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Нова верзија приручника настала је у оквиру заједничког пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и 
девојчицама у Србији II”, који реализују UNICEF, UN Women, UNFPА и UNDP, у партнерству са Владом Републике Србије, на челу 
са Координационим телом за родну равноправност. Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији 
усмерен је на развој друштвеног и институционалног окружења које ће допринети нултој толеранцији и искорењивању 
насиља над женама у Србији. Заједничким деловањем агенција Уједињених нација и тела Владе Републике Србије 
доприноси се решавању проблема насиља у породици и партнерским односима, унапређује подршка женама, девојчицама 
и њиховим породицама и ствара окружење које не толерише насиље. Пројекат се спроводи уз подршку Владе Краљевине 
Шведске. Реализацију ове активности стручно је предводила Посебна радна група за примену Посебног протокола система 
здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања Министарства здравља Републике Србије, а 
логистички подржало Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије (ДЕАПС). Садржај и ставови 
изнети у овој публикацији представљају ставове аутора и не одражавају нужно ставове агенција Уједињених нација.
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Пред го вор тре ћем, 
до пу ње ном из да њу

У по след ње две де це ни је си стем за шти те де це од зло ста вља ња и 
за не ма ри ва ња по стао је у на шој сре ди ни знат но ефи ка сни ји, на 

до бро бит де це: ус по ста вљен је прав ни оквир као основ за им пле мен-
та ци ју ин тер вен ци ја и ре а ли зо ван је ве ли ки број ак тив но сти усме рен 
на по ди за ње све сти струч не и оп ште јав но сти о по сле ди ца ма ло ших 
по сту па ња пре ма де ци и по тре би за шти те де це од сва ке зло у по тре бе; 
до не те су смер ни це за по сту па ње про фе си о на ла ца у слу ча је ви ма зло-
ста вља ња и за не ма ри ва ња де це и пре по ру ке за ус по ста вља ње ин тер-
ди сци пли нар не и ин тер сек тор ске мре же за шти те де це; спро ве де на 
су ис тра жи ва ња, об ја вље ни струч ни ра до ви и ор га ни зо ва ни струч ни 
ску по ви по све ће ни раз ли чи тим об ли ци ма зло у по тре бе де це.

У си сте му здрав стве не за шти те је, од до но ше ња пр вог По себ ног про-
то ко ла си сте ма здрав стве не за шти те за за шти ту де це од зло ста вља ња 
и за не ма ри ва ња 2009. го ди не до да нас, на пра вљен су ве ли ки ко ра ци 
у по бољ ша њу од го во ра здрав стве ног си сте ма на зло у по тре бу де це — 
фор ми ра ни су струч ни ти мо ви и ор га ни зо ва не еду ка ци је о пре по зна-
ва њу фак то ра ри зи ка и по ка за те ља зло ста вља ња и за не ма ри ва ња и 
о по сту па њу здрав стве них рад ни ка/са рад ни ка у слу ча ју сум ње да је 
де те из ло же но не ком ви ду зло у по тре бе и ус по ста вљен је си стем еви-
ден ци је слу ча је ва зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це у здрав стве ном 
си сте му.

Ме ђу тим, прак са је по ка за ла да не ка ре ше ња ни су би ла нај це лис ход-
ни ја и да тре ба из ме ни ти смер ни це за по сту па ње и ускла ди ти их са но-
вим за кон ским про пи си ма, као и по дроб ни је де фи ни са ти по ја ве зло-
ста вља ња и за не ма ри ва ња де це зло у по тре бом елек трон ских ме ди ја, 
ма ни пу ла ци јом у про це су раз во да бра ка, у слу ча је ви ма по ро дич ног 
на си ља (де те као све док по ро дич ног на си ља), у гру пи вр шња ка и у ин-
сти ту ци ја ма где де ца бо ра ве. За то је По себ на рад на гру па ини ци ра ла 
до но ше ње но вог По себ ног про то ко ла. Уз по др шку UNICEF-а ор га ни зо-
ва ни су струч ни ску по ви на ко ји ма су раз ме ње на ис ку ства из прак се 
здрав стве ног си сте ма и прак се дру гих си сте ма укљу че них у за шти ту 
де це и раз ма тра не су пре по ру ке за по ди за ње ефи ка сно сти од го во ра 
здрав стве ног си сте ма на по ја ву зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це. 
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Тре ће, до пу ње но из да ње При руч ни ка пра ти из ме не По себ ног про то-
ко ла, ко је је Ми ни стар ство здра вља усво ји ло 2018. го ди не. 

Ис ку ства из прак се су по ка за ла и да је по треб на кон ти ну и ра на по др-
шка у по ди за њу сте пе на сен зи би ли са но сти здрав стве них рад ни ка/
са рад ни ка и одр жа ва њу лич не и про фе си о нал не од го вор но сти у ра-
ду са зло ста вља ном и за не ма ри ва ном де цом и њи хо вим по ро ди ца ма. 
Циљ При руч ни ка је по др шка у ра ду свим здрав стве ним рад ни ци ма/
са рад ни ци ма и по ди за ње све сти да њи хов уло га ни је са мо у са ни ра њу 
по вре да, фи зич ких и емо ци о нал них, на не тих зло ста вља њем и за не-
ма ри ва њем већ и пре вен ци ја сва ке вр сте зло у по тре бе де це и мла дих.

По себ на рад на гру па за хва љу је свим здрав стве ним рад ни ци ма/са рад-
ни ци ма, а по себ но чла но ви ма струч них ти мо ва и струч ња ци ма из дру-
гих сек то ра укљу че них у си стем за шти те де це, чи ја су ис ку ства да ла 
дра го це не смер ни це за рад на из ме на ма По себ ног про то ко ла, па и за 
рад на При руч ни ку. По себ ну за хвал ност ду гу је мо кан це ла ри ји UNICEF-а 
у Бе о гра ду за ви ше го ди шњу по др шку уна пре ђе њу за шти те де це од 
зло ста вља ња и за не ма ри ва ња у си сте му здрав стве не за шти те.

У Бе о гра ду, јул 2019. 
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Извод из ре цен зи је

Проф. др Ве ро ни ка Ишпа но вић Ра дој ко вић

Т ре ће, до пу ње но из да ње При руч ни ка за при ме ну По себ ног про то-
ко ла си сте ма здрав стве не за шти те за за шти ту де це од зло ста вља-

ња и за не ма ри ва ња по ја вљу је се се дам го ди на на кон пр вог из да ња 
(2012). На ста ло је као плод де се то го ди шњег кон ти ну и ра ног ра да По-
себ не рад не гру пе за при ме ну По себ ног про то ко ла, ко ју је име но ва ло 
Ми ни стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср би је 2010. го ди не са ци љем да 
се здрав стве ним рад ни ци ма и са рад ни ци ма по мог не у спро во ђе њу 
упут ста ва за за шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња са др жа-
них у том Про то ко лу.

Тре ће, до пу ње но из да ње обо га ће но је ис ку стви ма сте че ним то ком 
де се то го ди шњег пе ри о да при ме не По себ ног про то ко ла и у скла ду 
је са про ме на ма у ре ви ди ра ном По себ ном про то ко лу, ко ји је усво-
јен 2018. го ди не на ини ци ја ти ву По себ не рад не гру пе. Оно са др жи 
де таљ на и ино ви ра на упут ства за рад струч них ти мо ва ко ји су у ме-
ђу вре ме ну фор ми ра ни при свим до мо ви ма здра вља, са по себ ним 
на гла ском на ус по ста вља њу де ло твор не ин тер сек тор ске са рад ње у 
за шти ти де це, као и на ве шти на ма еви ден ти ра ња слу ча је ва зло ста-
вља ња и за не ма ри ва ња де це у си сте му ко ји је ме ђу вре ме ну ус по-
ста вљен у си сте му здрав стве не за шти те. Ово из да ње ну ди од го во ре 
и/или мо гу ћа ре ше ња у ве зи са но вим иза зо ви ма ко ји су се ја ви ли 
пред струч ња ци ма, као што су пре по зна ва ње и за шти та де те та све-
до ка по ро дич ног на си ља, ма ни пу ла ци ја де цом у про це су раз во да 
бра ка, на си ље над де цом кроз зло у по тре бу елек трон ских ме ди ја, 
на си ље у гру пи вр шња ка и на си ље у ин сти ту ци ја ма где де ца бо ра ве. 
Зна чај ну но ви ну у тре ћем, до пу ње ном из да њу При руч ни ка чи ни и 
ста вља ње ве ћег на гла ска на зна ња и ве шти не про ак тив ног ка рак-
те ра, чи ја је функ ци ја пре вен ци ја зло ста вља ња и за не ма ри ва ња и 
ства ра ње без бед ног и под сти цај ног окру же ња у ко ме се у пот пу но-
сти по шту је пра во де те та на за шти ту од свих ви до ва на си ља. Здрав-
стве ни рад ни ци и са рад ни ци има ју мно го ва жни ју уло гу у том про це-
су не го што они са ми пре по зна ју и за то је по ди за ње све сти и ја ча ње 
лич не и про фе си о нал не од го вор но сти ко је се ну ди у овом при руч-
ни ку од из у зет ног зна ча ја. 
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У од но су на пр во из да ње из 2012. го ди не, ово из да ње пред ста вља 
огро ман кван ти та тив ни и ква ли та тив ни скок; сло бод но се мо же ре-
ћи да се ра ди о но вом де лу ко је пре ва зи ла зи уоби ча је не стан дар де 
јед ног при руч ни ка. Оно не са мо да пру жа по моћ/по др шку здрав стве-
ним рад ни ци ма и са рад ни ци ма у при ме ни По себ ног про то ко ла и ја ча 
њи хо ву лич ну и про фе си о нал ну од го вор ност, не го им пру жа основ за 
раз ми шља ње и бу ди по тре бу за да љим ис тра жи ва њем и са зна ва њем 
при ро де са ме по ја ве на си ља над де цом, ње них ко ре на и по сле ди ца и 
мо гу ћих пра ва ца лич ног и про фе си о нал ног ан га жо ва ња у оства ри ва-
њу под сти цај ног и без бед ног окру же ња за раз вој сва ког де те та. Код 
струч ња ка ко ји се у прак си че сто су сре ћу са зло ста вља ном и за не ма-
ри ва ном де цом и њи хо вим по ро ди ца ма и ин тен зив но се ба ве пру жа-
њем по мо ћи, текст При руч ни ка бу ди и ја ча кре а тив ност и етич ност 
ко је по сто је у сва ком људ ском би ћу, али су че сто за то мље не услед си-
ли не те шких емо ци ја ко је се не ми нов но ја вља ју то ком ин тен зив ног 
ба вље ња овом по ја вом. 

Сма трам да ће При руч ник би ти од из у зет не ко ри сти свим струч ња ци-
ма ко ји ра де са де цом и мла ди ма, а пр вен стве но струч ња ци ма у си-
сте му здрав стве не за шти те и то пло пре по ру чу јем ње го во штам па ње.
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Извод из ре цен зи је

Проф. др Сло бо дан Са вић

С трук ту ра и са др жај При руч ни ка у пот пу но сти су у скла ду са ње го-
вим основ ним за дат ком да бу де во дич за при ме ну По себ ног про-

то ко ла. Све де фи ни ци је пој мо ва, кла си фи ка ци је и при ка за ни по ступ-
ци у скла ду су са са вре ме ним те о риј ским и прак тич ним струч ним и 
на уч ним са зна њи ма о про бле му зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це. 
Си сте ма тич ност При руч ни ка је на из у зет но ви со ком ни воу, а из ње 
про ис ти че и ње го ва све о бу хват ност. Текст је на пи сан ја сним, при сту-
пач ним и ујед на че ним сти лом, што ни је увек ла ко оства ри ти ка да је 
у пи са ње укљу чен ве ћи број ауто ра раз ли чи тих стру ка и про фи ла. У 
кон крет ном слу ча ју овог при руч ни ка, из у зет но ви сок ква ли тет тек ста 
у струч ном и сва ком дру гом по гле ду обез бе ђен је ти ме што су у ње го-
вој из ра ди као ауто ри ан га жо ва ни при зна ти и до ка за ни струч ња ци и 
на уч ни рад ни ци, са ве ли ким прак тич ним ис ку ством у сво јим про фе-
си о нал ним обла сти ма. Текст при руч ни ка је из у зет но ин фор ма ти ван и 
еду ка ти ван, обо га ћен при ка зи ма кон крет них слу ча је ва из прак се, та-
бе ла ма, гра фи ко ни ма, схе мат ским при ка зи ма и пре ци зним упут стви-
ма за по сту па ње у прак тич ном ра ду. Број на ве де них ре фе рен ци (146) 
и ква ли тет ко ри шће не стра не и до ма ће ли те ра ту ре га ран ту ју да је 
При руч ник на пи сан у скла ду са са вре ме ним струч ним са зна њи ма и 
на уч ним до стиг ну ћи ма у обла сти за шти те де це од зло ста вља ња и за-
не ма ри ва ња.

Као спе ци ја ли ста суд ске ме ди ци не, ко ји се ба ви и кли нич ком суд ском 
ме ди ци ном, су о ча вао сам се у прак тич ном ра ду са дра стич ним слу-
ча је ви ма зло ста вља ња и за не ма ри ва ња у ко ји ма су де ца за до би ја ла 
те шке те ле сне по вре де, са озбиљ ним трај ним по сле ди ца ма уко ли ко 
су пре жи ве ла и смрт ним ис хо дом у нај те жим слу ча је ви ма. У тим си ту-
а ци ја ма те ло је би ло не ми све док све га оног што је де те тр пе ло и пре-
жи вља ва ло, а што је мо гло би ти спре че но да је на си ље на вре ме пре-
по зна то и спре че но. Упра во сто га су из у зет но зна чај не све ак тив но сти 
усме ре не на от кри ва ње и при ја вљи ва ње на си ља над де цом, ње го во 
до ка зи ва ње и до ку мен то ва ње, пру жа ње од го ва ра ју ће здрав стве не 
и дру ге за шти те жр тва ма на си ља и спре ча ва ње да љег на си ља. У на-
шој сре ди ни ве ли ки до при нос овим ак тив но сти ма да ло је усва ја ње и 
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спро во ђе ње По себ ног про то ко ла Ми ни стар ства здра вља РС за за шти-
ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, као и пи са ње При руч ни ка 
за ње го ву прак тич ну при ме ну. 

На осно ву свих прет ход но на ве де них чи ње ни ца и су мар не ана ли зе 
струк ту ре, са др жа ја и ква ли те та тек ста При руч ни ка, за кљу чу јем да су 
ауто ри у пот пу но сти оства ри ли свој циљ да При руч ник бу де по др шка 
у ра ду свим здрав стве ним рад ни ци ма и са рад ни ци ма и зна ча јан до-
при нос по ди за њу све сти да њи хо ва уло га ни је са мо са ни ра ње по вре-
да и убла жа ва ње те ле сних и емо ци о нал них по сле ди ца зло ста вља ња 
и за не ма ри ва ња већ и пре вен ци ја сва ке вр сте зло у по тре бе де це и 
мла дих. Ми слим да ће због сво је све стра но сти и све о бу хват но сти овај 
при руч ник по ста ти не из бе жни прак тич ни во дич у ра ду свих ле ка ра и 
дру гих здрав стве них рад ни ка ко ји се у окви ру сво је про фе си о нал не 
де лат но сти ба ве за шти том де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња и у 
ту свр ху га нај и скре ни је пре по ру чу јем.
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I 
УВОД

Ми ли ца Пе јо вић Ми ло ван че вић, 
Ма ри ја Мит ко вић Вон чи на

П ри руч ник ко ји је пред ва ма са др жи при каз основ них ка рак те ри сти-
ка и симп то ма код де це, удру же них са зло ста вља њем и за не ма ри-

ва њем, ко ји се мо гу оп сер ви ра ти у сва ко днев ном ра ду здрав стве них 
рад ни ка/са рад ни ка, као и опис про це са за шти те де це од зло ста вља ња 
и за не ма ри ва ња у си сте му здрав стве не за шти те. При руч ник би тре ба ло 
да мо ти ви ше сва ког здрав стве ног рад ни ка/са рад ни ка да раз ми шља о 
то ме да ста ња, зна ко ви и симп то ми ко је је уочио код де те та мо гу би ти 
у ве зи и са не а де кват ним по сту па њем, као и да пре по зна по ка за те ље и 
по кре не про цес за шти те. При руч ник ни је осми шљен ни као са мо ста лан 
ни као је ди ни ин стру мент про це не и не под ра зу ме ва де фи ни тив не ди-
јаг но стич ке ка те го ри је или те сто ве. Он се, пре све га, ба ви пи та њи ма ра-
ног пре по зна ва ња фак то ра ри зи ка, зна ко ва и симп то ма зло ста вља ња 
и за не ма ри ва ња, опи су је по ступ ке про це не и до ку мен то ва ња, ко ра ке 
по сту па ња, као и про тек тив не фак то ре, од но сно фак то ре пре вен ци је 
у ци љу за шти те де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња у окви ру здрав-
стве ног си сте ма. По себ ним про то ко лом си сте ма здрав стве не за шти те 
за за шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња ја сно се де фи ни шу 
уло ге и од го вор но сти здрав стве них рад ни ка/са рад ни ка те ме ха ни зми 
са рад ње уста но ва и ин сти ту ци ја у раз ли чи тим сек то ри ма. 

