо тре бља ва ју 
фи зич ку си лу.фи зич ку си лу.

Мо же се ре ћи да се на овом те о риј ском мо де лу ба зи ра ју сле де ће ин тер вен-Мо же се ре ћи да се на овом те о риј ском мо де лу ба зи ра ју сле де ће ин тер вен-
ци је у ди сци пли но ва њу (вас пи та њу) де це: под сти ца ње де те та да раз ми шља ци је у ди сци пли но ва њу (вас пи та њу) де це: под сти ца ње де те та да раз ми шља 
о ис хо ди ма (по сле ди ца ма) раз ли чи тих из бо ра, од но сно ре ак ци ја на не ку о ис хо ди ма (по сле ди ца ма) раз ли чи тих из бо ра, од но сно ре ак ци ја на не ку 
си ту а ци ју, ста вља ње де те та у по зи ци ју оште ће ног, раз го вор са де те том о си ту а ци ју, ста вља ње де те та у по зи ци ју оште ће ног, раз го вор са де те том о 
спек тру на ме ра (по тре ба) дру гих у не кој со ци јал ној си ту а ци ји, раз го вор спек тру на ме ра (по тре ба) дру гих у не кој со ци јал ној си ту а ци ји, раз го вор 
о ње го вим осе ћа њи ма и по тре ба ма у да тој си ту а ци ји, раз ви ја ње ве шти на о ње го вим осе ћа њи ма и по тре ба ма у да тој си ту а ци ји, раз ви ја ње ве шти на 
ко му ни ка ци је, раз ви ја ње ве шти на не на сил ног ре ша ва ња про бле ма…ко му ни ка ци је, раз ви ја ње ве шти на не на сил ног ре ша ва ња про бле ма…

Ра ци о нал но емо тив но би хеј ви о рал на те о ри ја (РЕБТ)Ра ци о нал но емо тив но би хеј ви о рал на те о ри ја (РЕБТ)

Су шти на ра ци о нал но емо тив но би хеј ви о рал не те о ри је (РЕБТ) је у по ве за-Су шти на ра ци о нал но емо тив но би хеј ви о рал не те о ри је (РЕБТ) је у по ве за-
но сти ми шље ња (ту ма че ња, про це не, уве ре ња) о не кој си ту а ци ји, осе ћа ња но сти ми шље ња (ту ма че ња, про це не, уве ре ња) о не кој си ту а ци ји, осе ћа ња 
и од го во ра на да ту си ту а ци ју са же те у ре чи ма јед ног грч ког фи ло зо фа ко ји и од го во ра на да ту си ту а ци ју са же те у ре чи ма јед ног грч ког фи ло зо фа ко ји 
ка же: „Љу ди ни су уз не ми ре ни до га ђа ји ма са мим по се би, већ сво јим ви ђе-ка же: „Љу ди ни су уз не ми ре ни до га ђа ји ма са мим по се би, већ сво јим ви ђе-
њем тих до га ђа ја”. Дру гим ре чи ма, до га ђај сам по се би не ути че ауто мат-њем тих до га ђа ја”. Дру гим ре чи ма, до га ђај сам по се би не ути че ауто мат-
ски на на ша осе ћа ња и по на ша ња већ она за ви се од на чи на на ко ји смо их ски на на ша осе ћа ња и по на ша ња већ она за ви се од на чи на на ко ји смо их 
об ра ди ли, од но сно на ших уве ре ња. Про ме ном ира ци о нал них уве ре ња о об ра ди ли, од но сно на ших уве ре ња. Про ме ном ира ци о нал них уве ре ња о 
се би и дру ги ма ти па: мо рам би ти ува жен од свих љу ди ко ји су ме ни ва жни; се би и дру ги ма ти па: мо рам би ти ува жен од свих љу ди ко ји су ме ни ва жни; 
љу ди мо ра ју да се пре ма ме ни од но се са ува жа ва њем и пра вед но; не мо гу љу ди мо ра ју да се пре ма ме ни од но се са ува жа ва њем и пра вед но; не мо гу 



ВАСПИТНА  МЕРА  ПОЈАЧАН  НАДЗОР  У  ДРУГОЈ  ПОРОДИЦИ :
МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

да под не сем да не до би јем оно што хо ћу, мо гу се про ме ни ти на ша осе ћа ња да под не сем да не до би јем оно што хо ћу, мо гу се про ме ни ти на ша осе ћа ња 
и на ши од го во ри (ре ак ци је, по на ша ња). У кон тек сту те ме ко јом се ба ви мо и на ши од го во ри (ре ак ци је, по на ша ња). У кон тек сту те ме ко јом се ба ви мо 
то би зна чи ло да де те тре ба и мо же мо да учи мо да јед на си ту а ци ја мо же то би зна чи ло да де те тре ба и мо же мо да учи мо да јед на си ту а ци ја мо же 
има ти раз ли чи та ту ма че ња, да мо же да је са гле да из раз ли чи тих угло ва, има ти раз ли чи та ту ма че ња, да мо же да је са гле да из раз ли чи тих угло ва, 
да пре по зна је и упра вља сво јим емо ци ја ма и упра вља сво јим по на ша њем. да пре по зна је и упра вља сво јим емо ци ја ма и упра вља сво јим по на ша њем. 
Де те ко је агре сив но ре а гу је ис про во ци ра но сме ја њем дру га ра док про ла зи Де те ко је агре сив но ре а гу је ис про во ци ра но сме ја њем дру га ра док про ла зи 
по ред њих мо жда ни ка да ни је има ло иде ју да се сме ју ви цу ко га су се се ти-по ред њих мо жда ни ка да ни је има ло иде ју да се сме ју ви цу ко га су се се ти-
ли. На во ђе њем де те та да за јед но са од ра слим раз ми шља о ак ти ви ра ју ћем ли. На во ђе њем де те та да за јед но са од ра слим раз ми шља о ак ти ви ра ју ћем 
до га ђа ју (А: би ло ко је ис ку ство као нпр. сво је и ту ђе по на ша ње, усло ви жи-до га ђа ју (А: би ло ко је ис ку ство као нпр. сво је и ту ђе по на ша ње, усло ви жи-
во та, ме ђу људ ски од но си…), сво јим уве ре њи ма (Б: ту ма че њи ма) и по на ша-во та, ме ђу људ ски од но си…), сво јим уве ре њи ма (Б: ту ма че њи ма) и по на ша-
њу (Ц: од го во ру) мо же му по мо ћи да пре у зме од го вор ност за сво је емо ци је, њу (Ц: од го во ру) мо же му по мо ћи да пре у зме од го вор ност за сво је емо ци је, 
од но сно по на ша ња. од но сно по на ша ња. 

Те о ри ја по тре баТе о ри ја по тре ба

Те о ри ја по тре ба учи да сва ко по на ша ње има сво ју свр ху (сми сао, зна че-Те о ри ја по тре ба учи да сва ко по на ша ње има сво ју свр ху (сми сао, зна че-
ње), иако ни је увек очи глед на. Свр ха по на ша ња је да се за до во љи по тре ба ње), иако ни је увек очи глед на. Свр ха по на ша ња је да се за до во љи по тре ба 
ко ја сто ји иза не ког по на ша ња, по кре ћу га. Основ не гру пе по тре ба су: ег-ко ја сто ји иза не ког по на ша ња, по кре ћу га. Основ не гру пе по тре ба су: ег-
зи стен ци јал не по тре бе по пут по тре бе за хра ном, фи зич ком си гур но шћу, зи стен ци јал не по тре бе по пут по тре бе за хра ном, фи зич ком си гур но шћу, 
по тре ба за при па да њем/при хва ће но шћу, по тре ба за при зна њем или па-по тре ба за при па да њем/при хва ће но шћу, по тре ба за при зна њем или па-
жњом, по тре ба за мо ћи или кон тро лом жи вот не сре ди не, по тре ба за сло-жњом, по тре ба за мо ћи или кон тро лом жи вот не сре ди не, по тре ба за сло-
бо дом (да де ла мо у скла ду са сво јим вред но сти ма и уве ре њи ма), од но сно бо дом (да де ла мо у скла ду са сво јим вред но сти ма и уве ре њи ма), од но сно 
из бо ром и по тре ба за ужи ва њем.из бо ром и по тре ба за ужи ва њем.

Не мо же мо без про ми шља ња, ауто мат ски зна ти ко ја не за до во ље на по тре-Не мо же мо без про ми шља ња, ауто мат ски зна ти ко ја не за до во ље на по тре-
ба се кри је иза не ког по на ша ња. Усме ра ва њем па жње са мо на по на ша ње ба се кри је иза не ког по на ша ња. Усме ра ва њем па жње са мо на по на ша ње 
(не при хва тљи во) и ка зна ма мо же мо да крат ко роч но за у ста ви мо по јав но (не при хва тљи во) и ка зна ма мо же мо да крат ко роч но за у ста ви мо по јав но 
по на ша ње. Ако по тре ба ни је за до во ље на по на ша ње ће са мо про ме ни-по на ша ње. Ако по тре ба ни је за до во ље на по на ша ње ће са мо про ме ни-
ти по јав ни об лик, све док по тре ба не бу де за до во ље на. Су шти на про ме не ти по јав ни об лик, све док по тре ба не бу де за до во ље на. Су шти на про ме не 
агре сив ног, од но сно про бле ма тич ног по на ша ња је у пре по зна ва њу де те-агре сив ног, од но сно про бле ма тич ног по на ша ња је у пре по зна ва њу де те-
то вих по тре ба, пру жа њу по мо ћи де те ту да са мо пре по зна сво је по тре бе и то вих по тре ба, пру жа њу по мо ћи де те ту да са мо пре по зна сво је по тре бе и 
кре и ра њу усло ва да по тре бе за до во љи на при хва тљив на чин.кре и ра њу усло ва да по тре бе за до во љи на при хва тљив на чин.



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

Tеорија афек тив не ве за но стиTеорија афек тив не ве за но сти

Те о ри ја ве зи ва ња ну ди ко хе рен тан и ве ро до сто јан мо дел на ме њен раз у ме-Те о ри ја ве зи ва ња ну ди ко хе рен тан и ве ро до сто јан мо дел на ме њен раз у ме-
ва њу зна ча ја ра них, штет них ис ку ста ва на раз вој де те та и ујед но по ма же да ва њу зна ча ја ра них, штет них ис ку ста ва на раз вој де те та и ујед но по ма же да 
се об ли ку ју од го ва ра ју ћи од го во ри на по на ша ња ко је де те ис по ља ва. се об ли ку ју од го ва ра ју ћи од го во ри на по на ша ња ко је де те ис по ља ва. 

