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Сажетак
Мо дел за шти те де це, у ве ћи ни зе ма ља Европ ске Уни је и 

Евро пе, пра ти прин ци пе Кон вен ци је о пра ви ма де те та ко ја не ва жи 
као за кон али се сле де ње не пре по ру ке. Та ко ђе, за шти та де це ре гу-
ли са на је уста вом као и ни зом за кон ских про пи са којимa се шти те 
пра ва и ин те ре си де це. Од нос пре ма де ци и схва та њу де тињ ства 
као не што што се под ра зу ме ва тј. да је де тињ ство би о ло шка чи-
ње ни ца жи во та љу ди, пре о вла да ва и да ље код ве ћи не од ра слих а 
са мим тим и у де фи ни са њу дру штве не по ли ти ке ка да су де ца у пи-
та њу, што до во ди до то га да се гу би со ци јал но и кул тур но зна че ње 
де тињ ства. 

У овом ра ду се ана ли зи ра од нос дру штва и раз ли чи тих на уч-
них ди сци пли на пре ма де тињ ству и при ка зу ју раз ли чи ти мо де ли 
за шти те де це у Швед ској, Хр ват ској и Ср би ји. 
Кључнеречи: де ца, де тињ ство, по ро ди ца, за шти та пра ва и ин те ре са,  

мо де ли за шти те де це.
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1.ПРИЗНАВАЊЕДЕТИЊСТВА

Схва та ју ћи де тињ ство као би о ло шку ка те го ри ју, дру штве не 
ин сти ту ци је су окре ну те ка вас пи та њу, об ли ко ва њу де це као „не-
до ра слих би ћа ко ја тре ба про у ча ва ти“. Тра ди ци о нал на пси хо ло ги ја 
је ис ти ца ла да су пси хо ло шка објaшњења де чи јег раз во ја, а ко ја 
и да нас до ми ни ра ју, окре ну та ка  пра ви ли ма по ди за ња/вас пи та ња 
де це, чи ме се пре мо шћа вао јаз из ме ђу те о ри је и прак се, ро ди те ља 
и де те та, учи те ља и уче ни ка. Сто га је пре вас ход но раз вој на пси хо-
ло ги ја обез бе ди ла оквир за об ја шње ње де чи је при ро де и сва ка ко 
оправ да ла кон цепт при род но сти са мог де тињ ства.1) 

Исто ри ја и со ци о ло ги ја де тињ ства су ди сци пли не ко је су 
де ци „да ле глас“ та ко што су их по че ле „про у ча ва ти по њи хо вом 
вла сти том пра ву, а не са мо као скла ди шта про у ча ва ња од ра слих“ 
(Хард ман). Од ра сли о се би има ју пред ста ву као о свом со ци јал ном, 
кул тур ном и исто риј ском иден ти те ту. Сли ку о се би они не гра де на 
осно ву би о ло шких чи ње ни ца ста ро сти. Та ква сли ка је ре зер ви са-
на за де цу и же не. С дру ге стра не, же не и де ца свој иден ти тет не 
оства ру ју на осно ву или на на чин на ко ји га гра де од ра сли му шкар-
ци. У од но су на од ра слог де ца су дру го. Дру гост је на ту ра ли зо ва-
на дру штве на кон струк ци ја. Као та ква она из гле да као при род на, 
тј. под ра зу ме ва се а не об ја шња ва. Уз раст је со ци ја ли зи ра на би о-
ло шка ствар ност, а пред ста ве о њој су би о ло ги зи ра на дру штве на 
ствар ност2). 

Же не и де ца још увек пред ста вља ју дру штве не ка те го ри је 
ко је се узи ма ју као да су при род не. Ка да о же ни и де ци го во ри мо, 
го во ри мо сло бод но, на би за ран на чин, нео ба ве зу ју ће, а то зна чи 
на ду го и на ши ро ко и оба ве зно без об ја шња ва ња. Ни је дан со ци-
јал ни фе но мен ни је за тр пан ба га жом јед но став но сти као ове две 
дру штве не гру пе (Га стон Ба ше лар).  Де тињ ство се као дру штве на 
ка те го ри ја не мо же об ја сни ти на осно ву би о ло шких чи ње ни ца (жи-
во та, фи зич ких про ме на), али ни на осно ву иде о ло шких пред ста ва 
о ин сти ту ци о на ли зо ва ном де тињ ству ко је из гле да као при род но. 
Исти се ло гич ки код мо же про ме ни ти и на пол ни ха би тус: „Би о ло-
шка очи глед ност и вр ло ре ал не по сле ди це ко је је про из вео у те ли-
ма и мо зго ви ма ду ги ко лек тив ни рад со ци ја ли за ци је би о ло шког и 
би о ло ги за ци је дру штве ног ује ди њу ју се у за ве ри да пре о кре ну од-
нос из ме ђу узро ка и по сле ди це и чи не да на ту ра ли зо ва на дру штве-

1) Alan Pra ut, Ali son Džejms,“Но ва па ра диг ма за со ци о ло ги ју де тињ ства – По ре кло, обе ћа-
ње и про бле ми“ у: То ма но вић, С., Социологијадетињства–социолошкахрестоманија, 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 2004.

2) Ми ле Не на дић, „Пој мов но и исто риј ска ди мен зи ја де тињ ства“, Социологија детињ-
ства–хрестоматија, Пе да го шки фа кул тет, Сом бор, 2011, стр. 28.
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на кон струк ци ја (ро до ви, као пол ни ха би тус) из гле да као при род на 
осно ва про из вољ не по де ле ко ја је у осно ви и ствар но сти и пред ста-
ве о ствар но сти и ко ја се на ме ће по не кад и са мом ис тра жи ва чу.“3)  

Од нос пре ма де ци то ком це ло куп не људ ске исто ри је, за ви-
сио је пре све га од схва та ња де те та, те је и бри га о де ци и њи хо ва 
за шти та за ви си ла од тог схва та ња. 

То ком це ло куп не људ ске исто ри је о де ци се ис кљу чи во го-
во ри ло у кон тек сту од но са ро ди тељ – де те, де ца су би ла у ин фе-
ри ор ном дру штве ном ста ту су, а до ми на ци ја ро ди те ља се под ра-
зу ме ва ла. У пр вом пла ну су се из у ча ва ла по на ша ња и вред но сти 
ро ди те ља, њи хо ве со ци ја ли за тор ске прак се, док би се о де те ту го-
во ри ло као о за ви сној ва ри ја бли или по сле ди ци4).  Пре ма Де Ма у су 
ве ћи део исто ри је де тињ ства обе ле жи ло је на си ље и зло ста вља ње 
де це. „Исто ри ја де тињ ства је ко шмар ни сан из ког смо тек не дав-
но по че ли да се бу ди мо. Што ду бље идеш у исто ри ју, све је ни жи 
ни во бри ге о де ци, све че шће де цу уби ја ју, ба ца ју, те ро ри шу, ту ку 
и си лу ју.”