1. КО МЕ ЈЕ ПРИ РУЧ НИК НА МЕ ЊЕН 

При руч ник је на ме њен: 

�	свим здрав стве ним рад ни ци ма/са рад ни ци ма на свим ни во и ма здрав-
стве не за шти те и у при ват ној прак си,

�	про фе си о нал ним гру па ма ко је су у сва ко днев ном кон так ту са де-
цом и мла ди ма (уста но ва ма за збри ња ва ње де це са смет ња ма у 
раз во ју, днев ним цен три ма и ко лек ти ви ма и сл.), 
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�	струч ња ци ма ко ји се су сре ћу са де цом и/или њи хо вим ста ра те љи ма, 
а у чи јим ру тин ским пре гле ди ма са гле да ва ње ме ха ни зма по вре де код 
де те та или ста ња ро ди те ља мо же да ука же на ви сок ри зик по де те, 

�	за по сле ни ма у сек то ру јав ног здра вља, Ми ни стар ству здра вља и 
дру гим слу жба ма од го вор ним за ор га ни за ци ју си сте ма за шти те де-
це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. 

Прак са је по ка за ла да је При руч ник ко ри стан и сту ден ти ма ме ди ци-
не у окви ру из бор ног пред ме та Зло ста вља ње и за не ма ри ва ње, ко ји је 
уве ден на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду 2011. го ди не (го ди шње 
око 40 сту ден та до би ја пре ко 30 ча со ва на ста ве по све ће не овој те ми). 
При руч ник ко ри сте и струч ња ци дру гих си сте ма ко ји су у кон так ту са 
де цом (со ци јал на за шти та, обра зо ва ње, по ли ци ја) ка ко би бо ље упо-
зна ли ор га ни за ци ју ра да здрав стве ног си сте ма у ци љу што ефи ка сни-
је са рад ње и ка ко би бо ље са гле да ли зна ке и симп то ме зло ста вља ња 
и за не ма ри ва ња.

2. КО ЈЕ СА СТА ВИО ПРИ РУЧ НИК 

Пр во и дру го из да ње При руч ни ка су пи са ли чла но ви По себ не рад не 
гру пе за при ме ну По себ ног про то ко ла си сте ма здрав стве не за шти те 
за за шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, ко ју је име но ва ло 
Ми ни стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср би је. Сви уче сни ци у пи са њу При-
руч ни ка ода бра ни су на осно ву њи хо ве ду го го ди шње прак се у ра ду на 
пи та њи ма зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це и мла дих. Чла но ви ма По-
себ не рад не гру пе у пи са њу су се при дру жи ле и ко ле ге ко је су ак тив но 
уче ство ва ле у из ра ди но вог из да ња По себ ног про то ко ла, за вр ше ног 
2018. го ди не (што је био не по сре дан по вод за пи са ње но вог из да ња 
При руч ни ка). То су спе ци ја ли сти суд ске ме ди ци не, пе ди ја три, деч ји 
пси хи ја три, ги не ко ло зи, кли нич ки пси хо ло зи, со ци јал ни рад ни ци и др.

3. УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ 

Зло ста вља ње де це пред ста вља гло бал ни про блем у обла сти јав ног 
здра вља. Сви об ли ци на си ља, зло ста вља ња, зло у по тре бе или за не ма-
ри ва ња де це ко ји ма се угро жа ва ју или на ру ша ва ју фи зич ки, пси хич ки 
и мо рал ни ин те гри тет лич но сти де те та пред ста вља ју по вре ду јед ног 
од основ них пра ва де те та са др жа них у Кон вен ци ји Ује ди ње них на ци ја 
о пра ви ма де те та, а то је пра во на жи вот, оп ста нак и раз вој.
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На си ље над де те том пред ста вља гру бо кр ше ње пра ва де те та. На си ље 
иза зи ва пат њу де те та, озбиљ но угро жа ва раз вој, до бро бит, па и сам 
жи вот де те та, а по сле ди це су че сто те шке и ду го трај не, мо гу се про те-
за ти и у од ра сло до ба, чак и у сле де ће ге не ра ци је пу тем ме ха ни за ма 
тзв. ме ђу ге не ра циј ског пре но ше ња на си ља.

Оп шта де фи ни ци ја зло ста вља ња и за не ма ри ва ња ко ју је усво ји ла 
Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја (СЗО) гла си: „Зло у по тре ба и зло ста-
вља ње де те та об у хва та ју све об ли ке фи зич ког и/или емо ци о нал ног 
зло ста вља ња, сек су ал ну зло у по тре бу, за не ма ри ва ње или не ма ран 
по сту пак, као и ко мер ци јал ну и дру гу екс пло а та ци ју, ко ји до во де до 
ствар ног или по тен ци јал ног на ру ша ва ња здра вља де те та, ње го вог 
пре жи вља ва ња, раз во ја или до сто јан ства, у окви ру од но са ко ји укљу-
чу је од го вор ност, по ве ре ње или моћ.” 

На осно ву до ступ них по да та ка Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је 
сма тра се да је два де сет и пе то ро од хи ља ду де це зло ста вља но или 
за не ма ри ва но и да тај број сва ке го ди не ра сте. За Ср би ју се не мо гу 
да ти тач ни по да ци, јер и да ље ни је ус по ста вљен све о бу хва тан си стем 
еви ден ти ра ња и пра ће ња ове по ја ве. Не по сто ји је дин ствен си стем за 
пра ће ње па ра ме та ра зло ста вља ња, већ сва ки сек тор за се бе по сма-
тра и пра ти по ја ву на си ља над де цом, што оте жа ва про цес еви ден ти-
ра ња и пра ће ња. На кон што је ус по ста вљен ре ги стар за за шти ту де це 
од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња у си сте му здрав стве не за шти те, што 
пред ста вља јед ну од нај ва жни јих про ме на и ве ли ки на пре дак у по-
след њим го ди на ма у овој обла сти, мо же мо ре ћи да се број ре ги стро-
ва не де це и мла дих из го ди не у го ди ну по ве ћа ва. По ве ћа ње се пре 
мо же по ве за ти са ти ме што струч ња ци бо ље пре по зна ју зло ста вља ње 
и за не ма ри ва ње не го с по ра стом пре ва лен ци је ове по ја ве. По да ци из 
ино стран ства, по себ но из сре ди на у ко ји ма се ре ла тив но пре ци зно 
ре ги стру ју слу ча је ви зло ста вља ња, ука зу ју на то да по бољ ша ње и уна-
пре ђе ње си сте ма ре ги стро ва ња во ди ка зна чај ном по ве ћа њу бро ја 
слу ча је ва зло ста вља ња де це ко ја се пра те. 

До но ше њем број них стра те ги ја и за ко на, о че му ће ка сни је би ти ви-
ше ре чи, у зна чај ној ме ри је уна пре ђе на на ци о нал на по ли ти ка у обла-
сти за шти те де це у на шој сре ди ни. Ме ђу тим, не ки про бле ми и да ље 
су отво ре ни, нпр. ни зак ни во све сти јав но сти о при сут но сти на си ља, 
то ле ран ци ја на раз ли чи те об ли ке на си ља и не до вољ на еду ка ци ја јав-
но сти ка ко да се су о чи с на си љем над де цом. Не по сто је си стем ске 
ме ре за сен зи би ли за ци ју оп ште и струч не јав но сти у по гле ду пре вен-
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ци је. Усво је не стра те ги је, чи ни се, оста ју пра зно сло во на па пи ру јер 
су не до вољ но опе ра ци о на ли зо ва не. Иако по сто ји ин фор ма ци о ни си-
стем за при ку пља ње по да та ка, и да ље се су о ча ва мо с људ ским фак-
то ром, па ре ги стро ва ње зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це за ви си 
ис кљу чи во од мо ти ви са но сти и по све ће но сти по је дин ца да ра ди по-
сао за ко ји је од го во ран, због че га још увек не мо же мо објек тив но да 
при ка же мо раз ме ре по ја ве. Го то во две де це ни је од на стан ка пр вог 
про то ко ла (2004. го ди не) са по сто је ћим по себ ним про то ко ли ма ни су 
упо зна ти сви они ко ји ма су ти про то ко ли на ме ње ни, па су нео п ход не 
и обу ка и кон ти ну и ра на су пер ви зи ја и по др шка струч ња ци ма за рад 
са зло ста вља ном и за не ма ре ном де цом. Нео п ход но је уна пре ђи ва ње 
мул ти сек тор ске са рад ње, уз не из бе жну ко ор ди на ци ју, јер и да ље не 
по сто ји об је ди ње на ме то до ло ги ја за ана ли зу и про це ну ути ца ја по ли-
ти ка, стра те ги ја и за кон ских про пи са. 
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4. ИСТО РИ ЈАТ

У рим ско до ба, нај ста ри ји му шки члан по ро ди це, pa ter fa mi li as, имао је 
ком плет ну кон тро лу над де цом. Је ди но је он мо гао од лу чи ти да ли ће 
де те жи ве ти или умре ти, би ти про да то као роб или од ба че но. У вре ме 
Ва ви ло на, не ва ља ла де ца су би ла ве о ма гру бо ка жња ва на — ако син 
уда ри оца, од се кли би му ша ке, а ако би усво је но де те ка за ло сво јим 
усво ји те љи ма да они ни су ње го ви ро ди те љи, ри зи ко ва ло би да оста не 
без је зи ка.

Пр ве ре фор ме у по гле ду за шти те де це је спро вео Кон стан тин Ве ли-
ки та ко што је утвр дио по ли ти ку не то ле ран ци је пре ма зло ста вља њу 
де це. Са мо де ца с „из ра же ним де фек ти ма” су мо гла би ти уда ље на из 
по ро ди це и од та да бри га о де ци ви ше ни је би ла ис кљу чи во пра во 
по ро ди це. У по зна том Ха му ра би је вом за ко ни ку, здра вље љу ди, бла-
го ста ње и де ца су би ли из над за ко на о сво ји ни. Жи вот по је дин ца ко ји 
ни је имао по ро да био је ма ње вред но ван, а кид на по ва ње де це и тр го-
ви на де цом би ли су стро го ка жњи ви.

На жа лост, бу ду ћи за ко ни о за шти ти де це од ло шег по сту па ња од ра-
слих пре ма њи ма су обич но до но ше ни на кон што би се де сио не ки 
окрут ни зло чин пре ма де те ту. Су ро вост пре ма де ци кроз исто ри ју из-
не на ђу је и шо ки ра, али ви ше је за жа ље ње и за бри гу то што и у да на-
шње вре ме ре ла тив но че сто до би ја мо ин фор ма ци је о то ме да су не ка 
де ца из ло же на су ро вим по ступ ци ма од ра слих.

У исто ри ји ци ви ли за ци је де те се, све до по ло ви не XX ве ка, по сма тра ло 
као су бјект чи јим се жи во том рас по ла же (до VI ве ка пре но ве ере), као 
су бјект чи ји се рад екс пло а ти ше (до XI II ве ка, па и да нас у не ким де ло-
ви ма све та), а тек од XVI II ве ка на ла зе се исто риј ски тра го ви ко ји ука-
зу ју на то да је ро ди тељ/ста ра тељ тај ко ји тре ба да за до во љи по тре бе 
де те та и по мог не му да се раз ви је у зре лу, од го вор ну и во ље ну осо бу.

Је дан од нај зна чај ни јих пре о кре та у про ме ни со ци јал них ста во ва 
пре ма зло ста вља њу де це би ло је об ја вљи ва ње ис тра жи ва ња Хен ри ја 
Кем па, аустра лиј ског пе ди ја тра, 1961. го ди не, ко ји је опи сао „Син дром 
пре би је ног де те та”.

У на шој исто ри ји ло ше по сту па ње пре ма де те ту пре по зна је се у чу-
ве ном опи су „дан ка у кр ви” за вре ме тур ске оку па ци је. Пр ви до ма ћи 
на уч ни ра до ви о зло ста вља њу де це об ја вље ни су у Срп ском ар хи ву 
1912. го ди не („О си ло ва њу де це”) и 1919. го ди не („Смрт услед зло ста-
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вља ња или из при род них узро ка?”). Аутор оба ра да је био др Еду ард 
Ми хел. У сво јим ра до ви ма он пре по зна је ве ли ку од го вор ност ле ка ра 
при утвр ђи ва њу си ло ва ња, ука зу ју ћи на мо гу ће ле кар ске гре шке, уз 
кон ста та ци ју да ле кар „сме ка за ти са мо што је у ста њу и до ка за ти”. 

Са по ја вом Кон вен ци је о пра ви ма де те та, ко ју су до са да ра ти фи ко-
ва ле 192 др жа ве у све ту, пра ва де те та се де фи ни шу на прин ци пи ма 
основ них људ ских пра ва и од др жа ва се зах те ва да пред у зи ма ју све 
за кон ске, ад ми ни стра тив не и дру ге ме ре ка ко би се де ца за шти ти ла 
од свих об ли ка на си ља, зло ста вља ња, за не ма ри ва ња или не мар ног 
по сту па ња. Ср би ја је ову кон вен ци ју ра ти фи ко ва ла 1990. го ди не.

Од осам де се тих го ди на XX ве ка по ја вљу ју се са вре ме на ис тра жи ва ња о 
фе но ме ну зло ста вља ња и за не ма ри ва ња и у на шој сре ди ни, раз ви ја се 
ин сти ту ци о нал на за шти та у ви ду SOS те ле фо на, са ве то ва ли шта, цен та-
ра за по моћ и по др шку. Крај прет ход ног и по че так но вог ми ле ни ју ма у 
на шој сре ди ни обе ле жа ва по ја ва струч них и на уч них са оп ште ња о на-
си љу над де цом. За по чи ње про цес еду ка ци је струч ња ка ко ји су у сва-
ко днев ном кон так ту са де цом, пу бли ку ју се про то ко ли и при руч ни ци. 

5. ЕТИ О ЛО ГИ ЈА ЗЛО СТА ВЉА ЊА И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊА

Зло ста вља ње де це је сло жен фе но мен са ви ше фак тор ском ети о ло ги-
јом. Кроз исто ри ју, раз ли чи ти мо де ли го во ре о овим фак то ри ма. Еко-
ло шки мо дел ри зи ка за зло ста вља ње го во ри о ин тер ак ци ји фак то ра 
свр ста них у не ко ли ко ни воа: ми кро ни во (ин ди ви ду ал ни фак то ри ве-
за ни за ро ди те ља и за де те), ме зо ни во (по ро дич на ди на ми ка, на ни воу 
ро ди тељ–ро ди тељ и ро ди тељ–де те), ег зо ни во (фак то ри со ци јал ног 
си сте ма и по др шке у за јед ни ци) и ма кро ни во (кул ту рал ни фак то ри). 
Дру ги еко ло шки мо де ли из два ја ју зна чај фак то ра ри зи ка и про тек тив-
них фак то ра, док ку му ла тив ни мо дел ри зи ка го во ри о то ме да ве ћи 
број фак то ра ри зи ка зна чи ве ћу мо гућ ност њи хо ве ин тер ак ци је и ве-
ро ват но ћу не по вољ них ис хо да. 

Нај зна чај ни ји фак то ри ри зи ка за на ста нак зло ста вља ња де це свр ста-
ни су у сле де ће гру пе: 

�	фак то ри ве за ни за де те (пол не и уз ра сне спе ци фич но сти, бо лест, 
мен тал на или фи зич ка оне спо со бље ност, не до не се ност, бли зан ци); 

�	фак то ри ве за ни за ро ди те ље и по ро ди цу (пол не спе ци фич но сти, 
мла ди, са мо хра ни, не за по сле ни, нео бра зо ва ни ро ди те љи; си ро ма-
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штво, ве ли чи на и струк ту ра по ро ди це; про бле ми мен тал ног здра-
вља, бо ле сти за ви сно сти; ин тер пер со нал на дис функ ци ја, им пул-
сив ност, ло ше са мо по у зда ње, про бле ми у ро ди тељ ству, соп стве-
но ис ку ство зло ста вља ња у де тињ ству, на си ље из ме ђу ро ди те ља, 
стре сне окол но сти, со ци јал на изо ла ци ја); 

�	фак то ри ве за ни за за јед ни цу (си ро ма штво, не а де кват ни ре сур си, 
по др шка и ко хе зив ност у за јед ни ци); 

�	фак то ри ве за ни за дру штво (си стем вред но сти, по ли ти ка и пре-
вен ци ја ве за на за де цу и по ро ди цу, еко ном ски ре сур си, род на и 
еко ном ска не у јед на че ност, од го вор си сте ма со ци јал не за шти те и 
кри вич но прав ног си сте ма на по ја ву зло ста вља ња и за не ма ри ва-
ња, ши ри со ци јал ни про бле ми и рат но ста ње).

Ка да су у пи та њу пси хо ло шке ка рак те ри сти ке ро ди те ља ко је се сма тра-
ју ри зич ним за ја вља ње зло ста вља ња де це, ауто ри ис ти чу да се ра ди о 
пре о се тљи вим осо ба ма са ни ским са мо по у зда њем и са мо по што ва њем, 
не за до вољ ством, анк си о зно шћу и де пре си јом, са не при ја тељ ским ста-
вом, ло шим по ро дич ним од но си ма, уз де фи цит ког ни тив них и ин тер-
пер со нал них ве шти на, де фи цит флек си бил но сти у од но су на оче ки ва-
ња од де це те уз ве ћу скло ност да де цу до жи ве као „ло шу” и да упо тре-
бља ва ју те ле сно ка жња ва ње и вер бал ну агре сив ност у вас пи та њу. 