„Кроз од нос са сво јим при мар ним ста ра те љем, обич но мај ком, од ви ја се „Кроз од нос са сво јим при мар ним ста ра те љем, обич но мај ком, од ви ја се 
ра на фа за спо зна је и уче ња код де те та. Ова ис ку ства обез бе ђу ју кон текст ра на фа за спо зна је и уче ња код де те та. Ова ис ку ства обез бе ђу ју кон текст 
за сва ко ка сни је уче ње. Оно што де те на у чи кроз сво је при мар не ве зе и од-за сва ко ка сни је уче ње. Оно што де те на у чи кроз сво је при мар не ве зе и од-
но се је су од го во ри на пи та ња: Да ли је свет си гур но ме сто за ме не? Мо гу но се је су од го во ри на пи та ња: Да ли је свет си гур но ме сто за ме не? Мо гу 
ли да се осло ним на ову осо бу и дру ге од ра сле ко ји се ста ра ју о ме ни? Хо ће ли да се осло ним на ову осо бу и дру ге од ра сле ко ји се ста ра ју о ме ни? Хо ће 
ли они од го во ри ти на мо је по тре бе он да ка да је ме ни то по треб но? Хо ће ли они од го во ри ти на мо је по тре бе он да ка да је ме ни то по треб но? Хо ће 
ли уз ме не увек би ти не ко ка да ми бу де тре ба ла за шти та? Од го во ри ко је ли уз ме не увек би ти не ко ка да ми бу де тре ба ла за шти та? Од го во ри ко је 
де те до би ја на ова пи та ња у ра ној фа зи свог жи во та, а по себ но то ком пр вих де те до би ја на ова пи та ња у ра ној фа зи свог жи во та, а по себ но то ком пр вих 
да на, ме се ци и го ди на до во де до фор ми ра ња оно га што Џон Бол би на зи ва да на, ме се ци и го ди на до во де до фор ми ра ња оно га што Џон Бол би на зи ва 
њи хо вим „уну тра шњим мо де лом ра да”. Дру гим ре чи ма, то је ста но ви ште њи хо вим „уну тра шњим мо де лом ра да”. Дру гим ре чи ма, то је ста но ви ште 
ко је је за сно ва но на њи хо вом ис ку ству о то ме ко ли ко је свет си гур но ме сто ко је је за сно ва но на њи хо вом ис ку ству о то ме ко ли ко је свет си гур но ме сто 
и ка кво ме сто ће они за у зе ти у ње му.и ка кво ме сто ће они за у зе ти у ње му.

Ис ку ство ко је де ца има ју у пр вим го ди на ма жи во та основ је за си гур но ве-Ис ку ство ко је де ца има ју у пр вим го ди на ма жи во та основ је за си гур но ве-
зи ва ње из ме ђу мај ке и де те та — од нос ко ји је кљу чан за ка сни ји раз вој и зи ва ње из ме ђу мај ке и де те та — од нос ко ји је кљу чан за ка сни ји раз вој и 
ко ји ће знат но ути ца ти на спо соб ност де те та за ка сни је уче ње. ко ји ће знат но ути ца ти на спо соб ност де те та за ка сни је уче ње. 

Ме ђу тим, ка да уме сто бри жне и то пле мај ке бе ба има за не ма ри ва ње ње-Ме ђу тим, ка да уме сто бри жне и то пле мај ке бе ба има за не ма ри ва ње ње-
них по тре ба што иза зи ва ње но од брам бе но по на ша ње, из град ња од но са ве-них по тре ба што иза зи ва ње но од брам бе но по на ша ње, из град ња од но са ве-
зи ва ња да ле ко је од си гур ног ве зи ва ња, од но сно њи хов од нос од го ва ра ће зи ва ња да ле ко је од си гур ног ве зи ва ња, од но сно њи хов од нос од го ва ра ће 
не си гур ном обра сцу ве зи ва ња, или ка да је при сут но зло ста вља ње де те та, не си гур ном обра сцу ве зи ва ња, или ка да је при сут но зло ста вља ње де те та, 
угро жа ва ју ћем обра сцу. Пре ма те о ри ји ве зи ва ња, ва жно је да раз у ме мо да угро жа ва ју ћем обра сцу. Пре ма те о ри ји ве зи ва ња, ва жно је да раз у ме мо да 
ће „уну тра шњи мо дел ра да” де те та ко је не ма си гур но ве зи ва ње ства ра ти ис-ће „уну тра шњи мо дел ра да” де те та ко је не ма си гур но ве зи ва ње ства ра ти ис-
кри вље ну пер цеп ци ју ко је ка рак те ри ше и ни ско са мо по што ва ње, не спо соб-кри вље ну пер цеп ци ју ко је ка рак те ри ше и ни ско са мо по што ва ње, не спо соб-

10 Џим Ро уз: Дру штве на за шти та у при ват ној слу жби — ста ра ње о ту ђој де ци под окри љем вла сти тог 
до ма, Збор ник ра до ва са Ин тер на ци о нал не кон фе рен ци је „Иза зо ви хра ни тељ ства на по чет ку 21. 
ве ка”, Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град, 2014.
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ност да при ми по хва лу или кри ти ку, не по вер љи во је пре ма но вим ис ку стви-ност да при ми по хва лу или кри ти ку, не по вер љи во је пре ма но вим ис ку стви-
ма, не ма по ве ре ње у од ра сле и ка сни је ће има ти те шко ће у ус по ста вља њу ма, не ма по ве ре ње у од ра сле и ка сни је ће има ти те шко ће у ус по ста вља њу 
ве за и од но са са љу ди ма. Ова ис ку ства ће игра ти зна чај ну уло гу у фор ми ра њу ве за и од но са са љу ди ма. Ова ис ку ства ће игра ти зна чај ну уло гу у фор ми ра њу 
де те та то ком де тињ ства, адо ле сцен ци ји и жи во та у од ра слом до бу. де те та то ком де тињ ства, адо ле сцен ци ји и жи во та у од ра слом до бу. 

Те о ри ја ве зи ва ња упу ћу је и на не ка ре ше ња, од но сно ука зу је да ће се ути-Те о ри ја ве зи ва ња упу ћу је и на не ка ре ше ња, од но сно ука зу је да ће се ути-
сак сте чен у ра ном пе ри о ду из ра же ног за не ма ри ва ња нај бо ље убла жи ти сак сте чен у ра ном пе ри о ду из ра же ног за не ма ри ва ња нај бо ље убла жи ти 
упра во кроз раз ви ја ње и одр жа ва ње ве за и од но са. упра во кроз раз ви ја ње и одр жа ва ње ве за и од но са. 

Та ко ђе, ов де тре ба ука за ти и на на пре дак на по љу из у ча ва ња нер вног си-Та ко ђе, ов де тре ба ука за ти и на на пре дак на по љу из у ча ва ња нер вног си-
сте ма и пре све га раз у ме ва ња на чи на на ко ји се раз ви ја мо зак одој че та. сте ма и пре све га раз у ме ва ња на чи на на ко ји се раз ви ја мо зак одој че та. 
Раз вој мо зга одој че та у скла ду је са ква ли те том не ге ко ју при ма од при мар-Раз вој мо зга одој че та у скла ду је са ква ли те том не ге ко ју при ма од при мар-
ног од га ја те ља — по себ но мај ке. ног од га ја те ља — по себ но мај ке. 

Да љим ра дом на раз во ју те о ри је афек тив ног ве зи ва ња до ка за но је да, ка ко Да љим ра дом на раз во ју те о ри је афек тив ног ве зи ва ња до ка за но је да, ка ко 
се на ста вља раз вој мо зга у пе ри о ду адо ле сцен ци је, ова фа за по себ но омо-се на ста вља раз вој мо зга у пе ри о ду адо ле сцен ци је, ова фа за по себ но омо-
гу ћу је још је дан на чин у окви ру ког раз вој мо зга мо же да се охра бри кроз гу ћу је још је дан на чин у окви ру ког раз вој мо зга мо же да се охра бри кроз 
по зи тив не и афир ма тив не од но се са од ра сли ма. По јам уче ња кроз од но се, по зи тив не и афир ма тив не од но се са од ра сли ма. По јам уче ња кроз од но се, 
да кле ни је са мо огра ни чен на бе бе и одој чад, што охра бру је. „Ште та на чи-да кле ни је са мо огра ни чен на бе бе и одој чад, што охра бру је. „Ште та на чи-
ње на у ра ном уз ра сту кроз тра у му мо жда ни је не по пра вљи ва. При ро да и ње на у ра ном уз ра сту кроз тра у му мо жда ни је не по пра вљи ва. При ро да и 
ква ли тет ка сни јих ве за и ис ку ства чи не да се та раз ли ка на пра ви. На рав но, ква ли тет ка сни јих ве за и ис ку ства чи не да се та раз ли ка на пра ви. На рав но, 
по сто је пи та ња сте пе на и оби ма ка ко за на чи ње ну ште ту, та ко и за ис пра-по сто је пи та ња сте пе на и оби ма ка ко за на чи ње ну ште ту, та ко и за ис пра-
вља ње, али ар гу мен то ва но је да чак и код адо ле сце на та, ис ку ство у ус по-вља ње, али ар гу мен то ва но је да чак и код адо ле сце на та, ис ку ство у ус по-
ста вља њу од но са са од ра сли ма ко ји обез бе ђу је пра ве вред но сти у по гле ду ста вља њу од но са са од ра сли ма ко ји обез бе ђу је пра ве вред но сти у по гле ду 
по др шке раз во ју, сва ка ко мо гу до при не ти про ме на ма. (Ви де ти Ro se ).”по др шке раз во ју, сва ка ко мо гу до при не ти про ме на ма. (Ви де ти Ro se ).”

Ду жи на из ло же но сти де те та не а де кват ним усло ви ма и од су ство ро ди тељ-Ду жи на из ло же но сти де те та не а де кват ним усло ви ма и од су ство ро ди тељ-
ске бри ге оста вља ју раз ли чи те по сле ди це на де цу, те ће и уло га хра ни те ља ске бри ге оста вља ју раз ли чи те по сле ди це на де цу, те ће и уло га хра ни те ља 
као но вих од га ја те ља у њи хо вом жво ту зах те ва ти и раз ли чи та зна ња и ве-као но вих од га ја те ља у њи хо вом жво ту зах те ва ти и раз ли чи та зна ња и ве-
шти не ко је хра ни те љи ни су има ли у свом ро ди тељ ском ис ку ству. У за ви-шти не ко је хра ни те љи ни су има ли у свом ро ди тељ ском ис ку ству. У за ви-

11 Џим Ро уз: Дру штве на за шти та у при ват ној слу жби — ста ра ње о ту ђој де ци под окри љем вла сти тог 
до ма, Збор ник ра до ва са Ин тер на ци о нал не кон фе рен ци је „Иза зо ви хра ни тељ ства на по чет ку 21. 
ве ка”, Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град, 2014.
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сно сти од по тре ба сва ког де те та, хра ни те љи ће раз ви ја ти сво је ком пе тен-сно сти од по тре ба сва ког де те та, хра ни те љи ће раз ви ја ти сво је ком пе тен-
ци је ка ко би баш сва ко де те до би ло аде кват ну бри гу за опо ра вак од прет-ци је ка ко би баш сва ко де те до би ло аде кват ну бри гу за опо ра вак од прет-
ход ног ис ку ства и раз вој сво јих по тен ци ја ла. Хра ни те љи су пред ве ли ким ход ног ис ку ства и раз вој сво јих по тен ци ја ла. Хра ни те љи су пред ве ли ким 
иза зо ви ма с ко ји ма се мо гу но си ти са мо ако се осла ња ју на по др шку цен тра иза зо ви ма с ко ји ма се мо гу но си ти са мо ако се осла ња ју на по др шку цен тра 
за по ро дич ни сме штај и усво је ње, ако су спрем ни да уче, да ра де у са рад-за по ро дич ни сме штај и усво је ње, ако су спрем ни да уче, да ра де у са рад-
њи са струч ња ци ма и кон ти ну и ра но уна пре ђу ју сво је ком пе тен ци је ка ко њи са струч ња ци ма и кон ти ну и ра но уна пре ђу ју сво је ком пе тен ци је ка ко 
би сво ју уло гу нај бо ље оба ви ли и из ву кли мак си мум за де те о ко ме бри ну. би сво ју уло гу нај бо ље оба ви ли и из ву кли мак си мум за де те о ко ме бри ну. 