Све до сред њег ве ка, де тињ ство је по сма тра но као при род на 
ствар, као би о ло шка за ко ни тост, као при вре ме но и про ла зно ста ње 
у људ ском жи во ту, те је то раз лог што је оста ло из ван на уч не па-
жње. То је до ве ло до мар ги на ли за ци је де те та и де тињ ства, јер за-
пра во оно сто ји на иви ци из ме ђу при ро де и дру штва. Ка ко је са зре-
ва ла иде ја о де тињ ству, „от кри ће де тињ ства”, до ве ло је до про ме не 
у од но су пре ма де ци. Ај рес твр ди да је рас ту ће ин те ре со ва ње за 
де цу до ве ло до рас ту ће стро го сти, ди сци пли не и стал ног над зо ра. 
„Свест о је дин стве но сти де тињ ства, спо зна ја да је оно раз ли чи то 
од све та од ра слих, на ста је кроз еле мен тар ни до жи вљај о њи хо вој 
не јед на ко сти, ко ја се спу шта на ни во нај ни жих дру штве них сло је-
ва.5)” 

Ве ћи на исто ри ча ра, ко ји су се ба ви ли пи та њем де тињ ства, 
сла жу се да но ви по глед на де те по чи ње да про ди ре у са зна ње и 
свест љу ди од кра ја XV ве ка. По ја вљу ју се пр ви зна ци пре по зна ва-
ња и бри ге за оно што би се мо гло на зва ти „по себ на де чи ја при ро-
да”, да би то ком XVI II ве ка та ква ор јен та ци ја са свим пре ваг ну ла, 
те је та ко де те по ста ло цен тар па жње у све ту од ра слих.

Те зе о со ци јал ном кон струк ту де тињ ства као изум но ви је 
исто ри је има све ма ње при ста ли ца. О де те ту се го во ри као о за ви-

3) Ibi dem, 2011.

4) Ан ђел ка Ми лић, Социологијапородице, Чи го ја штам па, Бе о град, 2001, стр. 153-170.

5)  Смиљ ка То ма но вић, “Де тињ ство у исто ри ји – из ме ђу иде је и прак се”, Социологија, 
XXXVI II, Бе о град, 1996, стр. 47.
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сном би ћу ко је сук це сив но про ла зи кроз кри зне фа зе, ри зич не жи-
вот не ци клу се, све док не по ста не од ра сла осо ба, а на „де тињ ство” 
се гле да као на оп шту исто ри ју со ци ја ли за ци је. Со ци ја ли за ци ја се 
не са гле да ва као про цес уза јам но сти и иден ти фи ка ци је од ра сли и 
де це, не го као на про цес у ко ме се јед на вр ста пре о бра жа ва у дру гу 
вр сту: „не дру штве но” де те у „дру штве ног” чо ве ка. Де ца су тре ти-
ра на као си ро ви ма те ри јал про це са со ци ја ли за ци је, а де тињ ство 
као тран зит но до ба у слу жби ре про ду ко ва ња дру штве ног по рет ка. 
Да је кон цепт де тињ ства уну тар те о ри је со ци ја ли за ци је по гре шан 
на ме ће се са мо по се би.6)  

Ни јед на од тра ди ци о нал них те о ри ја ни је упу ћи ва ла на чи-
ње ни цу да је де те пот пу но људ ско би ће, од но сно да је де тињ ство 
дру штве на ка те го ри ја. Де ца су ети ке ти ра на као „би ћа у по сто ја њу” 
или „објек ти не са вр ше не дру штве но сти” и при хва ће на као пред-
мет со ци јал ног ста ра ња, да кле као за ви сне и под ло жне осо бе.

Но ви је те о ри је де тињ ства упу ћу ју да де цу тре ба про у ча ва ти 
по њи хо вом вла сти том пра ву, не за ви сно од пер спек ти ве и ин те ре-
со ва ња од ра слих, да су де ца ак те ри ко је тре ба до жи вља ва ти као 
та кве – као ак те ре у кон стру и са њу и од ре ђи ва њу њи хо вог вла сти-
тог дру штве ног жи во та, жи во та љу ди око њих и дру штва у ко ме 
жи ве.7)   

Не на дић го во ри о де тињ ству као дру штве но и кул тур но уте-
ме ље ној и вр ло про мен љи вој и сто га ди на мич ној и не ста бил ној 
дру штве ној ка те го ри ји, а не као при род но за да тој, ста тич ној и уни-
вер зал но би о ло шкој ка те го ри ји. Он ка же да као што су род на ис-
тра жи ва ња усме ре на на раз ли ке из ме ђу по ла као би о ло шке ка те-
го ри је и ро да као дру штве не ка те го ри је, та ко су и ста ро сна доб на 
ис тра жи ва ња усме ре на на раз ли ке из ме ђу „уз ра ста” као би о ло шке 
ка те го ри је и „до ба”  као дру штве не ка те го ри је.8)  

Исти аутор го во ри да се де тињ ство не за сни ва на „би о ло шкој 
чи ње ни ци” као спо ља шњем уз ра сном рит му, већ се за сни ва на „чи-
ње ни ци кул ту ре”. Иде ја де тињ ства се ге не ри ше из ну тра, из со ци-
јал ног и кул тур ног скло па. То је ап страк ци ја до ко је се ре ал но и 
исто риј ски до ла зи кроз про цес со ци ја ли за ци је и кул тур ног раз во ја. 

6) Alan Pro ut  and Ali son Ja mes,“A New Pa ra digm for the So ci o logy of Child hood? Pro ve nan ce, 
Pro mi se and Pro blems“ in Jenks, C. (ed.), ChildhoodCriticalConceptsinSociology, Ro u tled-
ge, New York, 2005, стр. 63-64.

7) Alan Pro ut and Ali son Ja mes, (eds.), „A New Pa ra digm for the So ci o logy of Child hood – Pro-
mi se and Pro blems“, in: ConstructingandReconstractingChildhood:ContemporaryIssues
intheSociologyofChildhood, The Fal mer Press, Lon don,1990, стр. 8.