Де це ни ја ма уна зад ис тра жи ва ња го во ре о по сто ја њу тран сге не ра циј-
ског ци клу са на си ља и зло ста вља ња, од но сно по ја ве да код оних ко ји 
су зло ста вља ни у де тињ ству по сто ји ве ћи ри зик не са мо да бу ду по-
чи ни о ци или жр тве на си ља то ком жи во та, већ и да пре но се зло ста-
вља ње де це у сле де ће ге не ра ци је. Зна чај но је ис та ћи да овај ри зик 
ни је не из бе жан и да зна ча јан број жр та ва мо же да пре ки не на ве де-
ни тран сге не ра циј ски ци клус. Ме ха ни зми на ста вља ња и пре ки да ња 
овог ци клу са још увек се ис тра жу ју, али ва жно је ука за ти на за штит не 
фак то ре, нпр. аде кват но пру жа ње струч не по мо ћи жр тва ма и ус по ста-
вља ње аде кват ног од но са де те та са јед ним од ста ра те ља од но сно са 
од ра слом осо бом од по ве ре ња ко ја о де те ту бри не. Не дав но ис тра жи-
ва ње на те му тран сге не ра циј ског зло ста вља ња де це на срп ском узор-
ку по ка за ло је да код ро ди те ља ко ји су би ли зло ста вља ни у де тињ ству 
мо гу по сто ја ти спе ци фич ни, дру га чи ји фак то ри ри зи ка за по ве ћа ну 
скло ност ка зло ста вља њу де це у од но су на ро ди те ље без та квог ис ку-
ства, због че га би би ло ва жно обра ти ти па жњу и на тра у мат ску исто ри-
ју ро ди те ља под ри зи ком.
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6. ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ИЛИ ЗА ШТО ЈЕ НЕО П ХОД НО 
УВЕК РЕ А ГО ВА ТИ

По сле ди це зло ста вља ња и за не ма ри ва ња код де це мо гу се од ра зи ти 
на фи зич ко и пси хич ко здра вље, као и на со ци јал но функ ци о ни са ње. 
Оне мо гу би ти не по сред не (од мах ви дљи ве по не же ље ном до га ђа ју) 
или ду го трај не (ви дљи ве тек ка сни је у жи во ту, од но сно с ду го трај ним 
ефек ти ма на здра вље и функ ци о нал ност по је дин ца).

Нај о па сни је фи зич ке по сле ди це зло ста вља ња сва ка ко су смрт де те та 
или трај ни фи зич ки хен ди кеп. По ред ових нај те жих по сле ди ца, ја вља-
ју се и раз ли чи ти со мат ски про бле ми, за ра зне бо ле сти, ма ло лет нич ка 
труд но ћа и мно ги дру ги по ре ме ћа ји.

Про бле ми мен тал ног здра вља као по сле ди ца зло ста вља ња и за не ма-
ри ва ња мо гу би ти ра зно вр сни и раз ли чи тог сте пе на из ра же но сти, од 
ког ни тив них про бле ма (ин те лек ту ал на ин хи би ци ја, раз вој не дис хар-
мо ни је, про бле ми са кон цен тра ци јом), пре ко пси хо ло шких про бле ма 
у функ ци о ни са њу (де пре сив ност, страх, стреп ња, са мо де струк тив ност, 
су и ци дал ност), до про бле ма у функ ци о ни са њу у од ра слом до бу као од-
ло же них по сле ди ца (гра нич ни по ре ме ћај лич но сти, де пре си ја, бо ле сти 
за ви сно сти). 

Про бле ми со ци јал ног функ ци о ни са ња огле да ју се у че шћем ја вља њу 
кри ми но ге ног по на ша ња и тран сге не ра циј ском пре но ше њу обра за ца 
на сил нич ког по на ша ња. 

Сма тра мо да по себ но тре ба скре ну ти па жњу на по сле ди це зло ста вља-
ња и за не ма ри ва ња де те та у нај ра ни јем уз ра сту. Ис тра жи ва ња по ка-
зу ју да бри жљи ва и сти му ла тив на сре ди на у пр ве три го ди не жи во та 
де те та пред ста вља ва жан фак тор у раз во ју мо зга де це, па де ца ко ја су 
на нај ра ни јем уз ра сту пре тр пе ла зло ста вља ње мо гу има ти нео д го ва-
ра ју ћи мо жда ни раз вој и пра те ће по сле ди це. Нај но ви ја ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да не а де кват на сти му ла ци ја у сен зи тив ним пе ри о ди ма, тзв. 
стрес–сен зи ти за ци ја, „Low-gra de” ин фла ма ци ја, по ре ме ћа ји на ни воу 
хор мо на ок си то ци на и ин тер ак ци је са ге ни ма (CR HR, FKBP5, MAO-A, 
COMT, OX TR) про у ча ва не кроз епи ге не ти ку ути чу ве о ма ра но на раз-
вој пре фрон тал ног кор тек са, хи по кам пу са, амиг да ла, вер мис ма лог 
мо зга, Cor pus callosumа, што до во ди до емо ци о нал не дис ре гу ла ци је, 
лим бич ке ири та бил но сти, про бле ма у про це си ра њу со ци јал них ин-
фор ма ци ја (SIP), про бле ма у ег зе ку тив ним функ ци ја ма, про бле ма у 
пре по зна ва њу емо ци о нал не екс пре си је, ма ла дап тив них ког ни тив них 
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схе ма, ди со ци ја ци је, оште ће ња уну тра шњих рад них мо де ла се бе и се-
бе у од но су на дру ге („аttachment”) и не а де кват не схе ме о ро ди тељ-
ству („pa ren ting brain”) у бу дућ но сти. Ра зни со мат ски про бле ми кроз 
чи тав жи вот ни век по ве зу ју се са зло ста вља њем: го ја зност, ди ја бе тес 
ме ли тус ти па 2, кар ди о ва ску лар не бо ле сти, ма лиг не бо ле сти. Мо гу ћи 
ме ха ни зми ове ве зе су „ало ста тич ки те рет и пре оп те ре ће ње”, „за па ље-
ње ни ског сте пе на” — по ве ћа не вред но сти ин фла ма тор них ци то ки на, 
ин тер ак ци ја са ге ни ма (CR HR1, FKBP5, MAO-A), епи ге не ти ка, скра ће не 
те ло ме ре — убр за но ста ре ње.

Ис тра жи ва ња спро ве де на у на шој сре ди ни ука зу ју да ин тен зи тет зло-
ста вља ња и за не ма ри ва ња пре ко тра у ма ти зма ин ди ви дуе мо же до ве-
сти до ра зно ли ког спек тра пси хо па то ло шких по ре ме ћа ја и про ме на у 
струк ту ри лич но сти. Та ко ђе, зло ста вља ње је (код жен ског по ла) по ве-
за но са из ра же ни јим де лин квент ним по на ша њем, анк си о зно шћу, де-
пре си јом, со ци јал ним про бле ми ма, сла би јим уви дом и ини ци ја ти вом 
и сла би јим по ро дич ним функ ци о ни са њем.
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7. ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ И ЦИ ЉЕ ВИ ПРИ РУЧ НИ КА 

По себ ни про то кол и При руч ник о при ме ни По себ ног про то ко ла си сте-
ма здрав стве не за шти те за за шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри-
ва ња по шту ју основ не прин ци пе из ко јих про ис ти чу сви чла но ви Кон-
вен ци је о пра ви ма де те та, а ко ји су угра ђе ни и у Оп шти про то кол: 

�	пра во на жи вот, оп ста нак и раз вој; 

�	не ди скри ми на ци ја; 

�	нај бо љи ин те рес де те та; 

�	пар ти ци па ци ја де те та.

По себ ни про то кол се од но си на сву де цу у си сте му здрав стве не за-
шти те, без дис кри ми на ци је, од но сно без об зи ра на по ро дич ни ста тус, 
ет нич ко по ре кло и би ло ко је дру ге ка рак те ри сти ке де те та (ра су, бо ју 
ко же, пол, је зик, ве ро и спо вест, мен тал не, фи зич ке или дру ге спе ци-
фич но сти де те та).

По себ ним про то ко лом обез бе ђу је се за шти та нај бо љег ин те ре са де-
те та и та за шти та има пред ност над за шти том ин те ре са ро ди те ља 
или ста ра те ља, уста но ве, ин сти ту ци је, РФ ЗО, ор га ни за ци је, при ват не 
прак се и др. Ин те рес де те та је и ис пред ин те ре са за јед ни це у си ту-
а ци ја ма ка да се они раз ли ку ју, као што то про пи су је По ро дич ни за-
кон. У чла ну 6. став 1. По ро дич ног за ко на сто ји: „Сва ко је ду жан да се 
ру ко во ди нај бо љим ин те ре сом де те та у свим ак тив но сти ма ко је се 
ти чу де те та.” Ово је те мељ за све од лу ке ко је се до но се у нај бо љем 
ин те ре су де те та, а ко је мо гу би ти и про тив не же ља ма и ин те ре си ма 
ро ди те ља и дру гих. У ста ву 2. истог чла на По ро дич ног за ко на се ка же 
и сле де ће: „Др жа ва има оба ве зу да пред у зи ма све по треб не ме ре за 
за шти ту де те та од за не ма ри ва ња, од фи зич ког, сек су ал ног и емо ци-
о нал ног зло ста вља ња те од сва ке вр сте екс пло а та ци је.” Ово је те мељ 
свих ме ра ко је се пред у зи ма ју у за шти ти де те та од зло ста вља ња и 
за не ма ри ва ња.

Пар ти ци па ци ја де те та обез бе ђу је се та ко што де те до би ја све по треб-
не ин фор ма ци је и омо гу ћа ва му се да из ра зи сво је ми шље ње о свим 
пи та њи ма ко ја га се ти чу, у свим фа за ма здрав стве не за шти те и на на-
чин ко ји од го ва ра ње го вом уз ра сту и спо соб но сти ма раз у ме ва ња си-
ту а ци је. Ми шље њу де те та мо ра се по све ти ти ду жна па жња, а у скла ду 
са го ди на ма и зре ло шћу де те та. Де ци са раз вој ним те шко ћа ма и смет-
ња ма нео п ход на је до дат на, при ла го ђе на по др шка ка ко би се обез бе-



 27 ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА СИСТЕМА ЗДРAВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ди ла њи хо ва пар ти ци па ци ја, а ова де ца тре ба да се укљу че и у оп ште 
про гра ме спре ча ва ња на си ља и у про гра ме спе ци фич но ди зај ни ра не 
за оме те ну де цу.

7.1. Оп шти циљ 

Оп шти циљ при ме не По себ ног про то ко ла у си сте му здрав стве не за-
шти те је сте за шти та де це од свих об ли ка зло ста вља ња, за не ма ри ва ња 
и ис ко ри шћа ва ња, тј. свих об ли ка на си ља. 

7.2. Спе ци фич ни ци ље ви

Ово су спе ци фич ни ци ље ви По себ ног про то ко ла:

�	ин фор ми са ње и обу ка за по сле них у свим здрав стве ним уста но ва-
ма у јав ној и при ват ној сво ји ни, дру гим прав ним ли ци ма и при ват-
ној прак си о по ступ ку у слу ча ју сум ње да је де те жр тва зло ста вља-
ња и за не ма ри ва ња или да је у ри зи ку од зло ста вља ња и за не ма-
ри ва ња, као и о оба ве зно сти при ме не тих по сту па ка ра ди за шти те 
де те та; 

�	ус по ста вља ње ефи ка сне про це ду ре при ме не ме ди цин ских ме-
ра пре ма де те ту у си сте му здрав стве не за шти те: пре по зна ва ње и 
до ку мен то ва ње по ка за те ља зло ста вља ња и за не ма ри ва ња; ме ре 
ме ди цин ске бри ге, ди јаг но сти ко ва ње и до ку мен то ва ње по вре да 
и ста ња здра вља де те та; пла ни ра ње и спро во ђе ње услу га и ме ра 
за де те и за по ро ди цу у окви ру уста но ве; пла ни ра ње ме ра са рад-
ње са дру гим си сте ми ма за ду же ним за за шти ту де це (си сте мом со-
ци јал не за шти те, по ли ци јом, ту жи ла штвом и др.); ре ги стро ва ње и 
при ја вљи ва ње сум ње на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње; пра ће ње 
ре а ли за ци је услу га и ме ра за шти те и са рад ња са дру гим здрав стве-
ним уста но ва ма и си сте ми ма укљу че ним у про цес за шти те; 

�	по др шка ус по ста вље ном је дин стве ном си сте му при ја вљи ва ња и 
еви ден ци је у си сте му здрав стве не за шти те слу ча је ва сум ње на зло-
ста вља ње и за не ма ри ва ње де це; 

�	уна пре ђе ње до бро би ти де це кроз спре ча ва ње зло ста вља ња и за-
не ма ри ва ња; 

�	ре ха би ли та ци ја зло ста вља не и за не ма ри ва не де це. 
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7.3. Свр ха По себ ног про то ко ла

Свр ха По себ ног про то ко ла је да пру жа о ци ма здрав стве них услу га де-
ци, на свим ни во и ма здрав стве не за шти те, по ну ди смер ни це ка ко да 
по сту па ју у слу ча је ви ма сум ње на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње де-
це, за сно ва не на основ ним смер ни ца ма Оп штег про то ко ла за за шти ту 
де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. По себ ни про то кол де фи ни ше 
при ме ну спе ци фич них по сту па ка и ме ра ко је здрав стве ни рад ни ци/
са рад ни ци тре ба да спро во де у свим уста но ва ма и при ват ним прак са-
ма у окви ру си сте ма здрав стве не за шти те.

8. ПРАВ НИ ОСНОВ ЗА ШТИ ТЕ ДЕ ЦЕ ОД ЗЛО СТА ВЉА ЊА 
И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊА

Пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, де ца ужи ва ју људ ска пра ва при ме-
ре но свом уз ра сту и ду шев ној зре ло сти; де ца су за шти ће на од пси-
хич ког, фи зич ког, еко ном ског и сва ког дру гог ис ко ри шћа ва ња или 
зло у по тре бља ва ња (члан 64, ст. 1. и 3.). Уста вом је про пи са на по себ-
на за шти та по ро ди це, мај ке, са мо хра ног ро ди те ља и де те та (члан 66).

Пра во на за шти ту од свих об ли ка на си ља пред ста вља основ но пра-
во сва ког де те та, a утвр ђе но је Кон вен ци јом о пра ви ма де те та и ни-
зом ме ђу на род них и ре ги о нал них уго во ра у обла сти за шти те људ ских 
пра ва ко је је Ре пу бли ка Ср би ја ра ти фи ко ва ла. До но ше њем За ко на о 
ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де те та („Слу-
жбе ни лист СФРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, број 15/90 и „Слу жбе ни 
лист СРЈ — Ме ђу на род ни уго во ри”, бр. 4/96, 2/97) др жа ва се оба ве за ла 
да пре ду зме ме ре за спре ча ва ње и за шти ту де це од свих об ли ка на си-
ља у по ро ди ци, ин сти ту ци ја ма и ши рој дру штве ној сре ди ни. Од ред бе 
Кон вен ци је се од но се на за шти ту де те та од:

�	фи зич ког и мен тал ног на си ља, зло у по тре бе и за не ма ри ва ња (чл. 19); 

�	свих об ли ка сек су ал ног зло ста вља ња и ис ко ри шћа ва ња (чл. 34); 

�	от ми це и тр го ви не де цом (чл. 35); 

�	свих дру гих об ли ка ис ко ри шћа ва ња, штет них по би ло ко ји вид де-
те то ве до бро би ти (чл. 36); 

�	не ху ма них и по ни жа ва ју ћих по сту па ка и ка жња ва ња (чл. 37).

По себ но је зна ча јан члан 19. Кон вен ци је, ко ји зах те ва за шти ту де це од свих 
об ли ка фи зич ког или мен тал ног на си ља. Овај члан утвр ђу је сле де ће:
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1. Др жа ве чла ни це пред у зи ма ју све од го ва ра ју ће за ко но дав не, ад ми-
ни стра тив не, со ци јал не и обра зов не ме ре ра ди за шти те де те та од 
свих об ли ка фи зич ког или мен тал ног на си ља, по вре да или зло у-
по тре бе, за не ма ри ва ња или не мар ног од но са, мал тре ти ра ња или 
екс пло а та ци је, укљу чу ју ћи и сек су ал ну зло у по тре бу, док је на бри-
зи код ро ди те ља, за ко ни тих ста ра те ља или не ког дру гог ли ца ко ме 
је по ве ре на бри га о де те ту. 

2. Та кве за штит не ме ре тре ба да об у хва те, по по тре би, ефи ка сне по-
ступ ке за уста но вља ва ње со ци јал них про гра ма за обез бе ђе ње по-
др шке нео п ход не де те ту и они ма ко ји ма је по ве ре на бри га о де те-
ту, као и оста ле об ли ке спре ча ва ња, утвр ђи ва ња, при ја вљи ва ња, 
про сле ђи ва ња, ис тра ге, по сту па ња и пра ће ња слу ча је ва ов де на-
ве де ног зло ста вља ња де те та и, по по тре би, обра ћа ња су ду.

Кон вен ци ја та ко ђе од ре ђу је оба ве зу др жа ве да обез бе ди ме ре по др-
шке за фи зич ки и пси хич ки опо ра вак де те та ко је је жр тва на си ља и 
со ци јал ну ре ин те гра ци ју де те та (члан 39).

Ре пу бли ка Ср би ја је ра ти фи ко ва ла и два до дат на про то ко ла ко ја су 
до не та уз Кон вен ци ју о пра ви ма де те та:

�	Фа кул та тив ни про то кол о про да ји де це, деч јој про сти ту ци ји и деч-
јој пор но гра фи ји, и 

�	Фа кул та тив ни про то кол о уче шћу де це у ору жа ним су ко би ма 2002. 
го ди не.