На раз вој хра ни тељ ства зна ча јан ути цај да ла је и Ве ра Фал берг (Ve ra На раз вој хра ни тељ ства зна ча јан ути цај да ла је и Ве ра Фал берг (Ve ra 
FahlbergFahlberg), ), аме рич ки пе ди ја тар и пси хо те ра пе ут ко ја се се дам де се тих го-аме рич ки пе ди ја тар и пси хо те ра пе ут ко ја се се дам де се тих го-
ди на два де се тог ве ка по себ но ба ви ла про у ча ва њем афек тив ног ве зи ва ња, ди на два де се тог ве ка по себ но ба ви ла про у ча ва њем афек тив ног ве зи ва ња, 
деч јим раз во јем, се па ра ци јом и гу бит ком, ми ни ми зи ра њем тра у ма од пре-деч јим раз во јем, се па ра ци јом и гу бит ком, ми ни ми зи ра њем тра у ма од пре-
се ље ња, про бле ми ма по на ша ња де це на хра ни тељ ству и ко ја је да ла зна-се ље ња, про бле ми ма по на ша ња де це на хра ни тељ ству и ко ја је да ла зна-
ча јан до при нос раз во ју хра ни тељ ства и ак ту ел ним до стиг ну ћи ма у овој ча јан до при нос раз во ју хра ни тељ ства и ак ту ел ним до стиг ну ћи ма у овој 
обла сти.обла сти.  Сна жно афек тив но ве зи ва ње омо гу ћа ва де те ту да: оства ри свој  Сна жно афек тив но ве зи ва ње омо гу ћа ва де те ту да: оства ри свој 
ин те лек ту ал ни по тен ци јал, раз у ме оно што пер ци пи ра, ло гич ки раз ми-ин те лек ту ал ни по тен ци јал, раз у ме оно што пер ци пи ра, ло гич ки раз ми-
шља, раз ви је емо ци је, раз ви је са вест, ве ру је дру ги ма, на у чи да се осла ња шља, раз ви је емо ци је, раз ви је са вест, ве ру је дру ги ма, на у чи да се осла ња 
на се бе, бо ље се но си са стре сом и фру стра ци ја ма, сма њи осе ћај љу бо мо ре, на се бе, бо ље се но си са стре сом и фру стра ци ја ма, сма њи осе ћај љу бо мо ре, 
пре ва зи ђе че сте стра хо ве и бри ге, по ве ћа са мо по у зда ње, и лак ше се ве же пре ва зи ђе че сте стра хо ве и бри ге, по ве ћа са мо по у зда ње, и лак ше се ве же 
за дру ге љу де. Де ца у си сте му со ци јал не за шти те су у ри зи ку од гу бит ка не-за дру ге љу де. Де ца у си сте му со ци јал не за шти те су у ри зи ку од гу бит ка не-
ких од ових сна га. ких од ових сна га. 

Ис тра жи ва ња о де ци ко ја су од ра сла у уста но ва ма по ка зу ју да аде кват но Ис тра жи ва ња о де ци ко ја су од ра сла у уста но ва ма по ка зу ју да аде кват но 
фи зич ко збри ња ва ње ни је до вољ но за раз вој фи зич ки и пси хич ки здра-фи зич ко збри ња ва ње ни је до вољ но за раз вој фи зич ки и пси хич ки здра-
вог де те та са оп ти мал ним ин те лек ту ал ним функ ци о ни са њем. За пра ви лан вог де те та са оп ти мал ним ин те лек ту ал ним функ ци о ни са њем. За пра ви лан 
раз вој, де те ту је по тре бан при мар ни „пред мет ве зи ва ња”. То је осо ба ко ја раз вој, де те ту је по тре бан при мар ни „пред мет ве зи ва ња”. То је осо ба ко ја 
од го ва ра на по тре бе де те та и ко ја ини ци ра по зи тив не ак тив но сти са де те-од го ва ра на по тре бе де те та и ко ја ини ци ра по зи тив не ак тив но сти са де те-
том. Де ца ко ја има ју ја ке емо тив не ве зе су о ча ва ју се са све том са са мо по у-том. Де ца ко ја има ју ја ке емо тив не ве зе су о ча ва ју се са све том са са мо по у-
зда њем и бо ље ре ша ва ју про бле ме или се не устру ча ва ју да тра же по моћ. зда њем и бо ље ре ша ва ју про бле ме или се не устру ча ва ју да тра же по моћ. 
На су прот то ме, де ца ко ја се ни су пра вил но ве за ла, по вла че се од све та или На су прот то ме, де ца ко ја се ни су пра вил но ве за ла, по вла че се од све та или 

12 Fahlberg, V. A Child’s Jo ur ney Thro ugh Pla ce ment, Per spec ti ves Press, In di a nа po lis, 1991.
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се бо ре са њим. Де ца ко ја су раз ви ла си гур не ве зе су от пор ни ја, не за ви сни-се бо ре са њим. Де ца ко ја су раз ви ла си гур не ве зе су от пор ни ја, не за ви сни-
ја, има ју ви ше са мо по у зда ња. ја, има ју ви ше са мо по у зда ња. 

Уло га хра ни те ља је да по мог не де те ту да раз ви је емо тив не ве зе, ка ко би се Уло га хра ни те ља је да по мог не де те ту да раз ви је емо тив не ве зе, ка ко би се 
омо гу ћио ње гов пра ви лан раз вој. Дру ги ва жан за да так хра ни те ља је да по-омо гу ћио ње гов пра ви лан раз вој. Дру ги ва жан за да так хра ни те ља је да по-
мог ну де те ту да обра зац ве зи ва ња и на прет ке ко је је оства ри ло у тој хра ни-мог ну де те ту да обра зац ве зи ва ња и на прет ке ко је је оства ри ло у тој хра ни-
тељ ској по ро ди ци ка сни је пре не се на сле де ће од га ја те ље, би ло да се ра ди тељ ској по ро ди ци ка сни је пре не се на сле де ће од га ја те ље, би ло да се ра ди 
о ро ди те љи ма, усво ји те љи ма или но вим хра ни те љи ма.о ро ди те љи ма, усво ји те љи ма или но вим хра ни те љи ма.

Пре ма Ве ри Фал берг, мно га де ца на сме шта ју ни су на у чи ла ка ко да се ис-Пре ма Ве ри Фал берг, мно га де ца на сме шта ју ни су на у чи ла ка ко да се ис-
прав но ве жу за дру ге љу де. Осим то га, ако де те не до би је по моћ у пре ва-прав но ве жу за дру ге љу де. Осим то га, ако де те не до би је по моћ у пре ва-
зи ла же њу жа ло сти због одва ја ња од по ро ди це, то ће оте жа ти ве зи ва ње за зи ла же њу жа ло сти због одва ја ња од по ро ди це, то ће оте жа ти ве зи ва ње за 
но ву по ро ди цу. Ме ђу тим, Ве ра Фал берг пи ше да се ве ћи на де це ко ја су на но ву по ро ди цу. Ме ђу тим, Ве ра Фал берг пи ше да се ве ћи на де це ко ја су на 
хра ни тељ сту а има ју про бле ме са афек тив ним ве зи ва њем опо ра ве уз аде-хра ни тељ сту а има ју про бле ме са афек тив ним ве зи ва њем опо ра ве уз аде-
кват но пре по зна ва ње про бле ма и трет ман. Она нас упу ћу је и да пре по зна-кват но пре по зна ва ње про бле ма и трет ман. Она нас упу ћу је и да пре по зна-
мо симп то ме код де це са про бле ми ма афек тив ног ве зи ва ња:мо симп то ме код де це са про бле ми ма афек тив ног ве зи ва ња:

 про бле ми у раз во ју са ве сти (не осе ћа ју кри ви цу ка да кр ше за кон или  про бле ми у раз во ју са ве сти (не осе ћа ју кри ви цу ка да кр ше за кон или 
пра ви ла, про јек ту ју кри ви цу на дру ге љу де);пра ви ла, про јек ту ју кри ви цу на дру ге љу де);

 про бле ми у кон тро ли са њу им пул са (ло ша кон тро ла); про бле ми у кон тро ли са њу им пул са (ло ша кон тро ла);

 про бле ми са са мо по што ва њем (не ве ру ју да су спо соб на за про ме ну, те- про бле ми са са мо по што ва њем (не ве ру ју да су спо соб на за про ме ну, те-
шко мо гу да се за ба ве, ми сле да не за слу жу ју, не осе ћа ју за до вољ ство од шко мо гу да се за ба ве, ми сле да не за слу жу ју, не осе ћа ју за до вољ ство од 
до бро ура ђе ног за дат ка);до бро ура ђе ног за дат ка);

 про бле ми у дру штве ним ин тер ак ци ја ма (не до ста так по ве ре ња у дру ге,  про бле ми у дру штве ним ин тер ак ци ја ма (не до ста так по ве ре ња у дру ге, 
по вр шне ве зе, со ци јал на не зре лост);по вр шне ве зе, со ци јал на не зре лост);

 про бле ми са емо ци ја ма (те шко пре по зна ју осе ћа ња дру гих или соп стве- про бле ми са емо ци ја ма (те шко пре по зна ју осе ћа ња дру гих или соп стве-
на осе ћа ња, или их те шко из ра жа ва ју);на осе ћа ња, или их те шко из ра жа ва ју);

 ког ни тив ни про бле ми (раз у ме ва ње узро ка и по сле ди ца, те шко ће у ло- ког ни тив ни про бле ми (раз у ме ва ње узро ка и по сле ди ца, те шко ће у ло-
гич ком и ап стракт ном раз ми шља њу);гич ком и ап стракт ном раз ми шља њу);

 раз вој ни про бле ми (те шко ће у вер бал ном из ра жа ва њу, мо тор ни про- раз вој ни про бле ми (те шко ће у вер бал ном из ра жа ва њу, мо тор ни про-
бле ми и про бел ми са фи ном мо то ри ком, итд.).бле ми и про бел ми са фи ном мо то ри ком, итд.).
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При лог При лог 

При ме ри из прак се ра да ИАН-aПри ме ри из прак се ра да ИАН-a

А. М.А. М.

Малолетни А. М. долази у Дневни боравак више од девет месеци. Живи у раз-Малолетни А. М. долази у Дневни боравак више од девет месеци. Живи у раз-
веденој брачној заједници. Старатељство деле родитељи, а нега је поверена веденој брачној заједници. Старатељство деле родитељи, а нега је поверена 
мајци. Малолетник је у свакодневним контактима са оцем и често одлази код мајци. Малолетник је у свакодневним контактима са оцем и често одлази код 
њега. Отац је засновао другу брачну заједницу. Малолетник показује пробле-њега. Отац је засновао другу брачну заједницу. Малолетник показује пробле-
ме у понашању од своје . године. Након завршене основне школе променио ме у понашању од своје . године. Након завршене основне школе променио 
је три средње школе и на крају је напустио школовање. Сада има  година је три средње школе и на крају је напустио школовање. Сада има  година 
и нема завршену средњу школу, нема квалификације да би се запослио. Од и нема завршену средњу школу, нема квалификације да би се запослио. Од 
своје . године припада навијачкој групи, користи ПАС, и има кривична своје . године припада навијачкој групи, користи ПАС, и има кривична 
дела насилничког понашања и стављања у промет опојних дрога. Кривични дела насилничког понашања и стављања у промет опојних дрога. Кривични 
поступак према њему још увек траје. На почетку рада са малолетником било поступак према њему још увек траје. На почетку рада са малолетником било 
је пуно потешкоћа и препрека: приврженост групи навијача, свакодневно је пуно потешкоћа и препрека: приврженост групи навијача, свакодневно 
ко ришћење ПАС, слаба контрола беса, неодговорност и недоследност у по-ко ришћење ПАС, слаба контрола беса, неодговорност и недоследност у по-
нашању према ауторитетима. У почетку је био укључен у курсеве рачунара, нашању према ауторитетима. У почетку је био укључен у курсеве рачунара, 
имао је обавезу да долази свакодневно на часове. Индивидуалне разговоре са имао је обавезу да долази свакодневно на часове. Индивидуалне разговоре са 
њим водили смо два до три пута недељно. У групи вршњака среће још јед-њим водили смо два до три пута недељно. У групи вршњака среће још јед-
ног члана исте навијачке групе што представља ризик за одустајање од про-ног члана исте навијачке групе што представља ризик за одустајање од про-
грама. Малолетник је затворен, веома неповерљив према непознатима и одра-грама. Малолетник је затворен, веома неповерљив према непознатима и одра-
слима, чврстих уверења и цени да је увек у праву. Током пет месеци рад са ма-слима, чврстих уверења и цени да је увек у праву. Током пет месеци рад са ма-
лолетником био је фокусиран на перцепцију његове будућности. То значи да лолетником био је фокусиран на перцепцију његове будућности. То значи да 
смо разговарали о томе шта значи његово понашање, где га то води и да ли је смо разговарали о томе шта значи његово понашање, где га то води и да ли је 
то оно што жели за себе. Веома реално суочавање са последицама његовог по-то оно што жели за себе. Веома реално суочавање са последицама његовог по-
нашања, поткрепљено чињеницама и неким примерима дало је први резултат нашања, поткрепљено чињеницама и неким примерима дало је први резултат 
а то је да малолетник више не одлази на утакмице са групом навијача. Следећи а то је да малолетник више не одлази на утакмице са групом навијача. Следећи 
фокус је коришћење ПАС и освешћивање његове зависности (марихуана). Са фокус је коришћење ПАС и освешћивање његове зависности (марихуана). Са 