8) Ми ле Не на дић, „Пој мов но и исто риј ска ди мен зи ја де тињ ства“, Социологија детињ-
ства–хрестоматија, Пе да го шки фа кул тет, Сом бор, 2011, стр. 29.
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Но ва па ра диг ма за со ци о ло ги ју де тињ ства од ба цу је сва ку 
иде ју о при род но сти, ира ци о нал но сти и не ком пе тент но сти де це. 
Она из на ла зи све до чан ство о то ме да су и де ца „ком плет ни уче сни-
ци у дру штве ном жи во ту”9) . Јед на од нај ве ћих вред но сти пост мо-
дер ног до ба је ње го ва по тре ба за род ном и доб ном јед на ко шћу, од-
но сно за „је дин ством људ ског жи во та дуж це лог ње го вог тра ја ња”. 
Иде ал је да се не „рас це пљу је” и не „скра ћу је лич ност”, већ да се 
људ ски жи вот „ис ку пљу је” у це ло сти. 10)

Мул ти кул ту ра ли зам и фе ми ни зам ве о ма су зна чај ни и до-
при не ли су по ли ти ци јед на ког при зна ња де це. При зна ња доб не 
јед на ко сти омо гу ћа ва да на свет ви ше не гле да мо као на свет од ра-
слих. То је исто као што при зна ње род не јед на ко сти по ма же да на 
свет ви ше не гле да мо као на „вла да ви ну му шка ра ца”.11)

Као што се из из ло же ног мо же ви де ти, про цес при зна ва ња 
де тињ ства био је спор и тра јао је не ко ли ко ве ко ва. Ме ђу тим, то ком 
про шлог ве ка до шло је до фун да мен тал них про ме на у ста во ви ма 
ве за ним за про ши ри ва њем по себ не бри ге за де цу. Ка да по гле да мо 
ста тус де це у дру штву, ви де ће мо да тај од нос и бри га, и да нас за ви-
се од тра ди ци је и кул ту ре од ре ђе ног про сто ра. Од нос из ме ђу др жа-
ве и по ро ди це раз ли ку је се од јед не зе мље до дру ге. Ак тив ну уло-
гу ко ју игра др жа ва у Швед ској, Хр ват ској или Ре пу бли ци Ср би ји 
уко ре ње на је у раз ли чи тим исто риј ским и кул тур ним тра ди ци ја ма. 
У иде о ло ги ји дру штве ног де мо крат ског бла го ста ња Швед ске де ца 
су овла шће на од ре ђе ним пра ви ма – уче шћа као рав но прав них ак-
те ра и на за шти ту. 

2.МОДЕЛЗАШТИТЕДЕЦЕУШВЕДСКОЈ

Швед ска ва жи за јед ну од со ци јал но нај ор га ни зо ва ни јих др-
жа ва у све ту и у ко јој се од у век по себ на па жња по кла ња ла со ци-
јал ном збри ња ва њу на ро чи то угро же них гру па, укљу чу ју ћи и де цу 
и омла ди ну. Со ци јал на за шти та се схва та ве о ма ши ро ко, об у хва та 
све др жав не и дру ге ме ре и ме ха ни зме ко ји ма је циљ за шти та со-
ци јал но ра њи вих гру па, као што су ста ри, бо ле сни, ин ва ли ди, си-
ро ма шни, по ро ди це са де цом. 

Швед ска је пр ва зе мља ко ја је 1979. го ди не за ко ном за бра-
ни ла би ло ко ји об лик фи зич ког ка жња ва ња де це од стра не ро ди-

9) Ibi dem, 1990, стр. 8.

10) Чарлс Теј лор, „По ли ти ка при зна ња“, у:  Гат ман, Е. и др., Мултикултурализам–Испи-
тивањеПолитикепризнања, Цен тар за мул ти кул ту рал ност, Но ви Сад, 2003.

11) Пјер Бур ди је, Владавинамушкараца, ЦИД, Уни вер зи тет Цр не Го ре, Под го ри ца, 2001.
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те ља или дру ге од ра сле осо бе. Ка ко је то ком де ве де се тих го ди на 
уочен стал ни по раст по ли циј ских при ја ва зло ста вља ња де це, кра-
јем 1998. го ди не швед ска вла да је осно ва ла Ко ми си ју за пре вен-
ци ју зло ста вља ња де це са за дат ком да ана ли зи ра си ту а ци ју на кон 
уво ђе ња за ко на про тив фи зич ког ка жња ва ња де це. Ре зул та ти су 
по ка за ли да је фи зич ко ка жња ва ње де це то ком ше зде се тих го ди-
на би ло по све уоби ча је но, али се с вре ме ном сма њи ло. Из нет је 
по да так да је то ком де ве де се тих ма ње од 20% де це код ку ће би ло 
фи зич ки ка жња ва но, док је са мо 8% ро ди те ља из ја ви ло да су то ком 
2000. го ди не фи зич ки ка зни ли де те. Па ра лел но са па дом фи зич ког 
ка жња ва ња де це, ста во ви про тив ње га по ста ју чвр шћи и код де це 
и код од ра слих. Спо ме ну ти по раст по ли циј ских при ја ва ни је од-
ра жа вао по раст на си ља пре ма де ци, већ ве ћу осве шће ност про тив 
ка жња ва ња де це.12) 

Прак са со ци јал не слу жбе пра ти прин ци пе Кон вен ци је о пра-
ви ма де те та, ко ја не ва жи као за кон у Швед ској али се сле де ње не 
пре по ру ке. Основ ра да со ци јал не слу жбе је За кон о од но си ма ро-
ди те ља и де це, са др жи од ред бе о то ме ко је су оба ве зе ро ди те ља 
пре ма де ци и на ко ју бри гу де ца има ју пра во. Те од ред бе, а пре све-
га За кон о со ци јал ној слу жби пред ста вља ју основ за рад. 

За кон о со ци јал ној слу жби оба ве зу је слу жбе да по сту па ју од-
го вор но и ства ра ју усло ве да де ца ко ја жи ве на те ри то ри ји оп шти-
не, ра сту у си гур ним при ли ка ма. За кон сма тра да по себ ну па жњу 
со ци јал на слу жба тре ба да обра ти де ци, за ко ју по сто ји опа сност 
да ће се раз ви ја ти на на чин ко ји мо же би ти ште тан за њих. Ин те рес 
де те та је увек у жи жи. Со ци јал на слу жба је у бли ској са рад њи са 
по ро ди ца ма, бри не о то ме да се де ци ко ја ни су до бро, пру жа за-
шти та и по др шка ко ја им је по треб на. Уко ли ко је нај бо ље за де те 
да жи ви и има не гу из ван по ро ди це, ду жност со ци јал не слу жбе је 
да се по бри не да де те до би је та кву не гу. Уко ли ко по сто ји опа сност 
да се пре ма де те ту на би ло ко ји на чин ло ше по сту па, за да так со ци-
јал не слу жбе је да пру жа по моћ де те ту и ро ди те љи ма пу тем са ве та, 
по др шке, ле че ња, не ге. Ин те рес де те та мо ра увек би ти у цен тру 
па жње при ли ком про це не да ли и ко је ме ре по др шке су по треб не. 
То зна чи да је оба ве за со ци јал не слу жбе да ис пи та по тре бе де те та 
за по др шком и за шти том (гла ва 11. члан 1. SOL).