По ред Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де те та, По себ ни про-
то кол си сте ма здрав стве не за шти те узи ма у об зир и прин ци пе и стан-
дар де про пи са не дру гим ме ђу на род ним до ку мен ти ма, као што су: 

�	Кон вен ци ја про тив тор ту ре и дру гих су ро вих, не људ ских и по ни-
жа ва ју ћих ка зни и по сту па ка (1984); 

�	Кон вен ци ја про тив тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ла 
(2000); 

�	Про то кол за пре вен ци ју, су зби ја ње и ка жња ва ње тр го ви не људ-
ским би ћи ма, по себ но же на ма и де цом (2000); 

�	Кон вен ци ја о за шти ти де це од сек су ал ног ис ко ри шћа ва ња и сек су ал-
ног зло ста вља ња („Лан за рот кон вен ци ја”) Са ве та Евро пе (2007/2010); 

�	Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и бор би про тив на си ља 
над же на ма и на си ља у по ро ди ци (Ис тан бул ска кон вен ци ја); 
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�	Кон вен ци ја о ви со ко тех но ло шком кри ми на лу („Бу дим пе штан ска 
кон вен ци ја”) Са ве та Евро пе (2001); 

�	Кон вен ци ја Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да број 138 (1973); 

�	Кон вен ци ја Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да број 182 о нај го рим 
об ли ци ма деч јег ра да (1999); 

�	Европ ска кон вен ци ја о вр ше њу деч јих пра ва (1996, сту пи ла на сна-
гу 2000. го ди не); 

�	ЕУ стра те ги ја за пра ва де те та; 

�	ЕУ смер ни це за про мо ци ју и за шти ту пра ва де те та (2007); 

�	ЕУ аген да за пра ва де те та (2011).

Спре ча ва ње и су зби ја ње на си ља над де цом и за шти та де це од на си ља 
пред ста вља ју спа да ју у при о ри те те на ци о нал не по ли ти ке Ре пу бли-
ке Ср би је. Оп шти оквир по ли ти ка ве за них за де цу у пе ри о ду од 2004. 
до 2015. де фи ни сан је у На ци о нал ном пла ну ак ци је за де цу. Као део 
овог пла на, Вла да Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла је, на сед ни ци одр жа ној 
5. ав гу ста 2005. го ди не, Оп шти про то кол за за шти ту де це од зло ста-
вља ња и за не ма ри ва ња са ци љем да се обез бе ди оквир за ус по ста-
вља ње ефи ка сне, опе ра тив не, ин тер сек тор ске мре же за за шти ту де це 
од зло ста вља ња, за не ма ри ва ња, екс пло а та ци је и на си ља. У скла ду са 
од ред ба ма Оп штег про то ко ла, ми ни стар ства у чи јој су над ле жно сти 
по сло ви по ро дич но прав не и со ци јал не за шти те, пра во су ђа, уну тра-
шњих по сло ва, здра вља, обра зо ва ња и ин спек ци је ра да до не ла су по-
себ не про то ко ле по сту па ња ко ји ма су де таљ ни је раз ра ђе ни ин тер ни 
по ступ ци уну тар сва ког по је ди нач ног си сте ма и уну тар по је ди нач них 
уста но ва у си ту а ци ја ма ка да по сто ји сум ња да је не ко де те до жи ве ло 
зло ста вља ње и за не ма ри ва ње или је под ри зи ком да их до жи ви. 

Вла да Ре пу бли ке Ср би је је 2008. го ди не до не ла На ци о нал ну стра те-
ги ју за пре вен ци ју и за шти ту де це од на си ља за пе ри од 2009–2015, а 
то ком 2010. го ди не и Ак ци о ни план за ње но спро во ђе ње. До не то је 
ви ше стра те шких до ку ме на та, ко ји ме ђу ци ље ви ма и ме ра ма са др же и 
оне ко ји се од но се на уна пре ђе ње по ло жа ја де це:

�	Стра те ги ја пре вен ци је и за шти те од дис кри ми на ци је за пе ри од од 
2014. до 2018. го ди не (2013); 

�	На ци о нал на стра те ги ја за мла де за пе ри од од 2015. до 2025. го ди не 
(2015); 

�	Стра те ги ја о спре ча ва њу зло у по тре бе дро га за пе ри од од 2014. до 
2021. го ди не (2015); 
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�	Стра те ги ја за со ци јал но укљу чи ва ње Ро ма и Ром ки ња у Ре пу бли ци 
Ср би ји за пе ри од од 2016. до 2025. го ди не; 

�	На ци о нал на стра те ги ја за род ну рав но прав ност за пе ри од од 2016. 
до 2020. го ди не (2016); 

�	Стра те ги ја пре вен ци је и су зби ја ња тр го ви не љу ди ма, по себ но же-
на ма и де цом и за шти те жр та ва за пе ри од од 2017. до 2022. (2017); 

�	Стра те ги ја раз во ја ин фор ма ци о не без бед но сти у Ре пу бли ци Ср би-
ји за пе ри од од 2017. до 2020. го ди не (2017); 

�	Стра те ги ја раз во ја си сте ма из вр ше ња кри вич них санк ци ја у Ре пу-
бли ци Ср би ји до 2020. го ди не (2013).

Па ра лел но са ре фор ма ма у обла сти по ли ти ка, до не ти су од но сно уна-
пре ђе ни за ко ни ра ди бо љег ре ша ва ња про бле ма на си ља пре ма де ци: 

�	За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је Са ве та Евро пе о бор би про тив 
тр го ви не љу ди ма („Сл. гла сник РС”, број 19/09); 

�	За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је Са ве та Евро пе о за шти ти де це од 
сек су ал ног ис ко ри шћа ва ња и сек су ал ног зло ста вља ња („Сл. гла-
сник РС — Ме ђу на род ни уго во ри”, број 1/10); 

�	За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и 
бор би про тив на си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци („Сл. гла-
сник РС — Ме ђу на род ни уго во ри”, број 12/13); 

�	За кон о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци („Сл. гла сник РС”, број 94/16); 

�	Кри вич ни за ко ник („Сл. гла сник РС”, бр. 85/05, 88/05 — ис прав ка, 
107/05 — ис прав ка 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16); 

�	За кон о по себ ним ме ра ма за спре ча ва ње вр ше ња кри вич них де ла 
про тив пол не сло бо де пре ма ма ло лет ним ли ци ма („Сл. гла сник РС”, 
број 32/13); 

�	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 ца („Сл. гла сник РС”, број 85/05); 

�	За ко ник о кри вич ном по ступ ку („Сл. гла сник РС” бр. 72/11, 101/11, 
121/12, 32/13, 45/13, 55/14); 

�	За кон о пре кр ша ји ма („Сл. гла сник РС”, бр. 65/13, 13/16, 98/16 — УС); 

�	По ро дич ни за кон („Сл. гла сник РС”, бр. 18/05, 72/11 — др. за кон, 
6/15); 

�	За кон о за бра ни дис кри ми на ци је („Сл. гла сник РС”, број 22/09); 

�	За кон о ин фор ма ци о ној без бед но сти („Сл. гла сник РС”, број 6/16); 



 32 ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА СИСТЕМА ЗДРAВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

�	За кон о здрав стве ној за шти ти („Сл. гла сник РС”, бр. 107/05, 72/09 
— др. за кон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 — др. за кон, 93/14, 
96/15, 106/15); 

�	За кон о здрав стве ном оси гу ра њу („Сл. гла сник РС”, бр. 107/05, 
109/05 — ис прав ка, 57/11, 110/12–УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 
— УС, 106/15, 10/16 — др. за кон); 

�	За кон о пра ви ма па ци је на та („Сл. гла сник РС”, број 45/13); 

�	За кон о здрав стве ној до ку мен та ци ји и еви ден ци ја ма у обла сти 
здрав ства („Сл. гла сник РС”, бр. 123/14, 106/15); 

�	Пра вил ник о обра сци ма и са др жа ју обра за ца за во ђе ње здрав  стве-
не до ку мен та ци је, еви ден ци ја, из ве шта ја, ре ги ста ра и елек трон-
ског ме ди цин ског до си јеа („Сл. гла сник РС”, број 109/16); 

�	Уред ба о без бед но сти и за шти ти де це при ко ри шће њу ин фор ма ци-
о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја („Сл. гла сник РС”, број 61/16).

9. ЗНА ЧЕ ЊЕ И КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПОЈ МО ВА

Про цес за шти те де те та од на си ља зах те ва мул ти ди сци пли нар ни и ин-
тер сек тор ски при ступ. Од кључ не је ва жно сти да сви уче сни ци у том 
про це су има ју за јед нич ко по и ма ње и је дин ствен став у од но су на по-
ја ву на си ља пре ма де те ту. Са гла сност у од но су на ко ри шће ње и зна-
че ње пој мо ва ко ји се од но се на на си ље пр ви је услов за успе шност 
про це са за шти те де те та.

Из раз „на си ље” озна ча ва „сва ки об лик фи зич ког или мен тал ног на-
си ља, по вре ђи ва ња или зло ста вља ња, за по ста вља ња или не мар ног 
по сту па ња, мал тре ти ра ња или екс пло а та ци је, укљу чу ју ћи сек су ал но 
зло ста вља ње”, као што је на ве де но у чла ну 19. став 1. Кон вен ци је о 
пра ви ма де те та. 

У ме ђу на род ним до ку мен ти ма и на ци о нал ном за ко но дав ству на ко ји-
ма се Оп шти про то кол за сни ва ко ри сте се сле де ће де фи ни ци је.

Фи зич ко на си ље пре ма де те ту озна ча ва на си ље ко је до во ди до 
ствар ног или по тен ци јал ног фи зич ког по вре ђи ва ња услед не ке ин-
тер ак ци је или од су ства ин тер ак ци је, ко је пот па да под ра зу ман оквир 
над зо ра ро ди те ља или осо бе ко ја је на по ло жа ју на ко ме има од го-
вор ност, моћ над де те том или ње го во по ве ре ње (СЗО, 1999). Об у хва-
та ши рок ди ја па зон ак тив но сти као што су уда ра ње, пре би ја ње, шу-
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ти ра ње, чу па ње ко се, гри же ње, гу ше ње, шу ре ње, на но ше ње опе ко-
ти на, тро ва ње, да вље ње, ве зи ва ње ко ри шће њем ка на па или лан ца, 
при си ља ва ње де те та да за ка зну оста не у по ло жа ју ко ји узро ку је бол 
или је по ни жа ва ју ћи, прет њу но жем или пи што љем и др. Мо же се 
ис по љи ти као изо ло ва ни ин ци дент или по на вља на ак тив ност хро-
нич ног ка рак те ра.

Те ле сно ка жња ва ње де те та озна ча ва на си ље пре ма де те ту у ци љу 
ис пра вља ња или кон тро ле по на ша ња де те та, од но сно би ло ко је ка-
жња ва ње у ко јем се при ме њу је фи зич ка си ла и ко је има за на ме ру да 
на не се из ве стан сте пен бо ла или не у год но сти, ма ко ли ко да је благ, 
а што под ра зу ме ва уда ра ње де це („ба ти не”, „ша ма ра ње”, „уда ра ње по 
стра жњи ци”) ру ком или не ким сред ством — би чем, шта пом, ка и шем, 
ци пе лом, вар ја чом итд.; мо же да об у хва та и шу ти ра ње, др му са ње или 
ба ца ње де те та, гре ба ње, шти па ње, угри за ње, ву че ње за ко су или уда-
ра ње по уши ма, при мо ра ва ње де те та да бу де у не у год ном по ло жа ју, 
на но ше ње опе ко ти на, па ре ње де те та вре лом во дом или при мо ра-
ва ње на на сил но гу та ње (на при мер, пра ње уста де те та са пу ном или 
при мо ра ва ње де те та да гу та љу те за чи не).

Емо ци о нал но на си ље, ко је се на во ди у чл. 19 Кон вен ци је о пра ви ма 
де те та као „мен тал но на си ље”, че сто се опи су је као пси хо ло шко мал-
тре ти ра ње, мен тал но зло ста вља ње, вер бал но зло ста вља ње и емо-
тив но зло ста вља ње или за по ста вља ње и мо же об у хва та ти по ступ ке 
ко ји ма се вр ши ома ло ва жа ва ње, оцр њи ва ње, окри вља ва ње без раз-
ло га, ко ји ма се пре ти, за стра шу је, огра ни ча ва кре та ње де те та, вр ши 
дис кри ми на ци ја, ко ји ма се де те исме ја ва или ко ји ма се упра жња ва ју 
дру ги об ли ци не фи зич ког, не при ја тељ ског или од ба цу ју ћег по сту па-
ња са де те том.

Сек су ал но на си ље је укљу чи ва ње де те та у сек су ал ну ак тив ност ко-
ју оно не схва та у пот пу но сти, са ко јом ни је са гла сно или за ко ју ни је 
раз вој но до ра сло и ни је у ста њу да се са њом са гла си, од но сну ону 
ко јом се кр ше за ко ни или со ци јал не нор ме дру штва (СЗО, 1999). У 
Кон вен ци ји Са ве та Евро пе о за шти ти де це од сек су ал ног ис ко ри шћа-
ва ња и сек су ал ног зло ста вља ња из ри чи то се на во ди да сек су ал но 
зло ста вља ње де те та укљу чу је и сле де ће ви до ве на мер ног по на ша ња, 
ко ји тре ба да бу ду кри ми на ли зо ва ни: а) ба вље ње сек су ал ним ак тив-
но сти ма са де те том ко је ни је на вр ши ло прав ни уз раст у ко ме су сек-
су ал не ак тив но сти до пу ште не; б) сту па ње у сек су ал не ак тив но сти са 
де те том ка да је при ме ње на при ну да, си ла или прет ња, од но сно ка да 
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је зло у по тре бљен при зна ти по ло жај по ве ре ња, ауто ри те та или ути-
ца ја над де те том, укљу чу ју ћи ту и по ло жај у по ро ди ци, од но сно ка да 
је зло у по тре бље на по себ но осе тљи ва си ту а ци ја у ко јој се де те на ла-
зи, ње гов ра њи ви по ло жај, пр вен стве но због мен тал ног или фи зич-
ког хен ди ке па или за ви сно сти. У сек су ал но на си ље спа да и ис ко ри-
шћа ва ње де те та у про сти ту ци ји и пор но гра фи ји, ко је се опи су је код 
екс пло а та ци је де те та. 

За не ма ри ва ње и не мар но по сту па ње пред ста вља не мар или про-
пуст ро ди те ља, ста ра те ља или дру гог пру жа о ца не ге да обез бе ди 
усло ве за раз вој де те та у би ло ко јој или у свим на ве де ним обла сти-
ма: здра вље, вас пи та ње и обра зо ва ње, емо ци о нал ни раз вој, ис хра на, 
сме штај и без бед ни жи вот ни усло ви, а у окви ру ра зум но рас по ло жи-
вих сред ста ва по ро ди це или пру жа о ца не ге, што на ру ша ва или мо же 
са ве ли ком ве ро ват но ћом на ру ши ти здра вље де те та или ње гов фи-
зич ки, мен тал ни, ду хов ни, мо рал ни или дру штве ни раз вој. Оно об у-
хва та и про пуст у оба вља њу пра вил ног над зо ра и за шти те де те та од 
по вре ђи ва ња у ме ри у ко јој је то из во дљи во (СЗО, 1999). Емо ци о нал но 
за не ма ри ва ње об у хва та и про пуст да се обез бе ди раз вој но при клад-
на, по др жа ва ју ћа сре ди на, укљу чу ју ћи и до ступ ност при мар не фи гу ре 
при вр же но сти, та ко да би де те мо гло раз ви ти ста би лан и пун оп сег 
емо ци о нал них и со ци јал них спо соб но сти ко је од го ва ра ју ње го вом 
лич ном по тен ци ја лу, а у скла ду са кон тек стом дру штва у ко ме де те жи-
ви. За не ма ри ва ње мо же би ти фи зич ко, емо ци о нал но, ме ди цин ско и 
еду ка тив но за не ма ри ва ње или ком би на ци ја ових об ли ка.

Екс пло а та ци ја де те та озна ча ва ко ри шће ње де те та за рад или за дру-
ге ак тив но сти, а у ко рист дру гих осо ба. Ове ак тив но сти на ру ша ва ју 
фи зич ко или мен тал но здра вље де те та, обра зо ва ње де те та, ње гов мо-
рал ни или со ци јал ни и емо ци о нал ни раз вој (СЗО, 1999). 

Сле де ћи по ступ ци спа да ју у екс пло а та ци ју де те та.

1. Тр го ви на де цом од но си се на си ту а ци ју у ко јој се си лом или прет-
њом, до во ђе њем у за блу ду или одр жа ва њем у за блу ди, зло у по тре бом 
овла шће ња, по ве ре ња, од но са за ви сно сти, те шких при ли ка дру гог, 
за др жа ва њем лич них ис пра ва или да ва њем или при ма њем нов ца или 
дру ге ко ри сти, вр бу је, пре во зи, пре ба цу је, пре да је, про да је, ку пу је, 
по сре ду је у про да ји, са кри ва или др жи ли це мла ђе од 18 го ди на, а у 
ци љу екс пло а та ци је ње го вог ра да, при нуд ног ра да, вр ше ња кри вич-
них де ла, про сти ту ци је или дру ге вр сте сек су ал не екс пло а та ци је, про-
сја че ња, упо тре бе у пор но граф ске свр хе, ус по ста вља ња роп ског или 
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ње му слич ног од но са, ра ди од у зи ма ња ор га на или де ла те ла или ра ди 
ко ри шће ња у ору жа ним су ко би ма.

2. Ис ко ри шћа ва ње де те та за про сти ту ци ју пред ста вља ан га жо ва ње 
де те та за ба вље ње про сти ту ци јом или на во ђе ње де те та да уче ству је 
у про сти ту ци ји, при мо ра ва ње де те та на про сти ту ци ју или оства ри ва-
ње за ра де од не ког дру гог ви да ис ко ри шћа ва ња де те та у та кве свр хе.