13 При ме ри, као и прак тич на ис ку ства у овом ра ду узе ти су из ис ку ства ра да Днев ног цен тра за де цу 
са из ре чен ном суд ском ме ром НВО ИАН у Бе о гра ду.
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аргументованим чињеницама у сваком разговору дотакли смо тему зави сно-аргументованим чињеницама у сваком разговору дотакли смо тему зави сно-
сти и предлагали прекид коришћења ПАС. Малолетник је негирао да је за вис-сти и предлагали прекид коришћења ПАС. Малолетник је негирао да је за вис-
тан. Сада, након девет месеци интензивног рада са малолетником, дошли смо тан. Сада, након девет месеци интензивног рада са малолетником, дошли смо 
до тога да је потпуно престао да се дружи са вршњацима са којима је раније до тога да је потпуно престао да се дружи са вршњацима са којима је раније 
вршио кривична дела. Од како је дошао у наш Дневни боравак није починио вршио кривична дела. Од како је дошао у наш Дневни боравак није починио 
ниједно кривично дело, последњих месец дана не користи ПАС. Размишља ниједно кривично дело, последњих месец дана не користи ПАС. Размишља 
да заврши занатски курс како би нашао посао и на тај начин разрешио своју да заврши занатски курс како би нашао посао и на тај начин разрешио своју 
тренутну ситуацију. У фебруару, у првим разговорима, малолетник није имао тренутну ситуацију. У фебруару, у првим разговорима, малолетник није имао 
јасну слику о себи и својој будућности, планове није правио дуже од једног јасну слику о себи и својој будућности, планове није правио дуже од једног 
дана. У току рада, водили смо рачуна о његовим могућностима, потребама, дана. У току рада, водили смо рачуна о његовим могућностима, потребама, 
нпр. нисмо инсистирали да заврши курсеве рачунара јер смо видели да је за нпр. нисмо инсистирали да заврши курсеве рачунара јер смо видели да је за 
њега то било бесмислено. Уважавали смо његову потребу да буде затворен и њега то било бесмислено. Уважавали смо његову потребу да буде затворен и 
препустили њему тренутак када ће бити спреман да прича о својим тешкоћама. препустили њему тренутак када ће бити спреман да прича о својим тешкоћама. 
Малолетник је временом стекао поверење у стручне раднике ИАН-а јер је Малолетник је временом стекао поверење у стручне раднике ИАН-а јер је 
видео да га нико није одбацио због онога шта је радио и шта је сада. Чести видео да га нико није одбацио због онога шта је радио и шта је сада. Чести 
раз говори који су углавном били спонтани и у неформалном облику били су раз говори који су углавном били спонтани и у неформалном облику били су 
ус мерени на оно што ради сада и где га то води, које изборе прави а које изборе ус мерени на оно што ради сада и где га то води, које изборе прави а које изборе 
заи ста има, које су његове снаге које могу да му помогну да изгради позитивну заи ста има, које су његове снаге које могу да му помогну да изгради позитивну 
слику о себи. Овај малолетник је рекао након вишемесечног рада са њим: „Где слику о себи. Овај малолетник је рекао након вишемесечног рада са њим: „Где 
сте ви били када сам имао  година, сада бих већ био матурант.”сте ви били када сам имао  година, сада бих већ био матурант.”

И. Б.И. Б.

Један дечак је имао поремећај пажње и концентрације. У школи није могао Један дечак је имао поремећај пажње и концентрације. У школи није могао 
да борави дуже од  школска часа. Његова школска постигнућа су била у да борави дуже од  школска часа. Његова школска постигнућа су била у 
складу са његовим интелектуалним способностима и остваривао је врло до-складу са његовим интелектуалним способностима и остваривао је врло до-
бар успех у средњој школи. Због изостанака исписан је из школе, покушао бар успех у средњој школи. Због изостанака исписан је из школе, покушао 
је поново следеће године да редовно похађа средњу школу, међутим због је поново следеће године да редовно похађа средњу школу, међутим због 
ис тог проблема није могао да похађа наставу. Школа није препознала овај ис тог проблема није могао да похађа наставу. Школа није препознала овај 
проблем, родитељи такође. Ситуација са родитељима је била лоша, међу-проблем, родитељи такође. Ситуација са родитељима је била лоша, међу-
собна комуникација је углавном била вербално агресивна са међусобним оп-собна комуникација је углавном била вербално агресивна са међусобним оп-
туживањем и вређањем. Након шестомесечног рада са родитељима и ма ло-туживањем и вређањем. Након шестомесечног рада са родитељима и ма ло-
летником (једном недељно су биле породичне сеансе) комуникација се знатно летником (једном недељно су биле породичне сеансе) комуникација се знатно 
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поправила. Родитељима смо указали на особине адолесцентног периода, да поправила. Родитељима смо указали на особине адолесцентног периода, да 
проблеми које малолетник износи су реални и да је потребна помоћ пси-проблеми које малолетник износи су реални и да је потребна помоћ пси-
хијатра. Такође, у току рада, родитељи су освестили да је малолетник че-хијатра. Такође, у току рада, родитељи су освестили да је малолетник че-
сто изложен увредама од стране родитеља и да таква комуникација мора сто изложен увредама од стране родитеља и да таква комуникација мора 
да престане. Сваки проблем анализирали смо заједно са малолетником и да престане. Сваки проблем анализирали смо заједно са малолетником и 
родитељима, указивали да међусобно оптуживање није конструктивно, ро-родитељима, указивали да међусобно оптуживање није конструктивно, ро-
ди теље смо обучавали вештинама родитељства а малолетника вештинама ко-ди теље смо обучавали вештинама родитељства а малолетника вештинама ко-
муникације. Истовремено указивали смо на права и обавезе како родитеља муникације. Истовремено указивали смо на права и обавезе како родитеља 
тако и малолетника. Малолетник се укључио у психијатријски третман који тако и малолетника. Малолетник се укључио у психијатријски третман који 
се састоји у медикаментозној терапији и месечним контролама, и даље долазе се састоји у медикаментозној терапији и месечним контролама, и даље долазе 
једном недељно на породичну терапију. Малолетник је ове школске године једном недељно на породичну терапију. Малолетник је ове школске године 
уписао ванредно средњу школу, до сада је положио три испита. Од доласка у уписао ванредно средњу школу, до сада је положио три испита. Од доласка у 
Дневни боравак није починио ниједно кривично дело.Дневни боравак није починио ниједно кривично дело.

Б. Б.Б. Б.

Два дечака, браћа, живе са оцем и баком. Отац је грађевински радник, мајка Два дечака, браћа, живе са оцем и баком. Отац је грађевински радник, мајка 
их је напустила када су били у млађем школском узрасту, од тада немају их је напустила када су били у млађем школском узрасту, од тада немају 
контакт са њом. Отац је често физички кажњавао децу (каишем, штапом и сл.), контакт са њом. Отац је често физички кажњавао децу (каишем, штапом и сл.), 
претпостављамо да је мајка отишла због физичког насиља од стране оца. Отац претпостављамо да је мајка отишла због физичког насиља од стране оца. Отац 
је веома ригидан у својим одлукама, забранио је деци да буду у контакту са мај-је веома ригидан у својим одлукама, забранио је деци да буду у контакту са мај-
ком, сада о њој имају негативно мишљење и не желе да је виде. Оба детета су ком, сада о њој имају негативно мишљење и не желе да је виде. Оба детета су 
преу зела образац агресивног понашања од оца, старији брат је имао кривич но преу зела образац агресивног понашања од оца, старији брат је имао кривич но 
де ло насилничког понашања. Млађи брат је у ризику да уради кривично де ло. де ло насилничког понашања. Млађи брат је у ризику да уради кривично де ло. 
Обојица повремено користе ПАС, припадају истој навијачкој групи. Радили Обојица повремено користе ПАС, припадају истој навијачкој групи. Радили 
смо са старијим братом, у току рада препознали смо да има лошу контролу смо са старијим братом, у току рада препознали смо да има лошу контролу 
беса и то је био фокус нашег третмана. На почетку смо га оснаживали да се беса и то је био фокус нашег третмана. На почетку смо га оснаживали да се 
укључи у програм, и временом како је малолетник развио поверење у нас укључи у програм, и временом како је малолетник развио поверење у нас 
отворили смо теме везане за породицу, насилничко понашање, учење нових отворили смо теме везане за породицу, насилничко понашање, учење нових 
облика ненасилне комуникације.облика ненасилне комуникације.



ВАСПИТНА  МЕРА  ПОЈАЧАН  НАДЗОР  У  ДРУГОЈ  ПОРОДИЦИ :
МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

А. У.А. У.