Јед но од основ них на че ла ра да и пра ви ла уну тар со ци јал не 
слу жбе је да вла да тај ност тј. по вер љи вост. То зна чи да онај ко је 
кон так ти рао со ци јал ну слу жбу не мо ра да стра ху је да ће се по да ци 
пре но си ти нео вла шће ним ли ци ма. По да ци ко ји се од но се на лич не 

12) Унапређењеполитикеипраксезаштитедеце–Европскаконференцијаозлостављању
изанемаривањудеце, Ис тан бул, 25-27 ко ло воз 2001.
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при ли ке по је ди на ца ни су јав ни. До ку мен ти ко ји са др же та кве по-
дат ке се увек чу ва ју на на чин да нео вла шће на ли ца не мо гу да их 
про чи та ју. Ме ђу тим, у ве ћи ни слу ча је ва по је ди нац има пра во да 
ви ди све по дат ке у до ку мен ти ма ко ји се од но се лич но на ње га. По-
сто ји ду жност при ја вљи ва ња дру гих слу жби (пред школ ске, школ-
ске, здрав стве не) со ци јал ној слу жби ка да по сум ња ју да је раз вој 
де те та у  по ро ди ци угро жен. Та ко ђе су при сут ни и стал ни апе ли 
јав но сти да кон так ти ра со ци јал ну слу жбу уко ли ко по сум ња да је 
не ком де те ту по треб на по моћ. 

По при ја ви, со ци јал на слу жба ус по ста вља кон такт са по ро-
ди цом, ко ји се са сто ји пре све га од раз го во ра из ме ђу осо бља со ци-
јал не слу жбе, де те та и ро ди те ља. Обич но већ при ли ком пр вог кон-
так та мо гу ће је до го во ри ти се о  вр сти по др шке ко ја је по треб на. 
Да би се сте кла пот пу ни ја сли ка, че сто се кон так ти ра ју и дру ги у 
не по сред ној око ли ни де те та нпр. де чи ји дис пан зер, вр ти ћи, шко ла. 
У из у зет ним слу ча је ви ма ови кон так ти се мо гу оба ви ти и про тив 
во ље вр ши о ца ро ди тељ ског пра ва. Ис пи ти ва ње мо ра да се за вр ши 
у ро ку од че ти ри ме се ца, уко ли ко не по сто је по себ ни раз ло зи да 
се рок ис пи ти ва ња про ду жи. Ли це ко га се од лу ка ти че (вр ши лац 
ро ди тељ ског пра ва де те та и де те уко ли ко је на пу ни ло 15 го ди на) 
мо ра до би ти пи сме ну од лу ку ко ја тре ба да са др жи и обра зло же-
ње со ци јал не слу жбе. По пра ви лу со ци јал на слу жба и по ро ди ца 
су сло жне о вр сти по мо ћи ко ја је по треб на де те ту и по ро ди ци. По-
моћ мо же би ти са ве то дав на, по ро дич до-пе да го шка по моћ у ку ћи, 
по моћ у ку ћи, или бри зи и ле че њу у по ро ди ци. Уко ли ко со ци јал на 
слу жба про це ни да је де те тј. мла да осо ба не по сред но угро же на у 
сво јој сре ди ни, из два ја ње је мо гу ће и ка да се вр ши лац ро ди тељ-
ског пра ва или де те са мо (уко ли ко је на пу ни ло 15 го ди на) про ти ви 
то ме, Сре ски управ ни суд мо же до не ти од лу ку о та квој вр сти бри ге 
по зах те ву Оп штин ског са ве та за со ци јал ну за шти ту. Та ко ђе, ка да 
је си ту а ци ја из у зет но ри зич на по здра вље и раз вој де те та, по сто ји 
за кон ска мо гућ ност до но ше ња од лу ке о хит ном (нео д ло жном) из-
два ја њу. Ова мо гућ ност пре ци зно је раз ра ђе на у чл. 6 и 7 За ко на 
са по себ ним од ред ба ма о бри зи о мла ди ма. У хит ним си ту а ци ја ма 
због угро же но сти де те та не ма вре ме на да се са че ка од лу ка над ле-
жног сре ског су да, оп штин ски са вет за со ци јал ну за шти ту или чак 
ње гов ру ко во ди лац као по је ди нац, мо гу до не ти од лу ку о нео д ло-
жном из два ја њу де те та из угро жа ва ју ће сре ди не. Од лу ка се спро-
во ди од мах, с тим што је ли це ко је је до не ло та кву од лу ку ду жно да 
о то ме под не се из ве штај, та ко да ис прав ност од лу ке у да љем то ку 
пре и спи ту је оп штин ски са вет за со ци јал ну за шти ту, од но сно над-
ле жни сре ски суд. 
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Ефи ка сност у за шти ти де це огле да се пре све га у за кон ским 
ре ше њи ма, ко ја за бра њу ју фи зич ко ка жња ва ње де це као и оба ве зу 
при ја вљи ва ња и емо ци о нал ног зло ста вља ња као и сум ње на зло-
ста вља ње, свих про фе си о на ла ца. Ка зне не ме ре за не при ја вљи ва-
ње зло ста вља ња и за не ма ри ва ња мо гу ићи и до за бра не оба вља ња 
прак се, оно спа да у део про фе си о нал них оба ве за и про ис ти че из 
пра ва слу жбе и про фе си о нал не ети ке. Ја ка кам па ња, ши ре ње све-
сти ме ђу гра ђа ни ма и про фе си о нал ци ма о штет ним по сле ди ца ма 
зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, до при но се да је дру штво по ста ло 
сен зи би ли са ни је на по ро дич но на си ље. Схва та ње по ро ди це и де це 
као парт не ра ко ји ак тив но уче ству ју у ода би ру услу га ко је су им 
по треб не, као и ши рок спек тар услу га, омо гу ћа ва за шти ту при ме-
ре ну сва ком по је дин цу у од но су на ње го ве по тре бе. 

3.МОДЕЛЗАШТИТЕДЕЦЕУЗЕМЉАМА
БИВШЕЈУГОСЛАВИЈЕ

3.1.РепубликаХрватска

Мо дел за шти те де це у Хр ват ској, нај слич ни ји је мо де лу за-
шти те у Ср би ји, што не чу ди с об зи ром да су обе зе мље до ско ро 
би ле у јед ној и има ле исту со ци јал ну по ли ти ку. Као и Ср би ја, и 
Хр ват ска је пот пи сни ца Кон вен ци је о пра ви ма де те та и рад у со ци-
јал ној слу жби ба зи ран је на ње ним осно ва ма. У Ре пу бли ци Хр ват-
ској де ца ужи ва ју по себ ну за шти ту про пи са ну Уста вом Ре пу бли ке 
Хр ват ске, те ни зом за кон ских про пи са, по себ но Оби тељ ским за-
ко ном, За ко ном о за шти ти од на си ља у оби те љи, За ко ном о со ци-
јал ној скр би. Од 2001. до не те су мно ге На ци о нал не стра те ги је као 
и про то ко ли о на чи ни ма по сту па ња у слу ча ју на си ља. Исто та ко, 
Ре пу бли ка Хр ват ска је ме ђу 14 зе ма ља Ве ћа Евро пе ко је су за бра-
ни ле те ле сно ка жња ва ње де це у вас пит не свр хе.