3. Ис ко ри шћа ва ње де те та за пор но гра фи ју об у хва та про из вод њу, ну-
ђе ње или ста вља ње на рас по ла га ње, ди стри бу и ра ње или пре нос, при-
ба вља ње, по сре до ва ње деч је пор но гра фи је или све сно при ба вља ње 
мо гућ но сти при сту па по мо ћу ин фор ма ци о не или ко му ни ка ци о не тех-
но ло ги је деч јој пор но гра фи ји, ан га жо ва ње де те та за уче шће, на во ђе ње 
или при мо ра ва ње де те та да уче ству је у пор но граф ским пред ста ва ма, 
или оства ри ва ње за ра де или не ки дру ги вид ис ко ри шћа ва ња де те та у 
та кве свр хе, као и све сно при су ство ва ње пор но граф ским пред ста ва ма 
у ко ји ма уче ству ју де ца пред ста вља сек су ал но на си ље пре ма де те ту.

4. Зло у по тре ба деч јег ра да пред ста вља рад де те та, ко ји је мен тал но, 
пси хич ки, со ци јал но и мо рал но опа сан и ште тан за де те и ко ји ути че 
на обра зо ва ње де те та та ко што оне мо гу ћа ва де те да по ха ђа шко лу, 
оба ве зу је де те да на пу сти обра зо ва ње пре вре ме на или при ну ђу је 
де те да по ха ђа шко лу под из у зет но те шким усло ви ма, укљу чу ју ћи и 
нај го ре об ли ке де чи јег ра да пре ма Кон вен ци ји Ме ђу на род не ор га ни-
за ци је ра да бр. 128. 

5. Тр го ви на де те том ра ди усво је ња пре по зна та је као од у зи ма ње 
ли ца ко је ни је на вр ши ло ше сна ест го ди на ра ди ње го вог усво је ња 
про тив но ва же ћим про пи си ма, усво је ње та квог ли ца или по сре до ва-
ње у та квом усво је њу, као и ку по ви на, про да ја, пре да ја, пре воз, обез-
бе ђе ње сме шта ја или при кри ва ње.

6. Зло у по тре ба де те та у ме ди цин ске или на уч не свр хе кроз укљу-
чи ва ње де те та у екс пе ри мен те ко ји мо гу би ти штет ни за раз вој де те та 
и укљу чи ва ње де те та у зло у по тре бу у тр го ви ни ор га ни ма. 

7. Со ци јал на екс пло а та ци ја де те та об у хва та све фор ме зло у по тре бе 
де те та у ме ди ји ма, у ре клам не свр хе, у кам па ња ма по ли тич ких пар ти ја 
и сл.

На си ље у по ро ди ци пре ма За ко ну о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци, 
из пер спек ти ве де те та, је сте сва ки акт фи зич ког, сек су ал ног, пси хич-
ког или еко ном ског на си ља учи ни о ца ко ји жи ви или је жи вео да де те-
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том у за јед нич ком до ма ћин ству, без об зи ра на то да ли је на си ље учи-
ње но пре ма де те ту ко је је би о ло шко де те на сил ни ка или је усво је но, 
да ли жи ви у при мар ној или хра ни тељ ској по ро ди ци, да ли је ро ђе но 
у бра ку или ван бра ка те да ли је под ро ди тељ ском ста ра њем или му 
је од ре ђен ста ра тељ.

Све до че ње де те та на си љу у по ро ди ци (де те све док на си ља у по-
ро ди ци) озна ча ва спе ци фи чан вид мен тал ног на си ља, би ло да де те 
ди рект но по сма тра фи зич ко, сек су ал но или пси хич ко на си ље пре ма 
чла ну по ро ди це, или чу је зву ке, удар це, кри ке из не по сред не бли зи-
не, или зна да се на си ље де ша ва или се мо же де си ти, од но сно на кнад-
но ви ди по сле ди це на си ља пре ма чла ну по ро ди це. 



 37 ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА СИСТЕМА ЗДРAВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

На си ље ме ђу де цом (на зи ва се и вр шњач ко на си ље) је сте на мер-
на, све сна же ља да се уз не ми ри, мал тре ти ра, за стра ши дру га осо ба, 
од но сно да се на не се по вре да дру гој осо би — вр шња ку. Нај че шћи об-
ли ци вр шњач ког на си ља су: вер бал но зло ста вља ње, оти ма ње и уни-
шта ва ње ства ри, при си ља ва ње и уце њи ва ње дру гих да ра де оно што 
им је на ре ђе но, ба ти не и фи зич ко по вре ђи ва ње, нов ча но уце њи ва-
ње, прет ње оруж јем и сек су ал но на си ље, со ци јал на изо ла ци ја де те та, 
исме ва ње, вре ђа ње и др.

Ди ги тал но на си ље је ко ри шће ње ди ги тал не тех но ло ги је с ци љем да 
се дру га осо ба уз не ми ри, по вре ди, по ни зи и да јој се на не се ште та. 
Спро во ди се у ви ду по ру ка по сла тих елек трон ском по штом, тек сту ал-
них и ви део по зи ва, пу тем дру штве них мре жа, пу тем веб сај то ва, ћа-
ска њем пре ко ин тер не та, укљу чи ва њем у фо ру ме и сл. У ли те ра ту ри 
се сре ћу и дру ги тер ми ни за ову вр сту на си ља, нпр. мал тре ти ра ње у 
ди ги тал ном све ту, елек трон ско на си ље, на си ље на ин тер не ту, он лајн 
на си ље, сај бер-бу линг и др.

Род но за сно ва но на си ље ме ђу де цом и над де цом је сва ки чин на си-
ља над осо бом због ро да, по ла или сек су ал не ори јен та ци је, а мо же да 
об у хва ти род не пред ра су де и дис кри ми на ци ју (сек си зам), род но ука-
лу пљи ва ње и сек су ал ну објек ти ви за ци ју, сек су ал но уз не ми ра ва ње, 
на си ље у (ра ним) парт нер ским ве за ма, на си ље због сек су ал не ори јен-
та ци је и дру ге фор ме фи зич ког, сек су ал ног и пси хич ког на си ља за сно-
ва ног на ро ду.

Ин сти ту ци о нал но на си ље пред ста вља на си ље ко је учи не про фе си-
о нал ци у ин сти ту ци ја ма, а мо же да об у хва ти ди рект но на си ље пре ма 
ко ри сни ци ма услу га, као и ста во ве и по на ша ња ко ји во де без о се ћај-
ном оп хо ђе њу, за не ма ри ва њу по тре ба и ус кра ћи ва њу по мо ћи, ума њи-
ва њу учи ње ног на си ља или по сле ди ца, окри вља ва њу жр тве, не де ло-
твор ном, не е фи ка сном и не по ве за ном по сту па њу или ко ји до при но се 
по нов ној вик ти ми за ци ји ко ри сни ка услу ге, од но сно жр тве на си ља.

10. СМЕР НИ ЦЕ ДО БРЕ КЛИ НИЧ КЕ ПРАК СЕ ЗА РАД НА 
ЗА ШТИ ТИ ДЕ ЦЕ ОД ЗЛСТА ВЉА ЊА И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊА

По сто је два основ на прин ци па ко ја се ти чу ди јаг но сти ко ва ња зло ста-
вља ња и за не ма ри ва ња. Пр ви се од но си на раз ма тра ње зло ста вља
ња и за не ма ри ва ња као мо гу ћег об ја шње ња узро ка здрав стве ног 
про бле ма, а дру ги на про це ду ру по сту па ња у слу ча је ви ма по ста-
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вља ња сум ње (из ве шта ва ње/при ја ва над ле жних ор га на — цен тра за 
со ци јал ни рад, ту жи ла штва и по ли ци је). 

Пр ил иком ра зм атр ања м ог уће су мње на зл ост ављ ање тр еб ало би 
п ошт ов ати сл ед ећа пр ав ила. 

ПРАВИЛО 1 
Слушај и посматрај.

Иден ти фи ка ци ја зло ста вља ња и за не ма ри ва ња под ра зу ме ва по ве зи-
ва ње свих до ступ них ин фор ма ци ја у јед ну, што пот пу ни ју це ли ну. Све 
ин фор ма ци је тре ба кри тич ки по сма тра ти и ко ри сти ти у са гле да ва њу 
мо гу ћих здрав стве них по сле ди ца по де те. Ин фор ма ци је ко је сти жу до 
здрав стве ног рад ни ка по ти чу из ви ше из во ра и об у хва та ју:

�	анам не стич ке по дат ке, 
�	из ве шта ва ње о зло ста вља њу и за не ма ри ва њу (од стра не де те та 

или дру ге осо бе), 
�	по дат ке о из гле ду де те та, 
�	по дат ке о по на ша њу де те та и фи зич ким зна ко ви ма,
�	по дат ке о симп то ми ма, 
�	ре зул та те до пун ских ис пи ти ва ња, 
�	по дат ке о ин тер ак ци ји из ме ђу ро ди те ља, ста ра те ља и де те та. 

Уко ли ко је здрав стве ни рад ник/са рад ник за бри нут због ин фор ма ци ја 
ко је је до био у ра ду са де те том, он тре ба да за тра жи по моћ од струч-
ног ти ма у сво јој уста но ви или у ло кал ном цен тру за со ци јал ни рад. 
Уко ли ко здрав стве ног рад ни ка бри ну пи та ња ве за на за по вер љи вост, 
јер му је де те да ло ин фор ма ци ју у по ве ре њу, он мо ра да са гле да мо гу-
ће по сле ди ца раз от кри ва ња по де те и да са де те том де таљ но по раз-
го ва ра о по тре би за да љим по сту па њем и о нео п ход но сти за шти те. 

ПРАВИЛО 2 
Тражи објашњење.

За сва ку по вре ду, симп том или знак мо ра се тра жи ти об ја шње ње од 
де те та, ро ди те ља или ста ра те ља о то ме ка ко је по вре да на ста ла. Уко-
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ли ко здрав стве ни рад ник/са рад ник до би је не дво сми сле не по дат ке од 
де те та, чак и ка да они ни су до вољ но пре ци зни, тре ба да по сум ња на 
зло ста вља ње. У том мо мен ту ва жно је ре ћи де те ту да ће о тим по да ци-
ма би ти оба ве штен струч ни тим, а да је свр ха то га спре ча ва ње да љег 
зло ста вља ња. По себ но су де ли кат не си ту а ци је ка да се еви ден ти ра 
или по сум ња на зло ста вља ње или за не ма ри ва ње осо ба са смет ња ма 
у раз во ју. 

ПРАВИЛО 3 
Забележи (документуј). 

Бе ле же ње у здрав стве ни кар тон има су штин ски зна чај за раз ма тра ње 
или по ста вља ње сум ње на зло ста вља ње. Нео п ход но је 

�	тач но убе ле жи ти шта је оп сер ви ра но, од но сно ре чи ма де те та или 
ро ди те ља опи са ти ка да се и шта де си ло, 

�	до ку мен то ва ти оно што је по ми шље њу ле ка ра за бри ња ва ју ће и 
што ука зу је на евен ту ал но зло ста вља ње. 

ПРАВИЛО 4 
Размотри, постави сумњу или искључи злостављање. 

Раз ма тра ју се основ не ка рак те ри сти ке ко је су у про то ко лу опи са не уз 
сва ку вр сту зло ста вља ња, за јед но са ана ли зом анам не стич ких по да та-
ка, оп сер ва ци јом де те та, ро ди те ља или ста ра те ља, од но сно њи хо вих 
ме ђу соб них ин тер ак ци ја. На кон то га по сто ји не ко ли ко оп ци ја за да ље 
раз ма тра ње: 

�	ди ску си ја са ис ку сни јим ко ле гом, пе ди ја тром, деч јим пси хи ја тром, 
пси хи ја тром за адо ле сцен те или са би ло ко јим струч ња ком у обла-
сти за шти те де це и мла дих, 

�	при ку пља ње ко ла те рал них по да та ка од дру гих ин сти ту ци ја ко је су 
мо жда би ле у кон так ту с по ро ди цом, 

�	обез бе ђи ва ње кон ти ну и те та кон так та са де те том ра ди да ље про-
це не. 
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Сум ња се по ста вља он да ка да по сто ји до вољ но по ка за те ља да се зло-
ста вља ње де си ло. Зло ста вља ње се ис кљу чу је он да ка да је утвр ђе но 
да је ак ту ел но здрав стве но ста ње по сле ди ца ло гич ног узро ка, нпр. 
слу чај не по вре де. 

ПРАВИЛО 5 
Напиши извештај. 

Све спро ве де не по ступ ке тре ба де таљ но опи са ти у здрав стве ној до-
ку мен та ци ји. 

11. ПРЕ ПРЕ КЕ У ПРЕ ПО ЗНА ВА ЊУ ЗЛО СТА ВЉА ЊА 
И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊА 

За ефи ка сно спро во ђе ње прин ци па и ко ра ка де фи ни са них По себ ним 
про то ко лом за за шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња у си-
сте му здрав стве не за шти те ва жно је раз у ме ва ње пре пре ка ко је мо гу 
оме та ти здрав стве не рад ни ке/са рад ни ке у ра ду са зло ста вља ном и 
за не ма ре ном де цом. 

У ли те ра ту ри су опи са не број не пре пре ке ко је оме та ју здрав стве не 
рад ни ке/са рад ни ке да пре по зна ју и ре ги стру ју зло ста вља ње и за не-
ма ри ва ње, а оне се ге не рал но мо гу по де ли ти на пре пре ке ко је су по-
сле ди ца про фе си о нал них и лич них ис ку ста ва ве за них за зло ста вља ње 
и за не ма ри ва ње и пре пре ке ко је на ста ју због не до стат ка еду ка ци је о 
овој обла сти. Као основ не пре пре ке се на во де: 

�	за бри ну тост да се, ако се ана ли зи ра ју пси хо со ци јал ни фак то ри или 
ис пи ту је зло ста вља ње, за пра во не ра ди свој ле кар ски по сао, тј. 
трет ман бо ле сти, 

�	стра хо ва ње здрав стве них рад ни ка да ће из гу би ти или на ру ши ти 
до бре од но се са ро ди те љи ма или пру жа о ци ма не ге уко ли ко поч ну 
да ис пи ту ју по тен ци јал но зло ста вља ње, 

�	не ла год ност око ис ка зи ва ња по тен ци јал ног не по ве ре ња у ро ди те-
ље, страх да ће се не ко слу чај но не пра вед но оп ту жи ти или окри ви-
ти за ло ше по ступ ке, 

�	ди ле ме око по вре де на че ла чу ва ња ле кар ске тај не или на че ла по-
вер љи во сти, 
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�	про бле ми у раз у ме ва њу узро ка зло ста вља ња, по го то во уко ли ко се 
не ви ди ја сна на ме ра ро ди те ља или ста ра те ља да на не се по вре ду 
де те ту, 

�	про бле ми око то га ка ко са оп шти ти да по сто ји сум ња да је на ста ло 
ста ње по сле ди ца ло шег по сту па ња пре ма де те ту и да је нео п ход но 
до пун ско ис пи ти ва ње, 

�	не си гур ност у по гле ду из но ше ња свог про фе си о нал ног ста ва и за-
бри ну тост око са ста вља ња из ве шта ја и опи са ста ња де те та, 

�	гу би так кон тро ле и не мо гућ ност за шти те де те та, као и сум ња у ис-
прав ност соп стве них од лу ка у ве зи са за шти том, 

�	осе ћај пре ве ли ког те ре та у ра ду на за шти ти де це, осе ћај без на де-
жно сти, оп ту жи ва ње ин сти ту ци ја, др жа ве и дру штва у це ли ни за 
њи хо ву не спо соб ност у бри зи за де те, 

�	пи та ње лич не без бед но сти, 

�	страх од жал би и суд ских про це са, 

�	страх од тра же ња по мо ћи од ко ле га, сла ба тим ска ко хе зи ја ме ђу 
здрав стве ним рад ни ци ма/са рад ни ци ма.
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II 
ФИ ЗИЧ КО 
ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ 
И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊЕ

Ђор ђе Алем пи је вић

У пр кос на по ри ма ко ји су чи ње ни да се де ца за шти те од зло ста вља-
ња, оно да нас пред ста вља про блем свет ских раз ме ра, ко ји по га ђа 

сва ко дру штво без раз ли ке. 

На си ље над де цом ве о ма че сто, го то во по пра ви лу укљу чу је фи зич ко 
на си ље. Фи зич ко на си ље не мо ра ну жно узро ко ва ти те ле сне по вре де 
ни ти по вре де ко је на ста ју као ре зул тат овог на си ља мо ра ју увек би ти 
ви дљи ве на по вр ши ни те ла. Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да ве ли ка 
ве ћи на жр та ва ко је су из ло же не фи зич ком на си љу пре или ка сни је 
бу де пре зен то ва на са ви дљи вим те ле сним по вре да ма. Код фи зич ког 
зло ста вља ња де це, те ле сне по вре де ко је том при ли ком на ста ју по 
пра ви лу не ма ју обе леж ја те шких те ле сних по вре да. По ред то га, са мо 
ма ли број ових по вре да има спе ци фи чан из глед, од но сно па тог но мо-
ни чан за вр сту при ме ње ног на си ља, као што су ује ди не или по вре де у 
ви ду оти ска, нпр. га зе ће по вр ши не обу ће (ђо на), об ли ча стог пред ме та 
код крв них под ли ва у ви ду трам вај ских ши на и сл. То прак тич но зна чи 
да че сто ни је мо гу ће по у зда но раз гра ни чи ти слу чај но на ста ле, од но-
сно за де сне по вре де од оних ко ји су на мер но на не те. 