Малолетни А. У. има  година. Када је малолетник имао три године, брачна заМалолетни А. У. има  година. Када је малолетник имао три године, брачна за-
једница родитеља је разведена, брига о детету поверена је оцу. Са мајком нема једница родитеља је разведена, брига о детету поверена је оцу. Са мајком нема 
контакт од своје осме године. Отац је засновао нову ванбрачну заједницу и живи контакт од своје осме године. Отац је засновао нову ванбрачну заједницу и живи 
са новом женом и њеним ћеркама. Већ дуже време не брине о малолетнику. са новом женом и њеним ћеркама. Већ дуже време не брине о малолетнику. 
Мајка је засновала другу брачну заједницу у којој има ћерку, живи ван Београда. Мајка је засновала другу брачну заједницу у којој има ћерку, живи ван Београда. 
Малолетник живи са баком, у породичној кући, не иде у школу. Има проблеме Малолетник живи са баком, у породичној кући, не иде у школу. Има проблеме 
у понашању, извршио је неколико кривичних дела крађе, користи ПАС. Отац је у понашању, извршио је неколико кривичних дела крађе, користи ПАС. Отац је 
често физички кажњавао малолетника. Када би направио проблем дошао би кучесто физички кажњавао малолетника. Када би направио проблем дошао би ку-
ћи и претукао га, ово се дешавало и у школском дворишту, школа није пријавила ћи и претукао га, ово се дешавало и у школском дворишту, школа није пријавила 
насиље. Бака је у току поступка процене органа старатељства прикривала нанасиље. Бака је у току поступка процене органа старатељства прикривала на-
сиље, касније је пријавила сина али није желела да покреће поступак. Орган сиље, касније је пријавила сина али није желела да покреће поступак. Орган 
старатељства је проценио да није сврсисходно да се покреће поступак за старатељства је проценио да није сврсисходно да се покреће поступак за 
одузимање вршења родитељског права јер је малолетник пред пунолетством одузимање вршења родитељског права јер је малолетник пред пунолетством 
а поступак је дуготрајан. У једном тренутку малолетник прелази да живи код а поступак је дуготрајан. У једном тренутку малолетник прелази да живи код 
комшинице која је мајка девојчице са којом се малолетник дружи. Знајући за комшинице која је мајка девојчице са којом се малолетник дружи. Знајући за 
проблеме у понашању које има малолетник, жена која је неформално преузела проблеме у понашању које има малолетник, жена која је неформално преузела 
бригу о њему, од почетка је поставила правила понашања која су била услов за бригу о њему, од почетка је поставила правила понашања која су била услов за 
његово остајање у породици (престанак дружења са вршњацима са којима је врњегово остајање у породици (престанак дружења са вршњацима са којима је вр-
шио кривична дела, са вршњацима који су ризичног понашања, укључивање у шио кривична дела, са вршњацима који су ризичног понашања, укључивање у 
редовно школовање, контрола понашања — када долази у ИАН стручни радник редовно школовање, контрола понашања — када долази у ИАН стручни радник 
је обавештавао комшиницу да је стигао и када је пошао кући или у школу). У је обавештавао комшиницу да је стигао и када је пошао кући или у школу). У 
породици је био шест месеци. Малолетник је добио све што му је недостајало у породици је био шест месеци. Малолетник је добио све што му је недостајало у 
његовој примарној породици (љубав, пажња, брига, посвећивање, уважавање). његовој примарној породици (љубав, пажња, брига, посвећивање, уважавање). 
Међутим, строга контрола понашања за њега је представља превелики притисак, Међутим, строга контрола понашања за њега је представља превелики притисак, 
недостатак поверења који се понавља као и у примарној породици. Због тога недостатак поверења који се понавља као и у примарној породици. Због тога 
одлучује да напусти ову породицу и да се врати кући. Отац и даље не жели да одлучује да напусти ову породицу и да се врати кући. Отац и даље не жели да 
комуницира са малолетником, малолетник и бака живе од њене породичне пенкомуницира са малолетником, малолетник и бака живе од њене породичне пен-
зије која је мала, нема могућност да се запосли, а не жели да иде трећи пут у зије која је мала, нема могућност да се запосли, а не жели да иде трећи пут у 
први разред. Захваљујући овој подршци и раду стручних радника у ИАН-у, копрви разред. Захваљујући овој подршци и раду стручних радника у ИАН-у, ко-
муникацији и сарадњи комшинице, органа старатељства и ИАН-а малолетник је муникацији и сарадњи комшинице, органа старатељства и ИАН-а малолетник је 
престао да врши кривична дела. Следећи корак у раду са малолетником је да се престао да врши кривична дела. Следећи корак у раду са малолетником је да се 
оснажи да заврши занатски курс и да нађе посао како би могао да се осамостали.оснажи да заврши занатски курс и да нађе посао како би могао да се осамостали.
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При лог При лог 

Ис ку ства Ви шег су да у Бе о гра дуИс ку ства Ви шег су да у Бе о гра ду

Уви дом у еви ден ци ју о вас пит ним ме ра ма Ви шег су да у Бе о гра ду мо же се кон-Уви дом у еви ден ци ју о вас пит ним ме ра ма Ви шег су да у Бе о гра ду мо же се кон-
ста то ва ти да је вас пит на ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци из у зет но ста то ва ти да је вас пит на ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци из у зет но 
рет ко из ри ца на. рет ко из ри ца на. 

Од по чет ка при ме не За ко на о ма ло лет ни ци ма Од по чет ка при ме не За ко на о ма ло лет ни ци ма . ја ну а ра . го ди не . ја ну а ра . го ди не додо
. ју ла . го ди не . ју ла . го ди не ова вас пит на ме ра би ла је из ре че на ова вас пит на ме ра би ла је из ре че на са мо че тво ри ци ма-са мо че тво ри ци ма-
ло лет ни кало лет ни ка. У овом пе ри о ду Ви ши суд у Бе о гра ду је из ре као  вас пит не . У овом пе ри о ду Ви ши суд у Бе о гра ду је из ре као  вас пит не 
ме  ре (без ди сци плин ске ме ре ме  ре (без ди сци плин ске ме ре суд ски укорсуд ски укор). За сту пље ност ове ва пит не ме ре од ). За сту пље ност ове ва пит не ме ре од 

, % , % би ла би још ни жа ако би се по сма трао узо рак свих прав но сна жних вас-би ла би још ни жа ако би се по сма трао узо рак свих прав но сна жних вас-
пи т  них ме ра из ре че них у том пе ри о ду (укљу чу ју чи и суд ски укор).пи т  них ме ра из ре че них у том пе ри о ду (укљу чу ју чи и суд ски укор).

Број из ре че них вас пит них ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци не ре-Број из ре че них вас пит них ме ра по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци не ре-
пре зен ту је ре ал ну по тре бу за при ме ном ове вас пит не ме ре. пре зен ту је ре ал ну по тре бу за при ме ном ове вас пит не ме ре. 

Струч ни ти мо ви цен та ра за со ци јал ни рад (у да љем тек сту ЦСР) и сам суд, Струч ни ти мо ви цен та ра за со ци јал ни рад (у да љем тек сту ЦСР) и сам суд, 
че сто су би ли си гур ни да не по вољ на по ро дич на си ту а ци ја ин ду ку је про бле-че сто су би ли си гур ни да не по вољ на по ро дич на си ту а ци ја ин ду ку је про бле-
ма тич но по на ша ње ма ло лет ни ка. Ја сно је да та иста по ро ди ца те шко мо же ма тич но по на ша ње ма ло лет ни ка. Ја сно је да та иста по ро ди ца те шко мо же 
ре а  ли зо ва ти про цес ре со ци ја ли за ци је ма ло лет ни ка кроз не ку од вас пит них ре а  ли зо ва ти про цес ре со ци ја ли за ци је ма ло лет ни ка кроз не ку од вас пит них 
ме  ра. Због не по сто ја ња по ро ди це ко ја би ма ло лет ног при хва ти ла, суд је (уз ме  ра. Због не по сто ја ња по ро ди це ко ја би ма ло лет ног при хва ти ла, суд је (уз 
пу  ну  по моћ струч ног ти ма ЦСР) у та квим си ту а ци ја ма на сто јао да про це њу је пу  ну  по моћ струч ног ти ма ЦСР) у та квим си ту а ци ја ма на сто јао да про це њу је 
и би ра ону кри вич ну санк ци ју ко ја но си ма њи ри зик по ма ло лет ни ка и дру-и би ра ону кри вич ну санк ци ју ко ја но си ма њи ри зик по ма ло лет ни ка и дру-
штво. По не кад би из ре као по ја чан над зор ор га на ста ра тељ ства (оче ку ју ћи да штво. По не кад би из ре као по ја чан над зор ор га на ста ра тељ ства (оче ку ју ћи да 
ЦСР при ме ни и ме ре по ро дич но прав не за шти те), углав ном уз по себ ну оба ве-ЦСР при ме ни и ме ре по ро дич но прав не за шти те), углав ном уз по себ ну оба ве-
зу да се укљу чи у по је ди нач ни или груп ни трет ман (на да ју ћи се да ће се и ро-зу да се укљу чи у по је ди нач ни или груп ни трет ман (на да ју ћи се да ће се и ро-
ди те љи мо ра ти да укљу че у трет ман). По не кад, ка да је по сто јао ве ли ки ри зик ди те љи мо ра ти да укљу че у трет ман). По не кад, ка да је по сто јао ве ли ки ри зик 
да љег про па да ња ма ло лет ни ка (прет ња да се па то ло шка по на ша ња усло жне и да љег про па да ња ма ло лет ни ка (прет ња да се па то ло шка по на ша ња усло жне и 
струк ту ри шу) ивр ше ња но вих кри вич них де ла (струк ту ри са но де лин квент но струк ту ри шу) ивр ше ња но вих кри вич них де ла (струк ту ри са но де лин квент но 
по на ша ње), суд се од лу чи вао за вас пит ну уста но ву.по на ша ње), суд се од лу чи вао за вас пит ну уста но ву.

Сва ка ко, не тре ба за бо ра ви ти да на од лу ку су да и из бор кри вич не санк ци је Сва ка ко, не тре ба за бо ра ви ти да на од лу ку су да и из бор кри вич не санк ци је 
ути чу и дру ги фак то ри (број, вр ста, те жи на кри вич них де ла, на чин из вр ше ња, ути чу и дру ги фак то ри (број, вр ста, те жи на кри вич них де ла, на чин из вр ше ња, 



ВАСПИТНА  МЕРА  ПОЈАЧАН  НАДЗОР  У  ДРУГОЈ  ПОРОДИЦИ :
МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

од нос пре ма кри вич ном де лу и оште ће ни ма, сте пен дру штве не опа сно сти, да од нос пре ма кри вич ном де лу и оште ће ни ма, сте пен дру штве не опа сно сти, да 
ли је пр ви пут у по ступ ку…).ли је пр ви пут у по ступ ку…).

Скром на при ме на ове вас пит не ме ре у до са да шњој прак си не до пу шта по у зда-Скром на при ме на ове вас пит не ме ре у до са да шњој прак си не до пу шта по у зда-
ну ста ти стич ку ана ли зу и про це ну. ну ста ти стич ку ана ли зу и про це ну. 

При каз по ме ну та че ти ри слу ча ја из ре че них вас пит них ме ра по ја ча ног над зо-При каз по ме ну та че ти ри слу ча ја из ре че них вас пит них ме ра по ја ча ног над зо-
ра у дру гој по ро ди ци мо гао би да кон кре ти зу је и при бли жи прак тич ну при ме-ра у дру гој по ро ди ци мо гао би да кон кре ти зу је и при бли жи прак тич ну при ме-
ну ове кри вич не санк ци је. Из тог раз ло га при каз је дат објек тив но и де таљ но.ну ове кри вич не санк ци је. Из тог раз ло га при каз је дат објек тив но и де таљ но.

МАЛОЛЕТНИ А. А.МАЛОЛЕТНИ А. А.

Према малолетном А. А. старом ;  године, пред Вишим судом у Београду Према малолетном А. А. старом ;  године, пред Вишим судом у Београду 
вођен је поступак због кривичног дела насилничког понашања.вођен је поступак због кривичног дела насилничког понашања.

Надлежни орган старатељства, тј. стручни тим центра за социјални рад је Надлежни орган старатељства, тј. стручни тим центра за социјални рад је 
за потребе судског поступка урадио процену и утврдио да малолетни до са-за потребе судског поступка урадио процену и утврдио да малолетни до са-
да није испољавао асоцијално и антисоцијално понашање. Његово оп-да није испољавао асоцијално и антисоцијално понашање. Његово оп-
ште функционисање било је у домену друштвено прихватљивог. Степен ште функционисање било је у домену друштвено прихватљивог. Степен 
емоционалног и социјалног развоја је благо испод календарски очекиваног. емоционалног и социјалног развоја је благо испод календарски очекиваног. 
Праг толеранције на фрустрацију је умерено низак. Током испитивања екс-Праг толеранције на фрустрацију је умерено низак. Током испитивања екс-
по нира узнемиреност, преосетљивост и склоност депресивном реаговању. по нира узнемиреност, преосетљивост и склоност депресивном реаговању. 
Редован је ученик средње школе, али је евидентан пад успеха у актуелној школ-Редован је ученик средње школе, али је евидентан пад успеха у актуелној школ-
ској години. Једино је дете својих родитеља. У тренутку процене малолетник ској години. Једино је дете својих родитеља. У тренутку процене малолетник 
живи код баке по оцу. Разлог томе су изузетно поремећени брачни односи живи код баке по оцу. Разлог томе су изузетно поремећени брачни односи 
родитеља. Проблеми су били присутни и раније, али је кулминација конфликта родитеља. Проблеми су били присутни и раније, али је кулминација конфликта 
присутна последњих годину дана. Вербални, па и физички сукоби родитеља присутна последњих годину дана. Вербални, па и физички сукоби родитеља 
су свакодневни. Бракоразводни поступак је у току, али родитељи и даље живе су свакодневни. Бракоразводни поступак је у току, али родитељи и даље живе 
у истом стану. у истом стану. 