Др жа ва се по себ но за ла же, да де ца и по ро ди ца бу ду под ње-
ном по себ ном за шти том. То се огле да у ни зу ме ра до не тих као по-
моћ ро ди те љи ма, без об зи ра да ли су у пи та њу труд ни це или са мо-
хра ни ро ди те љи. 

По ве ћа ње бро ја за бе ле же них слу ча је ва зло ста вља ња и за не-
ма ри ва ња де це упо зо ра ва ју да је за за шти ту де це од та квих по на-
ша ња по треб но по све ти ти да ле ко ви ше ре сур са и на по ра на ни воу 
др жав не по ли ти ке. По да ци по ка зу ју да број от кри ве них и при ја-
вље них слу ча је ва зло ста вља ња стал но ра сту. Та ко је у 1995. го ди ни 
от кри ве но и при ја вље но 86 та квих ка зне них де ла, у 2004. от кри ве-
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но је и при ја вље но 2 107, што је 24,5% ви ше не го у 1995. го ди ни. У 
раз до бљу од 2000. до 2004. го ди не от кри ве но је и при ја вље но 1745 
ка зне них де ла про тив пол не сло бо де и пол ног по на ша ња на ште ту 
де це и ма ло лет ни ка, те 9983 де ла про тив бра ка, оби те љи и мла де-
жи по чи ње на на ште ту де це и мла дих. 13) 

По да ци Ми ни стар ства здрав ства и со ци јал не скр би о пред у-
зе тим ме ра ма у ци љу за шти те де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва-
ња упу ћу ју на тренд ра ста бро ја из ре че них ме ра оби тељ ско-прав не 
за шти те у раз до бљу од 2000. до 2004. го ди не (по раст бро ја ме ра 
упо зо ре ња ро ди те љи ма на по гре шке и про пу сте у скр би и од го ју 
де те та за 39,2%, по раст бро ја ме ра над зо ра над ро ди тељ ском скр-
би за 48,1%, те по раст бро ја пред ло га су ду за ли ше ње ро ди тељ ске 
скр би за 61,7%).14)  Пред у зе те ме ре за шти те де це у Хр ват ској исте 
су као и ме ре за шти те де це у Ср би ји. 

Ка да је зло ста вља ње и за не ма ри ва ње де це у пи та њу, над ле-
жна ин сти ту ци ја за спро во ђе ње ме ра за шти те је цен тар за со ци јал-
ну скрб. Слу ча је ви се при ја вљу ју ње му, струч ња ци про це њу ју ста-
ње и по тре бе де це и по ро ди це. Ка да је сек су ал но зло ста вља ње де це 
у пи та њу за по сле ни су ду жни да ра де по Про то ко лу за по сту па ње 
код сек су ал ног на си ља, ко ји је Вла да Ре пу бли ке Хр ват ске усво ји ла 
2012. го ди не. Овај про то кол омо гу ћа ва да се де ца по хит ном по-
ступ ку из два ја ју из по ро ди ца уко ли ко се сек су ал но на си ље де ша ва 
у са мој по ро ди ци. Усме но се до но си ре ше ње о за шти ти из ван вла-
сти те по ро ди це и на ре ди ти ње го во из вр ше ње, без од го де. Пи са но 
ре ше ње цен тра за со ци јал ну скрб ду жан је до не то у ро ку од осам 
да на од да на до но ше ња усме ног ре ше ња. Ре ше ње је по треб но до-
ста ви ти по ли ци ји. На да ље цен тар је ду жан, без од го де да пред ло-
жи су ду до но ше ње ме ра ко ји ма се ре ша ва да љи ста тус де те та и 
спро во ди ти да ље рад ње у ци љу за шти те де те та жр тве сек су ал ног 
зло ста вља ња. Де ца мо гу би ти из дво је на у хра ни тељ ске по ро ди це 
или у уста но ве за со ци јал ну за шти ту де це. Уку пан број де це у до-
мо ви ма за де цу без од го ва ра ју ће ро ди тељ ске за шти те до 2004. био 
је 1558 де це (у 14 до мо ва ко ји ма је осни вач Ре пу бли ка Хр ват ска и 4 
до ма при ват них осни ва ча). У хра ни тељ ским по ро ди ца ма сме ште-
но је 2331 де те. Ако је ма ло лет ној жр тви осим пси хо ло шке по мо-
ћи по треб на за шти та из ван вла сти те по ро ди це, ма те ри јал на по моћ 
или прав но са ве то ва ње, пси хо лог цен тра ће по сре до ва ти из ме ђу 
жр тве и струч ног рад ни ка у чи јем је де ло кру гу оства ре ње пра ва из 
со ци јал не за шти те. 

13) Националнипланактивностизаправаиинтереседеце2006-2012, Вла да Ре пу бли ке 
Хр ват ске, Хр ват ска, стр. 71.

14) Ibi dem, стр. 72.
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Овај Про то кол за по сту па ње код сек су ал ног на си ља не од-
но си се са мо на ма ло лет не жр тве, већ су њи ме ре гу ли са не оба ве зе 
цен тра за со ци јал ну скрб и ка да су пу но лет не осо бе у пи та њу. Цен-
тар је ду жан од мах по са зна њу да при ја ви по ли ци ји ин фор ма ци ју о 
сек су ал ном на си љу, да пру жи жр тви ин фор ма ци је о ње ним за кон-
ским пра ви ма, омо гу ћи ти жр тви бес плат ну прав ну по моћ и бес-
плат ну здрав стве ну за шти ту у скло пу по сто је ћих прав них про пи са 
и упу ти ти је на са рад њу са ци вил ним сек то ром. 

Про бле ми са ко ји ма се др жа ва сре ће, по ка зу ју да по раст бро-
ја слу ча је ва зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це и пред у зе тих ме ра 
за њи хо во ре ша ва ње, ни је пра ти ло и пред у зи ма ло ме ре у ко ји ма би 
се си стем и број струч ња ка, ко ји оба вља ју по сло ве за шти те де це од 
зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, ускла дио  с оп се гом и обе леж ји ма 
по ја ве, ни ти је истим струч ња ци ма оси гу ра но трај но струч но уса-
вр ша ва ње ра ди оси гу ра ња зна ња, ве шти на и спо соб но сти по треб-
них за ме ђу ре сор но по сту па ње на пре вен ци ји по ја ве и ре ша ва ња 
слу ча је ва зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це. Због та квог ста ња 
ства ри от кри ве не и при ја вље не слу ча је ве че сто не пра ти пра во-
вре ме но пред у зи ма ње ме ра ко ји ма би се де ци жр тва ма на си ља 
пра во вре ме но оси гу ра ла за шти та, фи зич ки и пси хич ки опо ра вак 
те по но во укљу чи ва ње у дру штво. Та ко ђе, је по треб но по ве ћа ти 
сен зи би ли за ци ју јав но сти и јав ну свест о ва жно сти пре вен ци је за-
шти те де це од свих об ли ка зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, има ју ћи 
у ви ду да без истог од ре ђе ња и де ло ва ња дру штва ни је мо гу ће по-
сти ћи по треб ну за шти ту де це од та квих ра зор них по сту па ка.