Ако по сма тра мо од нос ме ди ци не пре ма про бле му зло ста вља ња де це, 
уочи ће мо да се рад аме рич ког ра ди о ло га Џо на Ка фи ја (John Caffey), 
ко ји је об ја вљен 1946. го ди не, у ме ди цин ским кру го ви ма сма тра пр-
вим ра дом ко ји је по све ћен про бле му зло ста вља ња де це. Тер мин 
„син дром зло ста вља ног де те та” ула зи у ши ро ку упо тре бу на кон што 
су га Хен ри Кем пе (He nry Kem pe) и са рад ни ци 1962. го ди не упо тре би-
ли у свом ра ду по све ће ном овом про бле му. Ме ђу тим, и пре на ве де них 
пу бли ка ци ја у ме ди цин ској ли те ра ту ри се по ле ми са ло о про бле ми ма 
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зло ста вља ња де це. У тим сми слу вред но је по ме ну ти да Ам бро аз Тар-
ди је (Am bro i se Tar di eu), фран цу ски пре га лац суд ско ме ди цин ске ми сли 
и на у ке, у ра ду об ја вље ном 1860. го ди не опи су је ско ро све кла сич не 
зна ке син дро ма фи зич ког зло ста вља ња де це. По чет ком XX ве ка, у до-
ма ћој ме ди цин ској ли те ра ту ри по ја вљу ју се при ло зи Еду ар да Ми хе ла, 
та ко ђе суд ског ле ка ра, по све ће ни про бле му зло ста вља ња де це; то ме 
је прет хо дио из ла зак из штам пе ра да у два де ла, ко ји је био по све ћен 
про бле му сек су ал ног на си ља над де цом.

1. КО СУ ЗЛО СТА ВЉА ЧИ, А КО ЖР ТВЕ?

Мо ра се на гла си ти да од ре ђе ни фак то ри мо гу би ти че сто при сут ни у 
по ро ди ца ма у ко ји ма се зло ста вља ње де ша ва, али то не зна чи да при-
су ство тих фак то ра увек до во ди до зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де-
це. Оно што мо же би ти узрок зло ста вља ња де це у јед ној по ро ди ци не 
мо ра би ти узрок у дру гој по ро ди ци, а фак то ри ко ји мо гу про у зро ко ва-
ти зло ста вља ње у јед ној по ро ди ци мо жда не ће до ве сти до зло ста вља-
ња и за не ма ри ва ња де це у дру гој по ро ди ци. 

Де цу зло ста вља ју осо бе ко је се о њи ма ста ра ју, да ле ко нај че шће ро-
ди те љи де те та. Уко ли ко ро ди те љи жи ве одво је но, зло ста вљач де те та 

Ам бро аз Тар ди је
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мо же би ти ак ту ел ни парт нер/парт нер ка ро ди те ља ко ји се бри не о де-
те ту. Као зло ста вља чи се ја вља ју и дру ге осо бе ко ји се бри ну о де те ту: 
ста ра о ци, хра ни те љи и др. 

У ли те ра ту ри се че сто на и ла зи на по да так о то ме да су осо бе ко је зло-
ста вља ју де цу че сто и са ме, то ком свог де тињ ства, би ле жр тве на си ља. 
Ме ђу тим, по гре шно би би ло из ве сти за кљу чак о то ме да ће де ца ко ја 
су зло ста вља на по ста ти зло ста вља чи ка да о дра сту. 

Погрешно је сматрати да код особа које злостављају своју 
децу или децу која су им поверена на старање постоји 
већа учесталост менталних поремећаја.

Ово ни ка ко ни је пра ви ло, ма да по да ци из ли те ра ту ре ука зу ју на то да 
ме ђу њи ма има осо ба са емо ци о нал ним смет ња ма и по ре ме ћа ји ма 
по на ша ња. Че сто се зло ста вља чи опи су ју као лич но сти ко је има ју ни-
ско са мо по што ва ње, ис пот про сеч ну ин те ли ген ци ју, као изо ло ва не и 
уса мље не осо бе скло не анк си о зно сти, де пре си ји и апа ти ји, као осо бе 
ри гид ног ста ва, ни ског пра га то ле ран ци је на фру стра ци је, нар ци со ид-
не осо бе и сл. На су прот прет ход но на ве де ном, ре зул та ти број них ис-
тра жи ва ња го то во не дво сми сле но ука зу ју на по ве за ност зло у по тре ба 
дро ге и/или ал ко хо ла и зло ста вља ња де це. По ред на ве де них осо би на 
лич но сти, и по ро дич на си ту а ци ја има зна ча ја за то да ли ће не ка осо ба 
зло ста вља ти де те о ко јем се ста ра. Та ко се, на при мер, по ве ћа ва мо-
гућ ност да ће до ћи до зло ста вља ња де це уко ли ко су при сут ни брач ни 
(парт нер ски) су ко би, кон фликт ни од но си са про ши ре ном по ро ди цом, 
на си ље у по ро ди ци, у си ту а ци ји не за по сле но сти, ло шег ма те ри јал ног 
ста ња и со ци јал не изо ла ци је. На по слет ку, по да ци из ли те ра ту ре ука-
зу ју на то да, уз све на ве де но, жи вот у си ро ма штву и у со ци јал ној изо-
ла ци ји на мар ги на ма дру штва те из о ста нак аде кват не со ци јал не по др-
шке та ко ђе по го ду ју раз во ју прак се зло ста вља ња де це. 

С дру ге стра не, из гле да да се ме ђу зло ста вља ном де цом про на ла зе 
не ка обе леж ја ко ја су ком па ра тив но че шће при сут на у овој гру пи у 
од но су на оп шту деч ју по пу ла ци ју. То се пре све га од но си на одој чад 
и ма лу де цу. За тим, уоче но је да у из ве сној ме ри по на ша ње де те та, на 
при мер, аверз ни плач и нео д го ва ра ње на по зи ве и сл., мо же по ве ћа ти 
ве ро ват но ћу мал тре ти ра ња, по себ но ако ро ди тељ има сла бу спо соб-
ност ем па ти је са де те том и те шко ће у кон тро ли сво јих емо ци ја. По ред 
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то га, на си љу су че шће из ло же на и де ца ко ја су че сто бо ле сна или она 
ко ја су „дру га чи ја”, нпр. де ца са по себ ним по тре ба ма. 

Па жљи во ис пи ти ва ње лич но сти осо бе ко ја се ста ра о де те ту и окол но-
сти по ро дич ног жи во та, у слу ча је ви ма ка да се сум ња да је де те жр тва 
зло ста вља ња и/или за не ма ри ва ња, мо гу би ти ве о ма ко ри сни за ана-
ли зу слу ча ја.

2. ОБ ЛИ ЦИ ФИ ЗИЧ КОГ ЗЛО СТА ВЉА ЊА

Фи зич ко зло ста вља ње де це мо же има ти раз ли чи те по јав не об ли ке и 
кли нич ке пре зен та ци је. Из ди дак тич ких раз ло га, фи зич ко зло ста вља-
ње нај че шће се раз ма тра у сле де ћим ка те го ри ја ма:

�	по вре де ко же и ви дљи вих слу зо ко жа,
�	по вре де гла ве и цен трал ног нер вног си сте ма,
�	по вре де ко шта но-зглоб ног си сте ма,
�	по вре де тр бу ха и па рен хи ма то зних ор га на и
�	Мин ха у зе нов син дром пу тем по сред ни ка.

2.1. По вре де ко же и ви дљи вих слу зо ко жа

По вре де ко же су ве о ма че сте код за де сног по вре ђи ва ња де це, али и 
код не за де сног по вре ђи ва ња, од но сно код зло ста вља ња де це. Ме ђу 
овим по вре да ма се че сто сре ћу крв ни под ли ви (хе ма то ми) ко же. Иако 
је ве ћи на ле ка ра спрем на да опи ше и ин тер пре ти ра крв не под ли ве, 
ну жно је да се под се ти мо сле де ћег:

�	про це на ста ро сти крв ног под ли ва на осно ву бо је је не по у зда на,
�	бр зи на ко јом се ме ња бо ја крв ног под ли ва с про то ком вре ме на за-

ви си од број них фак то ра,
�	ме сто на ко ме се ви ди крв ни под лив ни је ну жно и ме сто на ко је је 

де ло ва ла по вред на си ла,
�	об лик крв ног под ли ва не мо ра ну жно да осли ка ва об лик по вред-

ног ору ђа,
�	ве ли чи на крв ног под ли ва ни је ну жно у ко ре ла ци ји са ин тен зи те-

том по вред не си ле,
�	на ка рак те ри сти ке крв ног под ли ва има ју ути ца ја: по сто је ћа обо-

ље ња код по вре ђе не осо бе, ме ди ка мен ти ко је та осо ба ко ри сти, 
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ме сто на ко јем се по вре да на ла зи, ста ње и свој ства по вре ђе ног 
тки ва, пред у зе те ме ре ле че ње и вре ме ко је је про те кло од по вре-
ђи ва ња до пре гле да. 

Ово су еле мен ти ко ји мо гу да по мог ну у раз ли ко ва њу за де сних од 
не за де сних крв них под ли ва.

Ло ка ли за ци ја по вре де — По треб но је има ти у ви ду да се де ца при 
сва ко днев ним ак тив но сти ма че сто за де сно по вре ђу ју. По вре де ко је 
том при ли ком мо гу на ста ти — крв ни под ли ви и огу љо ти не ко же — 
нај че шће се на ла зе из над ко шта них ис пуп че ња, од но сно на тзв. ис ту-
ре ним де ло ви ма те ла ко ји су из ло же ни по вре ђи ва њу при па ду (нпр. 
че ло, бра да, ко ле на, бе дра). Ме ђу тим, на не ким дру гим де ло ви ма те ла, 
као што су по гла ви на, ру ке, труп и се дал ни пре део, за де сне по вре де 
рет ко на ста ју, ма да за де сно по вре ђи ва ње ових пре де ла ни је не мо гу-
ће. На по слет ку, крв ни под ли ви у пре де лу ушних шкољ ки, вра та, 
ге ни та ли ја, ме ђи це, дла но ва и та ба на прак тич но ни ка да не на ста
ју као ре зул тат за де сног по вре ђи ва ња при игри де те та.

Из глед по вре де — Ве ћи на крв них под ли ва не ма не ки по се бан ни ти 
ка рак те ри сти чан из глед. Ме ђу тим, у по је ди ним слу ча је ви ма крв ни под-
ли ви мо гу има ти спе ци фи чан об лик ко ји прак тич но од ра жа ва кон ту ре 
по вред ног ору ђа. Та ко нпр. крв ни под лив мо же би ти у ви ду оти са ка 
пр сти ју, од но сно ша ке ка да је по вре да на ста ла деј ством отво ре ног дла-
на (Сли ка 1). За тим, крв ни под ли ви ко ји на ста ју хва та њем и сте за њем 
вр хо ви ма ја го ди ца пр ста обич но су у ви ду оти са ка пр сти ју рас по ре ђе-
них у ни зу, евен ту ал но са јед ним оти ском, ко ји од го ва ра по ло жа ју пал-
ца, из ван и на су прот овог ни за (Сли ка 2); по ред крв них под ли ва у об ли-
ку оти ска ја го ди це пр ста, на по вре ђе ним по вр ши на ма се мо гу на ћи и 

Слика 1. Промене видљиве на кожи лица 
након ударца отвореном шаком („шамар”)

Слика 2. Крвни подливи 
на кожи надлактице у виду 

отиска јагодица прстију
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по лу ме се ча сте огу љо ти не на ста ле као по сле ди ца деј ства нок ти ју. Ме-
ђу тим, на лаз ова квих по вре да не ука зу је ну жно на то да су на ста ле не-
за де сно, јер оне мо гу на ста ти у си ту а ци ји ка да од ра сли чвр сто ухва ти и 
стег не де те да би спре чио ак тив ност де те та у не кој за ње га по тен ци јал-
но опа сној си ту а ци ји, нпр. ка да од ра сли сна жно ухва ти и по ву че де те 
да оно не би па ло са ви си не и сл. Крв ни под ли ви у ви ду трам вај ских 
ши на (енгл. tra mli ne bru is ses) пред ста вља ју спе ци фи чан из глед по вре-
де ко ји је усло вљен об ли ком по вред ног ору ђа. На и ме, ова кве по вре де 
на ста ју као ре зул тат деј ства об ли ча стих пред ме та (нпр. па ли ца, штап, 
елек трич ни кабл и сл.) и по пра ви лу се ра ди о на мер но на не се ним по-
вре да ма, да кле о не за де сном по вре ђи ва њу (Сли ка 3).

Услед шти па ња мо гу на ста ти по вре де у ви ду крв них под ли ва у об ли ку 
аси ме трич них леп ти ро вих кри ла (Сли ка 4). На по слет ку, чи тав спек тар 
раз ли чи тих по вред них ору ђа мо же узро ко ва ти ве о ма спе ци фич не об-
ли ке по вре да у ви ду крв ног под ли ва; ра ди се, на и ме, о крв ним под ли-
ви ма у ви ду оти ска (енгл. pat ter ned in ju ri es), нпр. шна ле/коп че ка и ша 
(Сли ка 5), пот пла те обу ће, пред ме та ко ји су ко ри шће ни за ве зи ва ње 
де те та и сл. 

Слика 3. Приказ 
механизма настанка 
крвних подлива у виду 
трамвајских шина код 
удара обличастим 
предметом

Слика 5. Крвни подливи 
коже леђа у виду отиска 

— облика повредног 
оруђа (шнале каиша)

Слика 4. Крвни 
подливи коже 
надлактице у виду 
лептирових крила 
код штипања
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Ста рост по вре де — Тра ди ци о нал но се сма тра да је при су ство крв
них под ли ва раз ли чи те ста ро сти ин ди ка тив но за зло ста вља ње. 
Ме ђу тим, по но во ука зу је мо на то да је про це на ста ро сти крв них под-
ли ва на осно ву на ла за кли нич ког пре гле да ве о ма не по у зда на па је 
сто га нео п ход но би ти оба зрив при из во ђе њу за кљу ча ка. Ка ко би се 
што по у зда ни је ко ри стио па ра ме тар ста ро сти по вре де у про це ни да 
ли је по вре да ре зул тат зло ста вља ња или не, нео п ход но је да ле кар 
што де таљ ни је опи ше из глед и ка рак те ри сти ке по вре де и њен 
од нос пре ма окол ној ко жи, а не да са мо на ве де нпр. „ста ри крв ни 
под лив”. 

Број по вре да — Не мо же мо се сле по др жа ти то га да су број не по вре-
де исто вре ме но при сут не на те лу де те та не дво сми слен знак зло ста-
вља ња. У том сми слу нео п ход но је да ми ну ци о зно ана ли зи ра мо до би-
је на об ја шње ња о на вод ним окол но сти ма на стан ка по вре да, у све тлу 
објек тив но уста но вље ног кли нич ког на ла за. Та ко ђе, тре ба има ти у ви-
ду сте пен пси хо фи зич ког раз во ја де те та и ди стри бу ци ју по вре да. 

У ве зи са зло ста вља њем мо гу на ста ти ује ди не, од но сно по вре де ко је 
су узро ко ва не деј ством зу ба на по вр ши ну ко же (Сли ка 6). Ка да се ана-
ли зи ра ова вр ста по вре да, тре ба има ти у ви ду ло ка ли за ци ју ује ди
на (нпр. оне ко је су ло ка ли зо ва не у пре де лу ге ни та ли ја и/или вра та 
мо гу им пли ци ра ти сек су ал но на си ље). Број не ује ди не, с дру ге стра не, 
мо гу ука зи ва ти на по но вље но на си ље или на на си ље у про ду же ном 
тра ја њу. Ује ди не код ко јих је до шло до пре ки да кон ти ну и те та ко же 
ука зу ју на то да је по вре ђи ва ње на ста ло деј ством си ле ја чег ин тен зи-
те та. При ана ли зи ује ди на тре ба има ти у ви ду мо гућ ност са мо по вре-
ђи ва ња или на но ше ња по вре де де те ту од дру гог де те та; та ко ђе, тре ба 
раз мо три ти мо гућ ност жи во тињ ског ује да. Сто га мо же би ти ко ри сно 
да се при ана ли зи ује ди на по тра жи по моћ сто ма то ло га, али и да се 
по вре да фо то гра фи ше те да се са ње не по вр ши не бри сом узме узо рак 
ма те ри ја ла за фо рен зич ко-ге не тич ку ана ли зу. 

Слика 6. Изглед уједине на подлактици
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У слу ча је ви ма за не ма ри ва ња де це и на ко жи мо гу би ти ви дљи ве 
раз ли чи те про ме не. Та ко се нпр. мо гу на ћи зна ци хи ги јен ске за пу ште-
но сти и при су ство пр љав шти не, ожиљ ци од не ле че них ко жних ин фек-
ци ја, убо ди ин се ка та (бу ва и сл.) и/или ује ди жи во ти ња (нпр. па цо ва), 
као и ин фе ста ци ја па ра зи ти ма (ва ши, шу га и др.). 