Након више разговора (који су имали сврху утврђивања релевантних пода та-Након више разговора (који су имали сврху утврђивања релевантних пода та-
ка, али и саветовања) са малолетником, родитељима и баком по оцу, струч-ка, али и саветовања) са малолетником, родитељима и баком по оцу, струч-
ни тим центра је утврдио да родитељи актуелно нису у стању да на адекватан ни тим центра је утврдио да родитељи актуелно нису у стању да на адекватан 
начин воде бригу о малолетнику. Извршено кривично дело је још један по-начин воде бригу о малолетнику. Извршено кривично дело је још један по-
вод за међусобна оптуживања, сукобе, увлачење малолетног у конфликте, вод за међусобна оптуживања, сукобе, увлачење малолетног у конфликте, 



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
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оптуживање за нелојалност, па чак и да је он разлог брачног неуспеха. Ниједан оптуживање за нелојалност, па чак и да је он разлог брачног неуспеха. Ниједан 
од родитеља није био у стању да препознаје потребе малолетника, сагледа ње-од родитеља није био у стању да препознаје потребе малолетника, сагледа ње-
гов најбољи интерес и томе прилагоди своје понашање. Овакво понашање гов најбољи интерес и томе прилагоди своје понашање. Овакво понашање 
ро дитеља не само да је онемогућавало примену неке од „лакших” кривичних ро дитеља не само да је онемогућавало примену неке од „лакших” кривичних 
санкција (мере упозорења и усмеравања) или примену појачаних надзора, већ санкција (мере упозорења и усмеравања) или примену појачаних надзора, већ 
је претило даљом дестабилизацијом малолетника и повећавањем ризика од је претило даљом дестабилизацијом малолетника и повећавањем ризика од 
поновног уласка у антисоцијално и криминогено понашање.поновног уласка у антисоцијално и криминогено понашање.

Стручни тим је констатовао да би покретање поступка за преиспитивање и Стручни тим је констатовао да би покретање поступка за преиспитивање и 
делимично лишење родитељског права штетило малолетнику и да је це лис-делимично лишење родитељског права штетило малолетнику и да је це лис-
ходније наставити рад са родитељима изван овог поступка.ходније наставити рад са родитељима изван овог поступка.

Бака по оцу, која је и раније била укључена у непосредну бригу и васпитање Бака по оцу, која је и раније била укључена у непосредну бригу и васпитање 
дечака, код које је самоиницијативно прешао да живи непосредно након извр-дечака, код које је самоиницијативно прешао да живи непосредно након извр-
шеног кривичног дела, била је препозната као стабилан и објективан осло нац шеног кривичног дела, била је препозната као стабилан и објективан осло нац 
за реализацију васпитне мере. Прихватала је да уз досадашњу бригу о унуку, за реализацију васпитне мере. Прихватала је да уз досадашњу бригу о унуку, 
појача надзор над њим, сарађује са стручним тимом центра за социјални рад и појача надзор над њим, сарађује са стручним тимом центра за социјални рад и 
прихвати савете и препоруке које јој тим буде давао. Родитељи су се сагласили прихвати савете и препоруке које јој тим буде давао. Родитељи су се сагласили 
са овом проценом центра. Малолетник такође.са овом проценом центра. Малолетник такође.

Веће за малолетнике је овакву процену у потпуности прихватило и малолет-Веће за малолетнике је овакву процену у потпуности прихватило и малолет-
ном А. А. је изречена васпитна мера појачаног надзора у другој породици, тј. у ном А. А. је изречена васпитна мера појачаног надзора у другој породици, тј. у 
породици баке по оцу.породици баке по оцу.

Малолетник је у потпуности прихватио изречену судску санкцију. Бака и он су Малолетник је у потпуности прихватио изречену судску санкцију. Бака и он су 
редовно и континуирано сарађивали са стручним тимом центра. Њихов однос редовно и континуирано сарађивали са стручним тимом центра. Њихов однос 
је од раније био квалитетан и развијен. Малолетни А. А. је прихватио ауторитет је од раније био квалитетан и развијен. Малолетни А. А. је прихватио ауторитет 
баке, кућни ред и начин васпитања, као и контролу и сугестије ЦСР. Уз стручну баке, кућни ред и начин васпитања, као и контролу и сугестије ЦСР. Уз стручну 
помоћ ЦСР и стабилну породичну заштиту коју је пружала бака, малолетник је помоћ ЦСР и стабилну породичну заштиту коју је пружала бака, малолетник је 
лакше подносио „рат” који су родитељи и даље водили. Направио је бољи увид лакше подносио „рат” који су родитељи и даље водили. Направио је бољи увид 
у сопствене потребе и могао да планира сопствено понашање и будућност. у сопствене потребе и могао да планира сопствено понашање и будућност. 
Није поновио кривично дело, нити испољио други облик асоцијалног или Није поновио кривично дело, нити испољио други облик асоцијалног или 
антисоцијалног понашања. И поред тога није било предлога да се мера обу-антисоцијалног понашања. И поред тога није било предлога да се мера обу-
стави. У шестомесечним извештајима водитељ васпитне мере је истицала стави. У шестомесечним извештајима водитељ васпитне мере је истицала 
целисходност даље реализације, јер се, и поред рада са родитељима, њихов целисходност даље реализације, јер се, и поред рада са родитељима, њихов 
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однос није значајније променио. Помоћ малолетнику и баки је и даље била однос није значајније променио. Помоћ малолетнику и баки је и даље била 
потребна.потребна.

Васпитна мера је трајала до краја законског истека, тј. пуне две године.Васпитна мера је трајала до краја законског истека, тј. пуне две године.

МАЛОЛЕТНИ Б. Б.МАЛОЛЕТНИ Б. Б.

Малолетни Б. Б. стар ;  године је био први пут у судском поступку због више Малолетни Б. Б. стар ;  године је био први пут у судском поступку због више 
кривичних дела тешке крађе. кривичних дела тешке крађе. 

Надлежни орган старатељства, тј. стручни тим центра за социјални рад је Надлежни орган старатељства, тј. стручни тим центра за социјални рад је 
из вестио суд да је малолетник већ пет месеци на њиховој евиденцији, а по из вестио суд да је малолетник већ пет месеци на њиховој евиденцији, а по 
при јави полиције и тужилаштва. Више тужилаштво у Београду је одбацио при јави полиције и тужилаштва. Више тужилаштво у Београду је одбацио 
неколико кривичних пријава због календарског узраста малолетног Б. Б., тј. неколико кривичних пријава због календарског узраста малолетног Б. Б., тј. 
није имао навршених  година живота у време када је извршио неколико кри-није имао навршених  година живота у време када је извршио неколико кри-
вичних дела крађе и тешке крађе.вичних дела крађе и тешке крађе.

Малолетник је дете без признатог очинства. Живи са мајком, њеним не-Малолетник је дете без признатог очинства. Живи са мајком, њеним не-
венчаним супругом и њиховим заједничким дететом — девојчицом старом венчаним супругом и њиховим заједничким дететом — девојчицом старом 
годину дана. годину дана. 

Мајка је у разговору са водитељем случаја навела да је малолетни рано испо љио Мајка је у разговору са водитељем случаја навела да је малолетни рано испо љио 
проблеме одвајања од ње, усвајања очекиваних навика и рутина, адаптације на проблеме одвајања од ње, усвајања очекиваних навика и рутина, адаптације на 
вртић и школу, да је имао проблема у комуникацији са вршњацима, одрасли-вртић и школу, да је имао проблема у комуникацији са вршњацима, одрасли-
ма, ауторитетима. Према очуху испољава изузетан отпор и мржњу. Навела је ма, ауторитетима. Према очуху испољава изузетан отпор и мржњу. Навела је 
да је због свих тих проблема била позивана код психолога школе.да је због свих тих проблема била позивана код психолога школе.

Водитељ случаја је од психолога школе добио податак да је малолетни Б. Б. од Водитељ случаја је од психолога школе добио податак да је малолетни Б. Б. од 
почетка школовања испољавао понашајне проблеме, тешко прихватао школ-почетка школовања испољавао понашајне проблеме, тешко прихватао школ-
ске обавезе, правио дисциплинске преступе, тукао се са другом децом, а рас-ске обавезе, правио дисциплинске преступе, тукао се са другом децом, а рас-
корак између интелектуалних капацитета и постигнућа је био евидентан. По-корак између интелектуалних капацитета и постигнућа је био евидентан. По-
новио је пети разред. Током актуелне школске године ( . разред) проблеми су новио је пети разред. Током актуелне школске године ( . разред) проблеми су 
се усложнили. Број изостанака је изузетно велик, време проводи у школском се усложнили. Број изостанака је изузетно велик, време проводи у школском 
дворишту и око њега, у друштву „проблематичних” дечака. Мајка се одувек дворишту и око њега, у друштву „проблематичних” дечака. Мајка се одувек 
не радо одазивала позивима школе и са њом никада није успостављена добра не радо одазивала позивима школе и са њом никада није успостављена добра 
сарадња. Сарадњу су остваривали са баком по мајци.сарадња. Сарадњу су остваривали са баком по мајци.
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Разговори са малолетником и баком и даља процена стручног тима ишла је Разговори са малолетником и баком и даља процена стручног тима ишла је 
у правцу основане сумње да је малолетник занемарено дете. Мајка је често у правцу основане сумње да је малолетник занемарено дете. Мајка је често 
мењала партнере, а дечак је у готово свим заједницама био „вишак”. Мајка мењала партнере, а дечак је у готово свим заједницама био „вишак”. Мајка 
са малолетним Б. Б. никада није изградила однос поверења, разумевања и са малолетним Б. Б. никада није изградила однос поверења, разумевања и 
подршке. подршке. 

Бака живи сама и спремна је да прихвати малолетног. Малолетник је и раније Бака живи сама и спремна је да прихвати малолетног. Малолетник је и раније 
бежао од куће и по неколико дана боравио код баке, али га је мајка враћала. бежао од куће и по неколико дана боравио код баке, али га је мајка враћала. 
Комуникација мајке и баке је у вишегодишњем прекиду.Комуникација мајке и баке је у вишегодишњем прекиду.

Мајка је у том тренутку, суочена са озбиљним последицама, прихватила да Мајка је у том тренутку, суочена са озбиљним последицама, прихватила да 
малолетни Б. Б. пређе код баке. Малолетник је прихватио предлог баке и већ малолетни Б. Б. пређе код баке. Малолетник је прихватио предлог баке и већ 
то ком поступка прешао да живи код ње.то ком поступка прешао да живи код ње.

Стручни тим ЦСР је био мишљења да је малолетник у изузетно високом ри-Стручни тим ЦСР је био мишљења да је малолетник у изузетно високом ри-
зику од даље криминализације понашања. Проблеми у понашању су се струк-зику од даље криминализације понашања. Проблеми у понашању су се струк-
турисали, однос са делинквентном групом је снажан, мајка и очух нису спрем-турисали, однос са делинквентном групом је снажан, мајка и очух нису спрем-
ни да воде бригу о малолетнику и појачају надзор, а бака не поседује довољ не ни да воде бригу о малолетнику и појачају надзор, а бака не поседује довољ не 
капацитете за реализацију процеса ресоцијализације и уз све то однос мајке и капацитете за реализацију процеса ресоцијализације и уз све то однос мајке и 
баке је проблематичан.баке је проблематичан.