3.2.МоделзаштитедецеуРепублициСрбији

Као и оста ле Европ ске зе мље, и Ср би ја је пре шла дуг пут 
ка да је у пи та њу при зна ва ње де тињ ства и ор га ни зо ва ње за шти те 
де це. Осам де се тих го ди на про шлог ве ка за шти та је би ла усме ре на 
на по себ не ка те го ри је де це, са ори јен та ци јом др жав них слу жби ка 
„спа са ва њу де те та“. Вре ме ном ове ме ре ни су да ва ле ефек та већ су 
до во ди ле до но вих об ли ка зло у по тре ба и за не ма ри ва ња де це.

У пр вој де це ни ји 21. ве ка Ср би ја је пре у зе ла ме ђу на род не 
оба ве зе, ка да је у пи та њу за шти та де це, та ко да се пра ве стра те шки 
до ку мен ти ко ји ути чу на по бољ ша ње по ло жа ја де це.  Спро во ди се 
Ак ци о ни план На ци о нал не стра те ги је за пре вен ци ју и за шти ту де-
це од на си ља у ко ме се де фи ни ше оп шта по ли ти ка до 2015. го ди не, 
из ра ђен је и усво јен Оп шти про то кол за за шти ту де це 2005, Стра-
те ги ја раз во ја си сте ма со ци јал не за шти те, усво јен је но ви по ро дич-
ни за кон као и На ци о нал на стра те ги ја за мла де. У сво јим стра те-
шким до ку мен ти ма Ср би ја по тен ци ра по што ва ње људ ских пра ва, 
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по себ но де чи јих пра ва. То под ра зу ме ва по сто ја ње др жав них си сте-
ма, ко ји ће пре по зна ти де цу ко јој је по треб на за шти та и обез бе ди ти 
бр зу и ефи ка сну ин тер вен ци ју у слу ча је ви ма ка да по сто ји сум ња 
да је де те из ло же но ри зи ку или је пре тр пе ло на си ље и обез бе ди ти 
ме ре по др шке за фи зич ки и пси хич ки опо ра вак де те та и ње го ву 
ре ин те гра ци ју.

Глав ну уло гу у про це су за шти те де це од зло ста вља ња и за-
не ма ри ва ња има цен тар за со ци јал ни рад, као ор ган ко ји тре ба да 
ко ор ди ни ра у свим фа за ма по ступ ка за шти те и ка сни је опо рав ка 
де те та. Цен тар за со ци јал ни рад као основ на слу жба со ци јал не за-
шти те, ко ја ујед но вр ши по сло ве ор га на ста ра тељ ства има кључ-
ну по зи ци ју и нај ве ћи ди ја па зон уло га и за да та ка у пре вен ци ји и 
за шти ти де це од на си ља. Пре вен тив на уло га под ра зу ме ва за дат ке 
на раз ли чи тим ни во и ма пре вен ци је по ро дич них по ре ме ћа ја и по-
моћ по ро ди ци у ре ха би ли та ци ји ње них функ ци ја. Као ор ган ста-
ра тељ ства и као основ на слу жба со ци јал не за шти те у ло кал ној за-
јед ни ци, цен тар за со ци јал ни рад је овла шћен да обез бе ди по моћ 
и по др шку свој де ци ко јој је, услед зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, 
угро жен жи вот, здра вље и раз вој. Цен тар обез бе ђу је по треб не ме ре 
со ци јал не и по ро дич но прав не за шти те.

Сва ко ко по сум ња да је де те угро же но, да је при сут но од су-
ство бри ге и не ге, ко је до во ди у пи та ње де те то ву без бед ност, да 
су при сут не по вре де код де те та, има пра во и оба ве зу да при ја ви 
цен тру за со ци јал ни рад. Оба ве за се од но си на све здрав стве не, 
обра зов не, со ци јал не и дру ге уста но ве и ор га ни за ци је као и гра ђа-
не. При ја вљи ва ње мо же би ти усме но или пи сме но, укљу чу ју ћи и 
раз го вор те ле фо ном. При јем ни рад ник про ве ра ва да ли се по ро ди-
ца и де те од ра ни је на ла зи на еви ден ци ји ЦСР. При јем, раз ма тра ње 
при хва тљи во сти при ја ве и про ве ра по сто је ћих ин фор ма ци ја у ЦСР 
тра ју нај ду же 1 рад ни дан. 

У свим слу ча је ви ма ка да ЦСР  до ђе до са зна ња да по сто ји 
сум ња да је пре ма де те ту учи ње но кри вич но де ло, по треб но је да о 
то ме што ра ни је оба ве сти јав но ту жи ла штво и по ли ци ју. 

По отва ра њу слу ча ја у ЦСР по сту пак по чет не про це не во-
ди во ди тељ слу ча ја уз по моћ струч ног ти ма цен тра. Ова про це на 
тре ба ло би да тра је нај ду же се дам рад них да на и она пред ста вља 
основ за од ре ђи ва ње сме ра ра да са де те том и по ро ди цом. Про цес 
по чет не про це не об у хва та:

•  Ус по ста вља ње кон так та са де те том и по ро ди цом, оп сер-
ва ци ја и раз го вор са де те том и по ро ди цом, при ку пља ње и 
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ана ли зи ра ње при сту пач них ин фор ма ци ја и при ба вља ње 
ре ле вант них по да та ка од струч ња ка дру гих слу жби.

•  Про це на без бед но сти и ри зи ка у ко ме се де те на ла зи (опис 
ста ња и по тре ба де те та, про це на по ро дич ног функ ци о ни-
са ња, опис и про це на сре дин ских фак то ра и су мар на про-
це на ко ја се од но си на про це ну сна га, лич не, по ро дич не 
и сре дин ске ре сур се.) У окви ру ове про це не бит но је де-
фи ни са ти да ли је де те угро же но, ко ји се ри зи ци по де те 
мо гу иден ти фи ко ва ти, ко ји се ре сур си мо гу упо тре би ти 
да се де те за шти ти у по ро ди ци, да ли има ра зум ног осно-
ва за сум њу да по сто ји озбиљ на опа сност за оште ће ње 
здра вља и раз во ја де те та и ко је се услу ге и ме ре за шти те 
мо гу пру жи ти де те ту и по ро ди ци.

• Без бед ност де те та то ком по чет не про це не, а и ка сни је то-
ком по но вље не про це не, про це њу је се по мо ћу Ска ле без-
бед но сти де це  ко јом се про ве ра ва ју фак то ри ко ји угро-
жа ва ју без бед ност де те та и ка да по сто ји сум ња да је де те 
угро же но услед зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. По го дан 
ин стру мент по чет не про це не у ЦСР је и ска ла Про це не 
ри зи ка од за не ма ри ва ња и зло ста вља ња код де це, овај ин-
стру мент се ко ри сти то ком по чет не про це не ка да по сто ји 
при ја ва, од но сно сум ња да је де те из ло же но зло ста вља њу 
или за не ма ри ва њу. Про це на се вр ши за до ма ћин ство у ко-
ме де те жи ви, а ако де те бо ра ви у ви ше до ма ћин ства за 
сва ко по себ но се вр ши про це на. (Же га рац, Џа мо ња – Иг-
ња то вић, 2010).