Ме ђу по вре да ма ко је се на мер но на но се де ци мо гу се ви де ти опе ко
ти не ци га ре та ма. У пи та њу су кон такт не опе ко ти не ко је на ста ју деј-
ством за па ље не ци га ре те. Те по вре де има ју нај че шће кру жни об лик и 
преч ник око 10 мм, ко ји од го ва ра преч ни ку ци га ре те. У цен трал ном 
де лу до ла зи до опе че но сти II или III сте пе на, а на пе ри фе ри ји се, у ви ду 
пр сте на (ха лоа), раз ви ја ре ак тив на ин фла ма ци ја. Иза ових опе ко ти на 
по пра ви лу оста ју ожиљ ци. Из глед опе ко ти не мо же би ти и елип саст 
ка да за па ље на ци га ре та до ђе у до дир са по вр ши ном ко же под не ким 
углом (Сли ка 7). Об ја шње ња да се де те опе кло игра ју ћи се за па ље-
ном ци га ре том или да је „до хва ти ло” за па ље ну ци га ре ту те да му је 
она ис па ла по пра ви лу ни су увер љи ва, јер је 
нео п хо дан про ду же ни кон такт за па ље не ци-
га ре те са по вр ши ном ко же да би на ста ла по-
вре да прет ход но опи са них ка рак те ри сти ка. 
Опе ко ти не од ци га ре те по себ но бу де сум њу 
на зло ста вља ње ка да их има ви ше, ка да су 
ду бо ке (што им пли ци ра про ду же ни кон такт 
ко ји ни је ка рак те ри сти чан за слу чај да је де-
те са мо при не ло сво ме те лу за па ље ну ци га-
ре ту) и ка да се на ла зе на не у о би ча је ним ме-
сти ма, нпр. на пот пла ти ма сто па ла, у пре де лу 
ге ни та ли ја и у се дал ном пре де лу. 

У слу ча је ви ма Мин ха у зе но вог син дро ма пу тем по сред ни ка (Sy. 
Mun cha u sen by Proxy), на ко жи се мо гу ви де ти би зар не и нео бја шњи-
ве про ме не.

При ана ли зи ко жних про ме на, од но сно по вре да на ко жи, по треб но је 
има ти у ви ду мо гу ће ди фе рен ци јал не ди јаг но стич ке ди ле ме, ко је из-
ме ђу оста лог укљу чу ју ало пе ци ју, мон гол ске пе ге, хе ман ги о ме, фи то-
дер ма то зе, им пе ти го, хе ма то ло шка ста ња (уро ђе не и сте че не ко а гу-
ло па ти је) и др. 

Слика 7. Опекотине коже табана настале 
жаром упаљене цигарете
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2.2. По вре де гла ве и цен трал ног нер вног си сте ма

По вре де гла ве, ли ца и вра та при сут не су у ви ше од по ло ви не слу ча-
је ва зло ста вља ња де це. Ове по вре де нај че шће на ста ју као по сле ди-
ца деј ства ту пи не по вред ног ору ђа: удар ци раз ли чи тим ту пим пред-
ме ти ма, при бо ром за је ло, ру ка ма; та ко ђе, опе ко ти не или опа ро ти не 
на гла ви и ли цу мо гу на ста ти деј ством фи зич ких аген са. У за ви сно сти 
од вр сте по вред ног ору ђа, ме ста на ко је је де ло ва ло, ин тен зи те та деј-
ства, али и дру гих окол но сти, на ста ју раз ли чи те вр сте по вре да ме ких 
тки ва гла ве, од но сно ли ца или усне ду пље (Сли ка 8). Илу стра ци је ра-
ди по ме ну ће мо по вре де (ла це ра ци је) је зи ка, бу кал не слу зни це, неп-
ца (ме ког и/или твр дог), гин гив не ал ве о лар не му ко зе или фре ну лу ма 
усне. Та ко ђе, мо гу на ста ти по вре де зу ба, пре ло ми ко сти ју ли ца или ло-
ба ње, као и раз ли чи ти ви до ви ин тра кра ни јал них по вре да. Ме ђу тим, 
тре ба има ти у ви ду да го то во све на ве де не по вре де мо гу на ста ти и 
за де сно, а сум њу у зло ста вља ње та ко ђе тре ба да иза зо ву ви ше стру ке 
по вре де, по вре де у раз ли чи тим ста ди ју ми ма за ра ста ња, по вре
де не при клад не за сте пен пси хомо тор ног раз во ја де те та или не
по ду дар ност (хе те ро)анам не стич ких по да та ка о окол но сти ма по
вре ђи ва ња са утвр ђе ним по вре да ма. 

Слика 8. Повреде у пределу усана
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Још је Тар ди је (Tar di eu) у сво јим ра до ви ма об ја вље ним у дру гој по ло-
ви ни XIX ве ка ја сно ука зао на то да ин тра кра ни јал но кр ва ре ње код 
де це пред ста вља ре зул тат на мер ног по вре ђи ва ња, по ве зу ју ћи га са 
дру гим те ле сним зна ци ма зло ста вља ња. Јед но вре ме се сма тра ло да 
суб ду рал но кр ва ре ње код де це мо же на ста ти и при ми ни мал ном деј-
ству си ле, с об зи ром на то да ни су увек би ли при сут ни зна ци ко ји би 
ука зи ва ли на ин тен зив но деј ство си ле. 

По треб но је има ти у ви ду да по вре де гла ве ко је код де це на ста ју као 
ре зул тат зло ста вља ња мо гу би ти при сут не и без дру гих зна ко ва по-
вре ђи ва ња. Кра ни о це ре брал не по вре де при сут не су код око 10% 
зло ста вља не де це, без об зи ра на њи хов уз раст, али је њи хо ва ин ци
ден ца нај ве ћа код де це мла ђе од 2 го ди не. Пре ма те жи ни, по вре де 
гла ве код де це ко ја су зло ста вља на за у зи ма ју чи тав спек тар, од ла ких 
до те шких. Ипак, зна чај но је има ти у ви ду да го то во у по ло ви ни слу ча-
је ва де це ко ја су умр ла услед по сле ди ца зло ста вља ња, узрок смр ти 
пред ста вља не ки вид по вре де гла ве. Та ко ђе, по вре де гла ве пред ста-
вља ју нај че шћи узрок за хо спи та ли за ци ју де це ко ја су би ла из ло же на 
зло ста вља њу. 

По вре де гла ве код де це ко ја су зло ста вља на мо гу би ти узро ко ва не 
раз ли чи тим ме ха ни зми ма: на глом ак це ле ра ци јом и де це ле ра ци јом, са 
удар цем или без удар ца у гла ву, са ро та ци јом или без ро та ци је гла ве, 
за тим са мо уда ром у гла ву, те као по сле ди ца ас фик си је или по вре де 
ли ца. Уоп ште узев, иден ти фи ко ва ни су по је ди ни фак то ри ко ји код де-
це фа во ри зу ју на ста нак по вре да гла ве, као што су: од нос те жи не гла ве 
и те ла (мо зак пред ста вља око 15% те ле сне ма се код де це, а код од-
ра слих 3%); сла бост ми ши ћа вра та ко ји ни су у ста њу да кон тро ли шу 
по кре те гла ве при ли ком на гле ак це ле ра ци је и де це ле ра ци је; би о фи-
зич ка свој ства деч јег мо зга ко ји је, због не зре ло сти ми је ли на и ви со-
ког са др жа ја во де, мек ши и под ло жни ји по вре ђи ва њу; ма ња чвр сти на 
ко сти ју ло ба ње због њи хо ве не пот пу не ми не ра ли за ци је, што их, у по-
је ди ним си ту а ци ја ма, чи ни ма ње от пор ним на деј ство си ле.

Кли нич ка пре зен та ци ја по вре да гла ве об у хва та чи тав спек тар по-
вре да тки ва по гла ви не, пре ло ма ко сти ју и ин тра кра ни јал них по вре да. 

По вре де тки ва по гла ви не — Мо гу се ис по љи ти у ви ду раз ли чи тих 
ме ха нич ких или фи зич ких по вре да. При по вре ђи ва њу по гла ви не мо-
же до ћи до оште ће ња еми сар них ве на са по сле дич ним кр ва ре њем 
ис под апо не у ро зе. Ка ко је код де це она ре ла тив но ла ба во спо је на, 
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крв из ли ва на ис под апо не у ро зе мо же се сли ва ти под деј ством си ле 
зе мљи не те же, што код по вре да на по гла ви ни до во ди до по ја ве ин ди-
рект ног крв ног под ли ва у пре де лу ока. 

Пре ло ми ко сти ју гла ве — На ста ју нај че шће услед ди рект ног деј ства 
по вред не си ле на гла ву де те та. Због не пот пу не ми не ра ли за ци је, на ме-
сту си ле мо же до ћи до уги ба ња ко сти ју ло ба ње и пре ло ма по ти пу пинг-
понг лоп ти це (Сли ка 9); на овом ме сту мо же на ста ти и по вре да (кон ту-
зи ја) мо зга. Уоп ште узев, пре ло ми 
ко сти ју гла ве на ста ју ме ха ни змом 
уда ра или па да, с тим што нај ве ћи 
број пре ло ма ко сти ју гла ве у деч-
јем уз ра сту на ста је услед деј ства 
си ле де це ле ра ци је при па ду, због 
уда ра гла ве. Сма тра се да код де це, 
с об зи ром на њи хо ву те ле сну ма су 
и гра ђу, ли не ар ни пре ло ми ко сти ју 
ло ба ње мо гу на ста ти већ при па ду 
са ви си не од око 1–1,5 м. 

Ин тра кра ни јал не по вре де — Мо гу би ти при мар не и се кун дар не. 

При мар не ин тра кра ни јал не по-
в ре де су пе не трант не; по вре де 
на ста ле услед ком пре си је, по-
в ре де на ста ле деј ством удар не 
си ле (енгл. im pact) и по вре де 
услед др му са ња (енгл. sha king) 
(Сли ка10). Пе не трант не по вре де 
на ста ју деј ством про јек ти ла ва-
тре ног оруж ја или пе не тра ци јом 
ме ха нич ког ору ђа у ло бањ ску 
ду пљу, нпр. код убо ди на.

Слика 9. Схематски приказ прелома 
костију крова лобање

Слика 10. Схематски приказ кретања 
главе код дрмусања (енгл. shaking) 
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Ове по вре де ни су че сто за сту пље не у деч јем уз ра сту. Ка рак те ри ше 
их деј ство по вред не си ле на ма лу по вр ши ну, услед че га је ин тен зи тет 
деј ства си ла ве лик, што до во ди до пе не тра ци је по гла ви не и ко сти ју 
ло ба ње. По вре де на ста ле услед ком пре си је на ста ју у си ту а ци ја ма ка-
да је гла ва при ти сну та из ме ђу две по вр ши не, што во ди на стан ку пре-
ло ма ко ји се ши ре дуж ша во ва ло бањ ских ко сти ју, че сто за хва та ју ћи 
осно ви цу ло ба ње. Код овог ви да по вре ђи ва ња че сто су при сут не при-
мар не по вре де мо жда ног па рен хи ма, што мо же узро ко ва ти раз ли чи-
те сте пе не по ре ме ћа ја све сти; та ко ђе, мо гу би ти при сут не се кун дар не 
по вре де мо жда ног па рен хи ма. По вре де под деј ством удар не си ле мо-
гу на ста ти би ло услед па да или уда ра, а и исто вре ме ним укљу чи ва-
њем оба ме ха ни зма (су дар). У слу ча ју ових по вре да основ ни про блем 
је да се на чи ни ди стинк ци ја из ме ђу по вре да ко је су на ста ле услед па-
да и оних ко је су на ста ле уда ром. На по слет ку, по вре де услед др му-
са ња мо гу на ста ти и без ди рект ног деј ства си ле (уда ра) на гла ву, као 
по сле ди ца на глих акcце ле ра ци ја/де це ле ра ци ја и ро та ци је са др жа ја 
уну тар ло бањ ске ду пље. 

Се кун дар не ин тра кра ни јал не по вре де озна ча ва ју оште ће ња мо  ж-
да ног па рен хи ма ко ја на ста ју на кнад но, нај че шће уну тар 24 са та, као 
по сле ди ца при мар не по вре де. Раз вој ових по вре да ком пли ку је кли-
нич ки ток при мар них по вре да. Ка ко се зло ста вља на де ца че сто са 
за ка шње њем до во де ле ка ру ка да су у пи та њу те же по вре де гла ве, то 
због од ло же ног по чет ка при ме не ме ра ле че ња по го ду је раз во ју се-
кун дар них ин тра кра ни јал них по вре да. Се кун дар не ин тра кра ни јал не 
по вре де укљу чу ју ди фу зни едем мо зга, хи пок сич ко-ис хе миј ска оште-
ће ња и мо жда не хер ни ја ци је. 

Код по вре да гла ве у деч јем уз ра сту основ ни про блем је да се на чи ни 
раз ли ка из ме ђу оних ко је су на ста ле услед па да (за де сно) и по вре да 
гла ве ко је су де те ту на мер но на не се не (по вре де ко је пред ста вља ју ре-
зул тат зло ста вља ња). По вре де на ста ле при па ду, осим ако се не ра ди 
о по вред ним си ла ма ви со ког ин тен зи те та, нпр. при па ду са ве ли ке ви-
си не, по пра ви лу не до во де то те шких оште ће ња. Уоп ште узев, по вре-
де ко је на ста ју при па ду низ сте пе ни це су ком плек сни је и те же не го 
по вре де ко је на ста ју при па ду на рав но са исте ви си не. Ме ђу тим, не ма 
ја сне ко ре ла ци је из ме ђу те жи не по вре да и бро ја сте пе ни ка низ ко је је 
до шло до па да. При раз ма тра њу по вре да гла ве код де це тре ба има ти 
у ви ду да за де сни па до ви, сем у слу ча ју па до ва са ве ће ви си не, рет ко 
до во де до смр ти де те та; та ко ђе, код па да са ма ле ви си не рет ко до ла зи 
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до на стан ка те жих об ли ка кра ни о це ре брал не по вре де па та ко пад из 
кре ве та или са ка у ча нај че шће до во ди до на стан ка по вре да по гла ви-
не, а ре ђе до на стан ка пре ло ма ко сти ју гла ве. 

2.3. По вре де ко шта но-зглоб ног си сте ма

По вре де ко шта но-зглоб ног си сте ма су, на кон по вре да ко же и ви дљи-
вих слу зо ко жа, нај че шћи вид по вре да код де це из ло же не фи зич ком 
на си љу и че сто пред ста вља ју пр ви знак да је де те жр тва на си ља. Пре-
ма по да ци ма из Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, го то во тре ћи на де це 
за ко ју се по сум ња да су жр тве на си ља има све же или за це ље не пре-
ло ме ко сти ју. Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да су пре ло ми ко сти ју, без 
об зи ра у ко јим окол но сти ма су на ста ли, ре ла тив но че ста по ја ва у деч-
јем уз ра сту; при ме ра ра ди, по да ци ука зу ју на то да го то во две пе ти-
не де ча ка и око тре ћи на де вој чи ца до жи ви бар јед ну ко шта ну тра у му 
то ком де тињ ства, без об зи ра на то ка ко је на ста ла. Сва ка ко, нај ве ћи 
број пре ло ма ко сти ју у деч јем уз ра сту на ста је услед раз ли чи тих за-
де са. Сто га је ди фе рен ци јал на ди јаг но за ве о ма зна чај на и њој се 
мо ра озбиљ но при сту пи ти. Пре по ру ка је да се:

�	обез бе де де таљ ни анам не стич ки по да ци,

�	узме у об зир уз раст де те та,

�	раз мо три да ли у кон крет ном слу ча ју по сто ји ко шта но обо ље ње или 
не ко дру го ста ње ор га ни зма ко је за по сле ди цу мо же има ти про ме не 
у би о ме ха нич ким свој стви ма ко сти ју, чи ме мо гу би ти ство ре ни усло-
ви за на ста нак „спон та них” или па то ло шких фрак ту ра,

�	ана ли зи ра ју вр сте од но сно тип пре ло ма, број ност, ди стри бу ци ја и 
ста рост,

�	ис пи та ју окол но сти под ко ји ма је, пре ма до ступ ним по да ци ма, до-
шло до на стан ка по вре де, укљу чу ју ћи и хе те ро а нам не стич ке по-
дат ке ко ји се при ку пе од осо ба ко је се ста ра ју о де те ту, а ка да то 
уз раст до зво ља ва, тре ба раз мо три ти и анам не стич ке по дат ке; не-
сла га ње по да та ка ко ји по ти чу из раз ли чи тих из во ра је ин ди ка тив но 
на зло ста вља ње.

По правилу, млађа деца која се мање крећу чешће 
задобијају преломе костију због злостављања 
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По да ци из ли те ра ту ре су ге ри шу да је код де це уз ра ста до 3 го ди не око 
25% пре ло ма у ве зи са зло ста вља њем те да су ови пре ло ми до ми нант-
но при сут ни код де це мла ђе од го ди ну да на.

Ре зул та ти број них ис тра жи ва ња су ге ри шу да код зло ста вља ња де це 
пре ло ми ко сти ју мо гу би ти број ни, да се на ла зе на раз ли чи тим де ло-
ви ма ске ле та и да мо гу би ти у раз ли чи тим фа за ма за це ље ња, од но сно 
да су раз ли чи те ста ро сти. 

Пре глед но сти ра ди, у Та бе ли 1 су при ка за не ка рак те ри сти ке ко шта но-
зглоб них по вре да ко је су ин ди ка тив не за зло ста вља ње. Сте пен сум ње 
тре ба до дат но по ве ћа ти уко ли ко су код де те та исто вре ме но при сут не 
ви дљи ве те ле сне по вре де, нпр. хе ма то ми и сл.

Про це на ста ро сти пре ло ма у кли нич кој прак си ни је јед но став на. Код 
де це из ло же не фи зич ком на си љу још је те же оба ви ти ову про це ну, јер 
су нај че шће у пи та њу не ле че ни пре ло ми ко ји се у фа зи спон та ног за-
ра ста ња че сто ком пли ку ју ре фрак ту ра ма и/или но во на ста лим по вре-
да ма због зло ста вља ња. 