Веће за малолетнике је и поред тога проценило да би заводска санкција би-Веће за малолетнике је и поред тога проценило да би заводска санкција би-
ла непримерена, па чак и неправедна. Дечак је годинама трпео небригу и ла непримерена, па чак и неправедна. Дечак је годинама трпео небригу и 
за немаривање, чак га ни друштвени систем није у довољној мери заштитио. за немаривање, чак га ни друштвени систем није у довољној мери заштитио. 
Веће му је дало још једну шансу да се промени. Изречена му је васпитна мера Веће му је дало још једну шансу да се промени. Изречена му је васпитна мера 
појачаног надзора у другој породици, породици баке по мајци. Одређено је да појачаног надзора у другој породици, породици баке по мајци. Одређено је да 
стручни тим ЦСР пружи пуну помоћ малолетнику и баки.стручни тим ЦСР пружи пуну помоћ малолетнику и баки.

Васпитна мера започиње интензивним третманом и сарадњом стручног ти-Васпитна мера започиње интензивним третманом и сарадњом стручног ти-
ма са малолетником, мајком, баком. И поред тога, малолетник често проводи ма са малолетником, мајком, баком. И поред тога, малолетник често проводи 
ноћи ван куће, школски проблеми и даље егзистирају. На бакине захтеве и ноћи ван куће, школски проблеми и даље егзистирају. На бакине захтеве и 
критике не реагује. ЦСР, три месеца након започињања реализације, тражи критике не реагује. ЦСР, три месеца након започињања реализације, тражи 
контролу васпитне мере. контролу васпитне мере. 

Контрола васпитне мере је заказана, али није одржана. Због прелома кука ба ка Контрола васпитне мере је заказана, али није одржана. Због прелома кука ба ка 
је везана за постељу и није била у могућности да приступи контроли васпит не је везана за постељу и није била у могућности да приступи контроли васпит не 
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мере. У телефонском разговору са психологом суда бака је тада истакла да је мере. У телефонском разговору са психологом суда бака је тада истакла да је 
стање сада далеко боље, малолетни Б. Б. обавља све кућне послове и брине о стање сада далеко боље, малолетни Б. Б. обавља све кућне послове и брине о 
њој. Смирио се и само понекад излази. Водитељ случаја редовно контактира њој. Смирио се и само понекад излази. Водитељ случаја редовно контактира 
са њом и малолетником, обилази породицу, саветује, предлаже и друге мере са њом и малолетником, обилази породицу, саветује, предлаже и друге мере 
социјалне заштите породице, с обзиром на актуелно. Малолетни Б. Б. је ус-социјалне заштите породице, с обзиром на актуелно. Малолетни Б. Б. је ус-
поставио примеренију комуникацију са мајком, која повремено долази и поставио примеренију комуникацију са мајком, која повремено долази и 
пружа помоћ баки. пружа помоћ баки. 

Водитељ случаја је потврдио изјаву баке и констатовао да контрола васпитне Водитељ случаја је потврдио изјаву баке и констатовао да контрола васпитне 
мере није потребна.мере није потребна.

Два месеца након тога бака усмено, у телефонском разговору са психологом Два месеца након тога бака усмено, у телефонском разговору са психологом 
суда, тражи контролу васпитне мере. Малолетник је све више ван куће. Бака суда, тражи контролу васпитне мере. Малолетник је све више ван куће. Бака 
сумња да је са старим друштвом и да повремено конзумира алкохол или/и сумња да је са старим друштвом и да повремено конзумира алкохол или/и 
наркотике. Има нову одећу, патике. Верује да је до новца за куповину дошао наркотике. Има нову одећу, патике. Верује да је до новца за куповину дошао 
кривичним делима.кривичним делима.

Суд предузима кораке у правцу заказивања седнице већа ради контроле Суд предузима кораке у правцу заказивања седнице већа ради контроле 
васпитне мере. У међувремену малолетни Б. Б. је приведен судији за мало-васпитне мере. У међувремену малолетни Б. Б. је приведен судији за мало-
летнике због сумње да је извршио више кривичних дела разбојништва, тешких летнике због сумње да је извршио више кривичних дела разбојништва, тешких 
крађа и крађа.крађа и крађа.

У поступку који је уследио малолетном Б. Б. је изречена васпитна мера упу-У поступку који је уследио малолетном Б. Б. је изречена васпитна мера упу-
ћивања у васпитно-поправни дом.ћивања у васпитно-поправни дом.

МАЛОЛЕТНИ М. М.МАЛОЛЕТНИ М. М.

Малолетном М. М. старом ;  година је пред Вишим судом у Београду по-Малолетном М. М. старом ;  година је пред Вишим судом у Београду по-
кренут поступак због кривичног дела учествовања у тучи и тешке телесне кренут поступак због кривичног дела учествовања у тучи и тешке телесне 
повреде.повреде.

Стручни тим надлежног ЦСР је утврдио да малолетник није структурисан као Стручни тим надлежног ЦСР је утврдио да малолетник није структурисан као 
особа склона делинквентном понашању. Проблеми у понашању су присут ни, особа склона делинквентном понашању. Проблеми у понашању су присут ни, 
али њихов интензитет и учесталост још увек не ремете опште функциони са ње али њихов интензитет и учесталост још увек не ремете опште функциони са ње 
малолетника.малолетника.



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

Одличан је ученик средње школе, активно се бави спортом, показује стабилан Одличан је ученик средње школе, активно се бави спортом, показује стабилан 
позитиван вредносни систем. Остварује добре односе са вршњацима, од-позитиван вредносни систем. Остварује добре односе са вршњацима, од-
рас лима и ауторитетима. Проблем који је довео до вршења кривичног дела рас лима и ауторитетима. Проблем који је довео до вршења кривичног дела 
на стаје као последица мањка родитељске контроле и све интензивнијег вр-на стаје као последица мањка родитељске контроле и све интензивнијег вр-
шњачког дружења. Већи део слободног времена проводи ван куће. Са дру-шњачког дружења. Већи део слободног времена проводи ван куће. Са дру-
говима из краја и спортског клуба се прикључио навијачкој групи (познатој по говима из краја и спортског клуба се прикључио навијачкој групи (познатој по 
проблематичном понашању).проблематичном понашању).

Малолетник живи са оцем у одвојеној стамбеној јединици иначе породичне Малолетник живи са оцем у одвојеној стамбеној јединици иначе породичне 
куће баке и деде по оцу. Након развода родитеља, одлуком суда поверен је оцу куће баке и деде по оцу. Након развода родитеља, одлуком суда поверен је оцу 
на непосредну бригу и старање.на непосредну бригу и старање.

Мајка малолетника је напустила породицу на његовом узрасту од три године. Мајка малолетника је напустила породицу на његовом узрасту од три године. 
Има нову породицу (двоје деце школског узраста) и живи у другом граду. Има нову породицу (двоје деце школског узраста) и живи у другом граду. 
Малолетник контактира са њом, али су њихови односи релативно површни. Малолетник контактира са њом, али су њихови односи релативно површни. 
Бригу о њему су водили отац и очеви родитељи.Бригу о њему су водили отац и очеви родитељи.

Деда је годину дана раније преминуо. Отац је десет месеци као грађевински Деда је годину дана раније преминуо. Отац је десет месеци као грађевински 
стручњак на привременом раду у Русији.стручњак на привременом раду у Русији.

Стручни тим ЦСР је обавио разговор са оба родитеља (обоје су због поступка Стручни тим ЦСР је обавио разговор са оба родитеља (обоје су због поступка 
дошли у Београд), малолетником и баком. Процењено је да ризик за нас-дошли у Београд), малолетником и баком. Процењено је да ризик за нас-
тавак проблематичног понашања постоји због недостатка континуираног ро-тавак проблематичног понашања постоји због недостатка континуираног ро-
дитељског надзора и актуелне укључености малолетника у навијачку групу. дитељског надзора и актуелне укључености малолетника у навијачку групу. 
Родитељи су се сагласили да није целисходно мењати одлуку о поверавању Родитељи су се сагласили да није целисходно мењати одлуку о поверавању 
малолетника или баку поставити за старатеља. То би угрозило положај малолетника или баку поставити за старатеља. То би угрозило положај 
малолетног М. М. који планира да летњи распуст проведе код оца у Русији. малолетног М. М. који планира да летњи распуст проведе код оца у Русији. 

Процењујући позитивне капацитете, стручни тим је проценио да је бака у Процењујући позитивне капацитете, стручни тим је проценио да је бака у 
стању да појача надзор над малолетником. Он прихвата њен ауторитет и стању да појача надзор над малолетником. Он прихвата њен ауторитет и 
остварује са њом однос поверења и разумевања. Бака је спремна да сарађује остварује са њом однос поверења и разумевања. Бака је спремна да сарађује 
са водитељем случаја у циљу унапређења васпитних утицаја. Малолетник и са водитељем случаја у циљу унапређења васпитних утицаја. Малолетник и 
родитељи су се сагласили са овим.родитељи су се сагласили са овим.

Веће за малолетнике је донело одлуку о васпитној мери појачаног надзора у Веће за малолетнике је донело одлуку о васпитној мери појачаног надзора у 
другој породици, породици баке по оцу.другој породици, породици баке по оцу.



ВАСПИТНА  МЕРА  ПОЈАЧАН  НАДЗОР  У  ДРУГОЈ  ПОРОДИЦИ :
МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

Васпитна мера се реализовала без икаквих проблема и у складу са уговором Васпитна мера се реализовала без икаквих проблема и у складу са уговором 
који је склопио ЦСР са баком. Сам кривични поступак и изречена васпитна који је склопио ЦСР са баком. Сам кривични поступак и изречена васпитна 
мера позитивно су деловали на малолетника и његову породицу. Сарађивали су мера позитивно су деловали на малолетника и његову породицу. Сарађивали су 
и самоиницијативно са водитељем случаја. Бака је (ре)успоставила адекватан и самоиницијативно са водитељем случаја. Бака је (ре)успоставила адекватан 
надзор над малолетником. Отац је био укључен у сва дешавања и периодично надзор над малолетником. Отац је био укључен у сва дешавања и периодично 
телефоном контактирао водитеља случаја. Малолетник је прихватао савете, телефоном контактирао водитеља случаја. Малолетник је прихватао савете, 
сепарисао се од навијачке групе, наставио успешно да завршава школске оба-сепарисао се од навијачке групе, наставио успешно да завршава школске оба-
везе, одлазио на тренинге. Распуст је провео код оца у Русији. Дошло је до везе, одлазио на тренинге. Распуст је провео код оца у Русији. Дошло је до 
опште стабилизације малолетника и породице. Није извршио нова кривична опште стабилизације малолетника и породице. Није извршио нова кривична 
или прекршајна дела.или прекршајна дела.

На предлог водитеља случаја васпитна мера је обустављена пре законског На предлог водитеља случаја васпитна мера је обустављена пре законског 
истека.истека.

МАЛОЛЕТНИ Н. Н.МАЛОЛЕТНИ Н. Н.

Према малолетном Н. Н. старом ;  година у Вишем суду у Београду вођен је Према малолетном Н. Н. старом ;  година у Вишем суду у Београду вођен је 
поступак због кривичног дела насиља у породици. Због озбиљности претње поступак због кривичног дела насиља у породици. Због озбиљности претње 
да ће оца лишити живота, коју саопштава у суду, судија за малолетнике му је да ће оца лишити живота, коју саопштава у суду, судија за малолетнике му је 
одредила притвор. Додатни разлог је била чињеница да су и родитељи из-одредила притвор. Додатни разлог је била чињеница да су и родитељи из-
јавили да не желе да приме малолетника у кућу.јавили да не желе да приме малолетника у кућу.