• То ком по чет не про це не пред у зи ма ју се ин тер вен ци је за 
оси гу ра ње без бед но сти де те та. Оне има ју за циљ да оси-
гу ра ју без бед ност де те та и мо же се ко ри сти ти јед на или 
ви ше ин тер вен ци ја. То су: ин тер вен ци је струч ног рад ни-
ка; ко ри шће ње по ро ди це, су сед ства или дру гих осо ба из 
за јед ни це за оси гу ра ње без бед но сти; ко ри шће ње ло кал не 
за јед ни це као ре сур са; ро ди тељ или дру га осо ба ко ја се 
ста ра о де те ту пред у зе ла је ме ре на од го ва ра ју ћи на чин; 
по тен ци јал ни на сил ник је на пу стио ку ћу; не на сил ни ро-
ди тељ се пре се лио у без бед но окру же ње са де те том; пла-
ни ра но по кре та ње за кон ског по ступ ка, док де те оста је 
ку ћи; дру ге ин тер вен ци је; осо ба ко ја се ста ра о де те ту  је 
са гла сна за сме шта јем де те та ван ку ће; де те из дво је но из 
по ро ди це без са гла сно сти ро ди те ља, јер дру ге ин тер вен-
ци је не мо гу да оси гу ра ју без бед ност.
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Во ди тељ по чет не про це не раз мо три ће са чла но ви ма струч-
ног ти ма ин фор ма ци је при ку пље не то ком по чет не про це не, на кон 
че га ће до не ти од лу ку, ко ја мо же би ти:

а) по сто ји по тре ба за за шти том де те та од зло ста вља ња и 
за не ма ри ва ња

б) не по сто ји по тре ба за за шти том де те та од зло ста вља ња 
и за не ма ри ва ња, али де те и по ро ди ца има ју по тре бе за 
дру гим ви до ви ма по др шке и по мо ћи

ц) не по сто ји по тре ба за за шти том де те та ни ти за дру гим 
услу га ма. Слу чај се за тва ра. 

На кон за вр ше не по чет не про це не цен тар је ду жан да обез бе-
ди по врат ну ин фор ма ци ју под но си о цу при ја ве, ко ји не би тре ба ло 
да бу де ду жи од 10 да на од да на под но ше ња при ја ве.

По сле по чет не про це не, ра ди се усме ре на про це на оба ве зно 
у сле де ћи слу ча је ви ма:

•  ка да је де те из дво је но из по ро ди це да би му се оси гу ра ла 
без бед ност

•  ка да се пла ни ра сме штај де те та ван по ро ди це, уз са гла-
сност или без са гла сно сти ро ди те ља

•  ка да слу чај уђе у суд ску про це ду ру, а при сут на је сло же-
ност еле ме на та ко ји ути чу на од лу ку.

Да би се про це на из вр ши ла мо гу се ко ри сти ти сле де ћи ин-
стру мен ти: Упит ник на ве де них до га ђа ја, Ска ла кућ них усло ва, 
Ска ла по ро дич них ре сур са, Упит ник сна га и те шко ћа.15) 

ЦСР пре у зи ма да љу ко ор ди на ци ју пла ни ра ња, спро во ђе ња 
ме ра за шти те и услу га пра ће ња де те та и по ро ди це, али уз са рад њу 
са свим дру гим слу жба ма. ЦСР мо же да ор га ни зу је кон фе рен ци-
ју слу ча ја на ко јој се до но се од лу ке о стра те ги ја ма и ме ра ма ко је 
је по треб но пред у зе ти ка ко би се обез бе ди ла за шти та де те та. На 
кон фе рен ци ју се по зи ва ју: струч ња ци из дру гих уста но ва (обра-
зов них, здрав стве них, де чи јих, по ли ци је), ро ди те љи (са мо не на си-
лан), де те и дру га ли ца из по ро ди це, струч ња ци ко ји ће би ти укљу-
че ни у да љи рад са де те том. Кон фе рен ци ја слу ча ја са зи ва се ка да 
је по треб на по др шка ши рег со ци јал ног си сте ма за де те и по ро ди цу. 
Пра ви се план за за шти ту де те та (утвр ђу је се ко ће да ра ди, шта 
и до ка да); име ну је се од го вор ни струч њак за ре а ли за ци ју пла на 
(обич но из ЦСР), вр ши се иден ти фи ка ци ја да љих по тре ба за про-
це ном; утвр ђу је се да тум за но ву кон фе рен ци ју од но сно ре ви зи ју 

15) Заштитадететаодзлостављањаизанемаривања,ПрименаОпштегпротолола, Бе о-
град, 2011, стр. 112-133.
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пла на и пра ви се ре зер вни план уко ли ко се до го во ре не ме ре не мо-
гу спро ве сти. 

Цен тар за со ци јал ни рад мо же пред у зе ти сле де ће ме ре из по-
ро дич но-прав не за шти те:

•  Упо зо ра ва ње ро ди те ља на не до стат ке у вр ше њу ро ди тељ-
ског пра ва

•  Упу ћи ва ње ро ди те ља на раз го вор у по ро дич но са ве то ва-
ли ште или дру гу уста но ву спе ци ја ли зо ва ну за по сре до ва-
ње у по ро дич ним од но си ма

•  При вре ме на ста ра тељ ска за шти та де те та, укљу чу ју ћи и 
нео д ло жно из ме шта ње из по ро ди це и обез бе ђи ва ње сме-
шта ја у дру гу по ро ди цу или уста но ву со ци јал не за шти те

•  По кре та ње суд ских по сту па ка ра ди за шти те де те та.
У си ту а ци ја ма ка да је жи вот де те та угро жен или му пре ти 

не по сред на опа сност од озбиљ них оште ће ња здра вља и раз во ја, 
ЦСР тре ба да у што кра ћем ро ку оси гу ра без бед ност де те та. Ова 
ме ра се зо ве нео д ло жна ин тер вен ци ја. Основ за ова кву ме ру со ци-
јал не ин тер вен ци је пред ста вља по сто ја ње „озбиљ не опа сно сти за 
пра вил но по ди за ње де те та“ што под ра зу ме ва ви сок сте пен ри зи ка 
за де те тов фи зич ки и пси хич ки ин те гри тет, од но сно со ци јал ни раз-
вој, а што оправ да ва при нуд ну ин тер вен ци ју у по ро дич ни жи вот. 
Пре ма чл. 136 ЗБПО, де те мо же би ти од у зе то од ро ди те ља са мо у 
слу ча је ви ма ко је пред ви ђа за кон и то ка да по сто ји озбиљ на опа-
сност за ње го во пра вил но по ди за ње.16) 