Поступајући по захтеву суда, стручни тим надлежног ЦСР је утврдио да је Поступајући по захтеву суда, стручни тим надлежног ЦСР је утврдио да је 
малолетни Н. Н. већ дуже време жртва породичног насиља и да је кривично малолетни Н. Н. већ дуже време жртва породичног насиља и да је кривично 
дело које је извршио модел понашања научен у породици.дело које је извршио модел понашања научен у породици.

Петочлана породица је . г. избегла из Хрватске. Малолетни Н. Н. је нај-Петочлана породица је . г. избегла из Хрватске. Малолетни Н. Н. је нај-
млађи од три сина. Непосредно по његовом рођењу породица бежи пред млађи од три сина. Непосредно по његовом рођењу породица бежи пред 
рат ним вихором у Србију. ЦСР није располагао подацима о ранијем фун-рат ним вихором у Србију. ЦСР није располагао подацима о ранијем фун-
кционисању породице. кционисању породице. 

Доласком у Београд, породица пролази тешке материјалне, стамбене и соци-Доласком у Београд, породица пролази тешке материјалне, стамбене и соци-
јалне проблеме избеглиштва. Отац једини успева да повременим пословима јалне проблеме избеглиштва. Отац једини успева да повременим пословима 
обезбеди материјална средства. Мајка брине о троје мале деце. Отац се све обезбеди материјална средства. Мајка брине о троје мале деце. Отац се све 
чешће опија и породица постаје место где испољава бес и агресију. Мајка никада чешће опија и породица постаје место где испољава бес и агресију. Мајка никада 
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није пријавила насиље, али је у више наврата психијатријски лечена. О насиљу није пријавила насиље, али је у више наврата психијатријски лечена. О насиљу 
оца стручни тим сазнаје од чланова породице. Никада није процесуиран због оца стручни тим сазнаје од чланова породице. Никада није процесуиран због 
насиља у породици. Отац признаје да физичко кажњавање примењује као насиља у породици. Отац признаје да физичко кажњавање примењује као 
модел васпитања и дисциплиновања. Сам саопштава да малолетни Н. Н. по-модел васпитања и дисциплиновања. Сам саопштава да малолетни Н. Н. по-
некад није могао да иде у школу због модрица и повреда. У разговору отац и некад није могао да иде у школу због модрица и повреда. У разговору отац и 
мајка испољавају изузетно ригидан однос према васпитању деце и потребама мајка испољавају изузетно ригидан однос према васпитању деце и потребама 
малолетног Н. Н.малолетног Н. Н.

Старија (у то време већ пунолетна) браћа су усвојила насилнички модел и ма-Старија (у то време већ пунолетна) браћа су усвојила насилнички модел и ма-
лолетни Н. Н. је често био и њихова жртва.лолетни Н. Н. је често био и њихова жртва.

Стручни тим ЦСР тражи од полиције информације о евентуалним кривич ним Стручни тим ЦСР тражи од полиције информације о евентуалним кривич ним 
пријавама и покреће поступак за преиспитивање родитељских права.пријавама и покреће поступак за преиспитивање родитељских права.

Нико од чланова породице не испољава насиље према спољној социјалној Нико од чланова породице не испољава насиље према спољној социјалној 
средини. Послодавац код ког ради отац, а од недавно и старија браћа, истиче средини. Послодавац код ког ради отац, а од недавно и старија браћа, истиче 
да су сви веома вредни, поштени и да никада није имао проблема са њима. да су сви веома вредни, поштени и да никада није имао проблема са њима. 
Хвали их: „Успели су да „циглу по циглу” саграде кућу и све што имају стекну Хвали их: „Успели су да „циглу по циглу” саграде кућу и све што имају стекну 
сопственим поштеним радом”.сопственим поштеним радом”.

Након месец дана, судија за малолетнике (која је само у кратком периоду Након месец дана, судија за малолетнике (која је само у кратком периоду 
поступала у овој материји) укида притвор малолетнику и супротно мишљењу поступала у овој материји) укида притвор малолетнику и супротно мишљењу 
стручног тима ЦСР, малолетника враћа у породицу.стручног тима ЦСР, малолетника враћа у породицу.

Врло брзо долази до поновног сукоба у породици. Малолетник пријављује Врло брзо долази до поновног сукоба у породици. Малолетник пријављује 
во дитељу случаја и полицији насиље. Стручни тим смешта малолетног у во дитељу случаја и полицији насиље. Стручни тим смешта малолетног у 
Прихватилиште за децу и омладину у Београду. Преиспитује се могућност Прихватилиште за децу и омладину у Београду. Преиспитује се могућност 
смештаја малолетника у неки од завода за васпитање деце и омладине (по од-смештаја малолетника у неки од завода за васпитање деце и омладине (по од-
луци органа старатељства). луци органа старатељства). 

Након сукоба са другим штићеницима прихватилишта, после неколико дана, Након сукоба са другим штићеницима прихватилишта, после неколико дана, 
малолетни Н. Н. самоиницијативно прелази да живи код несродничке поро-малолетни Н. Н. самоиницијативно прелази да живи код несродничке поро-
дице у свом насељу. Та породица пријављује водитељу случаја да је спремна дице у свом насељу. Та породица пријављује водитељу случаја да је спремна 
да брине о малолетнику и да ће сарађивати са центром. У власништву те да брине о малолетнику и да ће сарађивати са центром. У власништву те 
породице је производна фирма. Малолетни обавља различите ситније послове породице је производна фирма. Малолетни обавља различите ситније послове 
у фирми (пере ауто, чисти двориште, помаже у лакшим физичким пословима). у фирми (пере ауто, чисти двориште, помаже у лакшим физичким пословима). 



ВАСПИТНА  МЕРА  ПОЈАЧАН  НАДЗОР  У  ДРУГОЈ  ПОРОДИЦИ :
МОДЕЛ  ПРИМЕНЕ  У  ХРАНИТЕЉСКИМ  ПОРОДИЦАМА

Породица има двоје малолетне деце. Малолетни користи собу са посебним Породица има двоје малолетне деце. Малолетни користи собу са посебним 
улазом.улазом.

Стручни тим је обавио разговоре са малолетником, родитељима, породицом Стручни тим је обавио разговоре са малолетником, родитељима, породицом 
у којој он по сопственој жељи борави. Процењују да породица добро брине у којој он по сопственој жељи борави. Процењују да породица добро брине 
о њему, он се осећа прихваћеним и корисним. Отац и мајка породице брину о њему, он се осећа прихваћеним и корисним. Отац и мајка породице брину 
о редовности одласка маолетника у школу, прихватају га, препознају његове о редовности одласка маолетника у школу, прихватају га, препознају његове 
потребе. Добро се слаже са њиховом децом. Малолетник контактира са својом потребе. Добро се слаже са њиховом децом. Малолетник контактира са својом 
биолошком породицом.биолошком породицом.

Веће за малолетнике је изрекло васпитну меру појачаног надзора у другој по-Веће за малолетнике је изрекло васпитну меру појачаног надзора у другој по-
родици. На тај начин је боравак малолетника у несродничкој породици оза-родици. На тај начин је боравак малолетника у несродничкој породици оза-
коњен.коњен.

Ова породица је сарађивала са стручним тимом. Малолетник се добро адап-Ова породица је сарађивала са стручним тимом. Малолетник се добро адап-
тирао и није било већих проблема у реализацији васпитне мере. Први про-тирао и није било већих проблема у реализацији васпитне мере. Први про-
блеми јавили су се неколико месеци касније. Породица се обратила центру блеми јавили су се неколико месеци касније. Породица се обратила центру 
због све чешћег отпора малолетника ауторитетима родитеља у породици, због све чешћег отпора малолетника ауторитетима родитеља у породици, 
манипулације, избегавања школских и других обавеза и неконтролисаног манипулације, избегавања школских и других обавеза и неконтролисаног 
напуштања куће. Навели су да нису у могућности да реализују васпитну меру.напуштања куће. Навели су да нису у могућности да реализују васпитну меру.

Готово истовремено мајка малолетног је суду доставила својеврсан предлог Готово истовремено мајка малолетног је суду доставила својеврсан предлог 
за преиспитивањем васпитне мере. Навела је, поред осталог, да њен син за преиспитивањем васпитне мере. Навела је, поред осталог, да њен син 
живи у породици „криминалца и нарко дилера” и да је то допустио центар за живи у породици „криминалца и нарко дилера” и да је то допустио центар за 
социјални рад и суд.социјални рад и суд.

Важно је напоменути, да ова породица није обрађивана ни као старатељска ни Важно је напоменути, да ова породица није обрађивана ни као старатељска ни 
као хранитељска. Тако је дошло до пропуста.као хранитељска. Тако је дошло до пропуста.

Седница већа ради контроле васпитне мере није одржана јер је малолетник у Седница већа ради контроле васпитне мере није одржана јер је малолетник у 
међувремену починио кривично дело тешке крађе.међувремену починио кривично дело тешке крађе.

Новопоступајућа судија за малолетнике је у припремном поступку, приликом Новопоступајућа судија за малолетнике је у припремном поступку, приликом 
саслушања малолетника, који је у суд дошао у пратњи оца породице у којој је саслушања малолетника, који је у суд дошао у пратњи оца породице у којој је 
смештен, утврдила да је захтев мајке био оправдан. Отац породице у коју је смештен, утврдила да је захтев мајке био оправдан. Отац породице у коју је 
малолетник смештен је више пута осуђиван за тешка кривична дела. малолетник смештен је више пута осуђиван за тешка кривична дела. 



Приручник за стручне раднике и хранитеље/друге породице у којима се примењује
васпитна мера појачаног надзора у другој породици

Важно је напоменути да извршено кривично дело није било ни у каквој вези Важно је напоменути да извршено кривично дело није било ни у каквој вези 
са том породицом.са том породицом.

У самом припремном поступку (без званичног преиначења постојеће васпит-У самом припремном поступку (без званичног преиначења постојеће васпит-
не мере из чл. . ЗМ) сви актери су се договорили да се малолетник врати у не мере из чл. . ЗМ) сви актери су се договорили да се малолетник врати у 
биолошку породицу. Родитељи су судији и стручном тиму ЦСР гарантовали биолошку породицу. Родитељи су судији и стручном тиму ЦСР гарантовали 
да су спремни да прихвате малолетника и поштују савете ЦСР. Овакав исказ да су спремни да прихвате малолетника и поштују савете ЦСР. Овакав исказ 
био је делимично због аутентичне жеље да им се син врати, делимично због био је делимично због аутентичне жеље да им се син врати, делимично због 
поступка који се водио поводом преиспитивања њихових родитељских права. поступка који се водио поводом преиспитивања њихових родитељских права. 
Седница већа ради контроле и преиначења васпитне мере није заказана, јер је Седница већа ради контроле и преиначења васпитне мере није заказана, јер је 
у новом поступку заказан главни претрес.у новом поступку заказан главни претрес.

Васпитна мера појачаног надзора у другој породици званично је дерогирана Васпитна мера појачаног надзора у другој породици званично је дерогирана 
два месеца касније правноснажном одлуком у новом поступку. Малолетнику два месеца касније правноснажном одлуком у новом поступку. Малолетнику 
је изречен појачан надзор органа старатељства са посебном обавезом да се је изречен појачан надзор органа старатељства са посебном обавезом да се 
укључи у појединачни или групни третман у одговарајућој здравственој ус-укључи у појединачни или групни третман у одговарајућој здравственој ус-
танови или саветовалишту.танови или саветовалишту.
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