Ме ра нео д ло жне ин тер вен ци је при ме њу је се  уко ли ко се за-
шти та де те та не мо же обез бе ди ти на дру ги на чин. Ор ган ста ра тељ-
ства је овла шћен да у сва ком тре нут ку, у би ло ко јој фа зи за штит ног 
про це са, пре ду зме ова кву ин тер вен ци ју, што у не ким слу ча је ви-
ма мо же би ти нео п ход но већ по сле пр ве при ја ве о зло ста вља њу. У 
слу ча ју при нуд ног из два ја ња де те та ор ган ста ра тељ ства је у оба ве-
зи да у ро ку од 72 са та од тре нут ка ка да је де те сме ште но у од го ва-
ра ју ћу уста но ву или дру гу по ро ди цу до не се ре ше ње са кла у зу лом 
из вр шно сти. Сле де ће си ту а ци је сма тра ју се оправ да ним ин ди ка ци-
ја ма за до но ше ње та кве од лу ке:

•  де те је пре тр пе ло те жак на пад: пре ту че но је, опе че но, 
отро ва но, до те ме ре да је до шло до те шких по вре да или 
је мо гло до ћи до те шких по вре да,

16)  Мир ја на Об рет ко вић,  „Стан дар ди по ро дич но прав не за шти те“, у Об рет ко вић, М., Пе-
ја ко вић Љ. (ур.) Заштитадететаодзлостављања–приручникзацентрезасоцијални
радидругеслужбеулокалнојзаједници, Ју го сло вен ски цен тар за пра ва де те та, Бе о град, 
2001, стр. 44.
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•  де те је си сте мат ски му че но или ка жња ва но на не ху ман 
на чин,

•  ро ди те љев не мар за без бед ност де те та до вео је до те шких 
по вре да или је мо гао до ве сти до њих,

•  стан/ку ћа су у та квом ста њу да пред ста вља ју ди рект ну 
прет њу за на ста ја ње те шких по вре да,

•  де те је сек су ал но зло ста вља но или зло у по тре бља ва но,
•  ро ди те љи на мер но и си сте мат ски не обез бе ђу ју де те ту 

основ ну хра ну
•  ро ди тељ од би ја да обез бе ди здрав стве ну или пси хи ја триј-

ску по моћ де те ту
•  ро ди те љи су на пу сти ли де те или су ухап ше ни.
Пред у зи ма њем нео д ло жне ин тер вен ци је де те та и ње го вим 

из два ја њем из по ро ди це, ор ган ста ра тељ ства у оба ве зи је да пред у-
зи ма ме ре по ро дич но-прав не или кри вич но-прав не за шти те де те та 
у од но су на ро ди те ље или ста ра те ље, као и у од но су на дру ге од га-
ја те ље код ко јих се де те на ла зи. 
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IvanaMilosavljevicDjukic

THECHILDRENPROTECTIONMODELS–FROM
THERECOGNITIONOFCHILDHOOD

TO(UN)EQUALPARTICIPANTSINTHESOCIETY

Resume
Chil dren pro tec tion mo dels are ba sed on the Con ven tion on the 

Rights of the Chil dren in con tem po rary so ci ety. It to ok ne arly a cen tury, 
from the Ge ne va Dec la ra tion in 1924, for  re cog ni tion the ne ces sity of 
its adop tion. The Con ven tion pro vi des a com pre hen si ve fra me work for 
the re cog ni tion of the rights re la ting not only to the chil dren’s ne eds 
for ca re, pro tec tion and ade qu a te pro vi sion but al so the need for par ti-
ci pa tion. It is this right on par ti ci pa tion what re pre ents the sig ni fi cant 
chan ge, as it re cog ni zes chil dren as par ti ci pants in so ci ety and thus po-
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ses a thre at to the tra di ti o nal bo un da ri es bet we en adults and chil dren. 
The Con ven tion chan ges the con cep tion of chil dren as de pen dent on the 
ca re of adults and una bled to ta ke re spon si bi lity for the ir own de ci si ons, 
in clu ding the right to par ti ci pa te fully in de ci si ons that af fect the ir li ves. 
Ac cor ding to the ar tic le 12 of the Con ven tion, sta tes par ti es are re qu i red 
to en su re that the child, who is ca pa ble of for ming the ir own opi nion, 
has the right to ex press this opi nion freely in all mat ters af fec ting the 
child be ing gi ven the at ten tion in ac cor dan ce with the age and ma tu rity 
of the child. This ar tic le, to get her with Ar tic le 3, re qu i res that in all ac-
ti vi ti es per for med by pu blic so cial wel fa re in sti tu ti ons, law co urts, ad-
mi ni stra ti ve or le gi sla ti ve bo di es, the best in te rest of a child shall be of 
pri mary con si de ra tion. Ho we ver, the prin ci ple of best in te rest of a child 
is not al ways gu i ded by the real ne eds of chil dren but „ef fi ci ency” and 
„ef fec ti ve ness” of ten pre vail. The wel fa re of the child is the most im-
por tant in de ci sion-ma king pro ces ses thro ug ho ut the so ci ety. The dif-
fe ren ce bet we en chil dren pro tec tion in Euro pean Union and Euro pean 
co un tri es is exactly in fa ci li ta tion of the im ple men ta tion of the se ar tic-
les of the Con ven tion. As chil dren do not ha ve the sta tus of ci ti zens, 
they them sel ves are not able to en su re that the ir in te rests are re spec ted, 
and wit ho ut the prin ci pal le gal system that wo uld sup port it, the re is no 
gu a ran tee that the ir in te rests will be ta ken in to con si de ra tion. It is sig ni-
fi cant that chil dren ha ve ba sic ci vil rights, be ca u se wit ho ut the se rights 
they may be su bjec ted to the per so nal pre ju di ces, lack of un der stan ding 
of the child’s per spec ti ve, the ab sen ce of will for re sol ving the con flict 
or simply a po wer bat tle, in which the adults are al ways stron ger.

The pre scri bed stan dards of tre at ment and ca re are of ten qu e sti-
o na ble in Ser bia be ca u se of the inef fi ci ency of the ju ri di cal system and 
lack of ef fec ti ve en for ce ment mec ha nisms. Par ti cu larly inef fi ci ent so-
lu tion exists in the re pre sen ta tion of the child in the pro ce e dings due to 
un der de ve lo ped in de pen dent le gal re pre sen ta tion and im pre ci se de fi ni-
tion of ju ris dic tion of the gu ar di an ship, star ting from advo cacy, thro ugh 
the de ci sion-ma king aut ho rity, advi sory work with the fa mily and sup-
port co urt bo di es in ci vil and en for ce ment pro ce e ding. Such de fi ni tion 
of the ju ris dic tion of the gu ar di an ship can be as ses sed as the we a kest 
link in the cur rent system of child pro tec tion.
Keywords:  chil dren, child hood, fa mily, pro tec tion of the rights and in te rests, 

mo dels of chil dren pro tec tion.
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