Та бе ла 1. Ка рак те ри сти ке ко шта нозглоб них по вре да ко је су 
ин ди ка тив не за зло ста вља ње

Пе ри о стал на ре ак ци ја са фор ми ра њем но ве ко сти

Ме та фи зне по вре де (Сли ка 11)

По вре де зо не ра ста ко сти

Фрак ту ре ди ја фи зе (Сли ка 12)

Дис ло ка ци је

Мул ти пли и ком плек сни пре ло ми ко сти ју ло ба ње са пре лом ном пу ко ти ном 

ши ром од 3 мм

Пре ло ми ре ба ра, ска пу ле и стер ну ма (Сли ка 13)

Мул ти пле фрак ту ре, по себ но у си ту а ци ји ка да су у раз ли чи тим фа за ма 

за ра ста ња (Сли ка 14)
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Слика 11. Схематски и радиолошки изглед 
метафизне повреде

Слика 12. Схематски приказ механизма 
настанка прелома дијафизе

Слика 13. Схематски 
приказ механизма 
настанка прелома 
ребара

Слика 14. Радиолошки изглед 
повреда различите старости 
на скелету грудног коша
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2.4. По вре де тр бу ха и па рен хи ма то зних ор га на

По вре де груд ног ко ша и тр бу ха, од но сно то ра кал них и аб до ми нал них 
ор га на су при сут не у слу ча је ви ма зло ста вља ња де це. По вре де тр бу-
шних ор га на чи не дру ги нај че шћи узрок смр ти код зло ста вља не де це. 
Иако је мо гу ће да до ових по вре да до ђе при зло ста вља њу, по вре де 
по је ди них ор га на, нпр. је тре, гу ште ра че, шу пљих тр бу шних ор га на, 
ме зен те ри ју ма и над бу бре жних жле зда, мно го су че шће при сут не у 
скло пу не за де сног (на мер ног) по вре ђи ва ња де це. 

По вре де груд них ор га на у нај ве ћем бро ју слу ча је ва на ста ју деј ством 
ту пи не на груд ни кош (удар цем или при ти ском). Те шке по вре де груд-
них ор га на на ста ле као по сле ди ца деј ства ту пи не ни су свој стве не 
деч јем уз ра сту, нај ве ро ват ни је сто га што је груд ни кош код де це ела-
сти чан. Ипак, изо ло ва ни пре ло ми ре ба ра пред ста вља ју нај че шћи вид 
по вре де груд ног ко ша код зло ста вља ног де те та.

Слич но то ме, по вре де тр бу шних ор га на на ста ју ве ћи ном као по сле-
ди ца ту пе ме ха нич ке си ле. До на стан ка ових по вре да до ла зи услед 
уда ра ца (нпр. сти сну том ша ком — пе сни цом, шу ти ра њем или не ким 
ту пим пред ме том) или услед при ти ска и гње че ња. У оба слу ча ја до-
ла зи до при ти ска ор га на гор њег де ла тр бу шног зи да о кич ме ни стуб. 
На овај на чин мо гу на ста ти рас це пи па рен хи ма то зних ор га на, рас це-
пи шу пљих ор га на са по сле дич ним пе ри то ни ти сом и сеп сом или пак 
кр ва ре ње у зи ду шу пљих ор га на, нај че шће у прок си мал ном је ју ну му, 
ду о де ну му, а по не кад и же лу цу и по преч ном де лу де бе лог цре ва.

2.5. Мин ха у зе нов син дром пу тем по сред ни ка

Мин ха у зе нов син дром пу тем по сред ни ка (енгл. Mun cha u sen Syn dro -
me by Proxy — MSBP) пред ста вља об лик зло ста вља ња де це при ко јем 
је де те из ло же но ри зи ку или тр пи ште ту због то га што од ра сла осо
ба ко ја о ње му во ди бри гу из ми шља или иза зи ва бо ле сти. Тер-
мин MSBP се у по след ње вре ме све ви ше у ли те ра ту ри на ен гле ском 
је зи ку за ме њу је тер ми ном „про из ве де на или иза зва на бо лест” (енгл. 
Fa bri ca ted or In du ced Il lness). Ра ди се о спек тру слу ча је ва раз ли чи те 
те жи не ко ја се кре ће од чи сто ија тро ге не ште те ко ја на ста је ка да ста-
ра те љи да ју ла жне ин фор ма ци је ле ка ри ма, ко ји за тим на ста вља ју 
да не по треб но спро во де ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња и/или ле че де-
цу, до те шког фи зич ког зло ста вља ња де те та од осо бе ко ја се о ње-
му ста ра, а ко ја де те ви ше стру ко из ла же ме ди цин ским пре гле ди ма 
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и ле че њу на кон на мер но иза зва не ас фик си је, тро ва ња или на не ки 
дру ги на чин ин ду ко ва ног по ре ме ћа ја здра вља де те та. У слу ча је ви-
ма ка да се фа бри ку ју бо ле сти мо гу ће су те шке по сле ди це по де те, 
укљу чу ју ћи и смрт ни ис ход. На пси хич ком пла ну, сва де ца ко ја су из-
ло же на ова квом по на ша њу осо ба ко је се о њи ма бри ну ве ро ват но 
ће пре тр пе ти зна чај не по сле ди це, пре све га емо ци о нал ну ште ту ко ја 
про ис ти че из не по треб ног усва ја ња „уло ге бо ле сни ка”. У на шој прак-
си има ли смо слу чај мај ке ко ја је на свом де ве то го ди шњем си ну фа-
бри ко ва ла зна ко ве сек су ал ног на си ља, а сво је де те је због на вод ног 
сек су ал ног на си ља из ла га ла не по треб ним ле кар ским пре гле ди ма и 
про ме на ма ме ста бо ра ви шта и шко ла ко је је де те по ха ђа ло. MSBP се 
у ве ли кој ме ри по гре шно ту ма чио као пси хи ја триј ско ста ње у осо-
би ко ја се ста ра о де те ту, а ко ја „па ти од MSBP”. Ме ђу тим, уво ђе њем 
но вог тер ми на „про из ве де на или иза зва на бо лест” у фо кус се вра ћа 
де те ко је па ти због зло ста вља ња. Да кле, у за кључ ку, основ ни кон-
цепт је да де те не ма обо ље ње ко јим се мо гу об ја сни ти симп то ми ко-
је опи су је осо ба ко ја се о де те ту ста ра. (Хе те ро)анам не стич ки по да-
ци су не спо ји ви са кли нич ком пре зен та ци јом де те та и ре зул та ти ма 
спро ве де них ди јаг но стич ких про це ду ра, а це ло куп на пре зен та ци ја 
је збу њу ју ћа за ле ка ра.

3. АНАМ НЕ ЗА

Нео п ход но је да ле кар те мељ но и ци ља но при ку пи бит не по дат ке. То 
се од но си на де таљ не по дат ке о фак то ри ма ко ји мо гу ути ца ти на то 
да се у не кој по ро ди ци ја ве на сил ни об ли ци по на ша ња пре ма де ци и 
зло ста вља ње де це. По се бан зна чај се при да је об ја шње њи ма ко ја пра-
ти о ци де це (нпр. ро ди те љи или ста ра те љи) да ју у ве зи са окол но сти ма 
под ко ји ма су на ста ле по вре де. 

Потребна је посебна обазривост, јер пратиоци детета 
често покушавају да прикажу како се дете случајно, 
односно задесно повредило.

Уко ли ко је де те у прат њи ви ше од ра слих осо ба, по жељ но је да се хе-
те ро а нам не стич ки по да ци од пра ти ла ца при ку пља ју одво је но, јер се 
већ и на тај на чин мо же уочи ти не до след ност у об ја шње њи ма. Ка да 
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су у пи та њу ма ла де ца, нпр. одој чад, об ја шње ња о на чи ну на стан ка 
по вре да мо гу би ти у не скла ду са ни во ом мо то рич ког раз во ја де те та. 
Да би се до но си ле од лу ке у ве зи са при хва тљи во шћу об ја шње ња, ва-
жно је зна ти ка да је или где је на ста ла по вре да и де та ље о при ро ди 
узроч ног до га ђа ја; на при мер, ако се као ме ха ни зам по вре де на во ди 
пад, нео п ход но је зна ти ви си ну са ко је је до шло до па да, шта је де те 
у то вре ме ра ди ло, ка рак те ри сти ке по вр ши не на ко ју је де те пре ма 
на во ди ма па ло те ко јим је де лом те ла де те уда ри ло при па ду. Све при-
ку пље не по дат ке по треб но је де таљ но за бе ле жи ти, нај бо ље у ви ду на-
во да. У ка сни јој ана ли зи слу ча ја при ку пље ни по да ци се ана ли зи ра ју и 
упо ре ђу ју са кон ста то ва ним по вре да ма и дру гим ме ди цин ским на ла-
зи ма, као и са по да ци ма ко ји су утвр ђе ни при ли ком ис тра ге на ли цу 
ме ста, ка да су до ступ ни. 

При ана ли зи анам не стич ких по да та ка тре ба би ти оба зрив, јер се не-
ка да, ка ко би се из бе гла оце на да је де те би ло за не ма ре но, код де те та 
ко је је за до би ло за де сну по вре ду из ми шља ју окол но сти за де са ко ји 
не ма обе леж ја не ма ра. На при мер, у си ту а ци ји ка да де те има пре лом 
ру ке ко ји је за до би ло при ли ком па да низ сте пе ни це, осо ба ко ја је во-
ди ла бри гу о де те ту, ка ко би из бе гла од го вор ност за не па жњу, мо же 
да ти об ја шње ње да је де те па ло са кре ве та и да се на тај на чин по вре-
ди ло. При ана ли зи, ме ђу тим, ова кав ме ха ни зам (пад са кре ве та) би ће 
од ба чен с об зи ром на вр сту утвр ђе ног пре ло ма. У си ту а ци ји ка да да-
то об ја шње ње ме ха ни зма по вре ђи ва ња ни је при хва тљи во, не мо ра се 
уна пред под ра зу ме ва ти да је по вре да код де те та не за де сна, од но сно 
да је ре зул тат зло ста вља ња. 

4. ТИ ПИЧ НИ ПО ДА ЦИ

У ана ли зи слу ча је ва тре ба по себ но обра ти ти па жњу на чи ње ни цу да 
се де ца са по вре да ма ко је су на ста ле као ре зул тат зло ста вља ња по 
пра ви лу са за ка шње њем до во де код ле ка ра. За тим, као што је прет-
ход но већ реч но, осо бе ко је се ста ра ју о де те ту по ку ша ва ју да по да-
ци ма ко је пру жа ју о окол но сти ма на стан ка по вре да при ка жу ка ко је 
до по вре ђи ва ња до шло за де сно. Зна ци прет ход ног по вре ђи ва ња или 
по сто ја ње по сле ди ца дав на шњих по вре да, та ко ђе, тре ба да по бу де 
сум њу у зло ста вља ње. 
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5. КЛИ НИЧ КИ ПРЕ ГЛЕД

Због уче ста ло сти ко јом се код зло ста вља не де це ја вља ју по вре де гла-
ве нео п ход но је из вр ши ти де та љан кли нич ки пре глед по прин ци пу 
„од гла ве до пе те”.

Преглед детета се нипошто не сме ограничити само на 
телесни регион за који се указује да је повређен.

При пре гле ду гла ве нео п ход но је де таљ но пре гле да ти усну ду пљу и 
оба ви ти ин тра о рал ни и пе ри о рал ни пре глед у слу ча је ви ма сум ње на 
зло ста вља ње. 

На осно ву (хе те ро)анам не стич ких по да та ка и на ла за оба вље ног кли-
нич ког пре гле да, при њи хо вој ана ли зи тре ба раз мо три ти мо гућ ност 
да је до шло до по вре да ко шта но-зглоб ног си сте ма и/или уну тра шњих 
ор га на те, у скла ду с тим, на пра ви ти план и спро ве сти да љу ди јаг но-
сти ку при ме ном ими џин га и дру гих ди јаг но стич ких тех ни ка. 

Од суштинског је значаја да се све фазе клиничког 
прегледа детаљно документују.

То под ра зу ме ва да се са чи ни пре ци зни (на ра тив ни) ле кар ски из ве-
штај, пот кре пљен ди ја гра ми ма и фо то гра фи ја ма.

Увек треба имати на уму диференцијалне дијагностичке 
могућности и њих треба брижљиво размотрити пре но 
што закључивање оде у правцу злостављања.

По пра ви лу, за кљу чак о то ме да је де те жр тва зло ста вља ња не по ста-
вља се на осно ву по је ди нач не по вре де, већ на осно ву ка рак те ра и 
обе леж ја свих кон ста то ва них по вре да, укљу чу ју ћи њи хов број, об лик, 
ди стри бу ци ју и ка рак те ри сти ке. У про це су за кљу чи ва ња оба ве зно је 
узе ти у об зир сте пен раз во ја де те та, ко ји мо же или не мо же учи ни ти 
при хва тљи вим об ја шње ња ко ја су у по гле ду на чи на на стан ка по вре да 



 62 ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА СИСТЕМА ЗДРAВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

из не ле осо бе ко је се о де те ту ста ра ју. На по слет ку, у не ким слу ча је ви ма 
по у зда ни за кљу чак не ће би ти мо гу ће из ве сти на осно ву ме ди цин ских 
чи ње ни ца, већ ће би ти ну жно да се ко ри сте и дру ги по да ци. У та квим 
слу ча је ви ма нео п ход но је да се у окви ру са рад ње са ис тра жним ор га-
ни ма раз ме не по да ци о из гле ду ли ца ме ста и тра го ви ма, оште ће њи ма 
и тра го ви ма на оде ћи де те та и сл., ка ко би се упот пу ни ла сли ка о то ме 
на ко ји на чин су на ста ле по вре де кон ста то ва не код де те та.
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III 
ЕМО ЦИ О НАЛ НО 
ЗЛО СТА ВЉАЊE

Ане та Ла кић

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА И ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ

Емо ци о нал но зло ста вља ње об у хва та по на вља не по ступ ке ко ји на но-
се ште ту де те ту; то је атак од ра слих на деч ји раз вој од но са пре ма са-
мо ме се би и од но са пре ма дру ги ма. Оно угро жа ва де те у тре нут ку док 
се де ша ва, по вре ђу је га и иза зи ва емо ци о нал ну трп њу, али га по вре-
ђу је и оште ћу је и ду го роч но, у раз вој ном сми слу. Упра во по тен ци јал 
де струк тив но сти, ко ји се ис по ља ва не са мо у мо мен ту де ша ва ња већ 
има и раз вој ни аспект, по де те, жр тву или све до ка на си ља, али и по по-
ро ди цу и дру штво у це ли ни, да је и пре по зна ва њу и пре вен ци ји емо-
ци о нал ног зло ста вља ња и за не ма ри ва ња из у зе тан зна чај.

Де фи ни ци ја емо ци о нал ног зло ста вља ња Свет ске здрав стве не ор га-
ни за ци је (WHO, 1999) на во ди да оно об у хва та „[…] не у спех у омо гу
ћа ва њу раз вој но од го ва ра ју ћег, по др жа ва ју ћег окру же ња ко је укљу чу је 
рас по ло жи вост при мар не фи гу ре за ве зи ва ње у том сми слу да де те 
мо же раз ви ти, у пу ном оби му, ста бил не емо ци о нал не и со ци јал не ком
пе тен ци је у скла ду са сво јим лич ним по тен ци ја ли ма, а у кон тек сту 
дру штва у ко ме од ра ста. Ов де су укљу че ни по ступ ци ко ји на ру ша ва ју 
или има ју ви сок по тен ци јал да на ру ше деч је фи зич ко здра вље, фи зич
ки, мен тал ни, ду хов ни, мо рал ни или со ци јал ни раз вој. Ови по ступ ци 
би мо ра ли би ти у ве зи са кон тро лом ро ди те ља или осо ба ко је су у од
но су од го вор но сти, по ве ре ња или мо ћи […]”.

Емо ци о нал но на си ље, ко је се на во ди у чл. 19 Кон вен ци је о пра ви ма 
де те та као „мен тал но на си ље”, опи су је се као „пси хо ло шко мал тре ти
ра ње, мен тал но зло ста вља ње, вер бал но зло ста вља ње и емо тив но 
зло ста вља ње или за по ста вља ње и оно мо же об у хва та ти све по ступ
ке ко ји ма се вр ши ома ло ва жа ва ње, оцр њи ва ње, окри вља ва ње без раз
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ло га, ко ји ма се пре ти, за стра шу је, огра ни ча ва кре та ње де те та, вр ши 
дис кри ми на ци ја, исме ја ва или упра жња ва ју дру ги об ли ци не фи зич ког 
не при ја тељ ства, или од ба цу ју ћег по сту па ња са де те том”.

За не ма ри ва ње де це је у су шти ни пи та ње аде кват ног/не а де кват ног ро-
ди тељ ства. Ка да ро ди те љи не пре по зна ју, не пра те, не за до во ља ва ју 
де те то ве по тре бе (емо ци о нал не, фи зич ке, со ци јал не, раз вој не), мо же 
се го во ри ти о за не ма ри ва њу де це. Код емо ци о нал ног за не ма ри ва ња 
де те не до би ја по зи тив ну емо ци о нал ну по др шку и сти му ла ци ју. Ро ди-
те љи мо гу аде кват но бри ну ти о фи зич ким по тре ба ма де те та, али та ко 
што у ку ћи жи ве „по ред” де те та, а не „са” де те том, рет ко му се обра ћа ју, 
не пре по зна ју ње го ва осе ћа ња и по тре бе, не бо дре га и не по др жа-
ва ју. Ка да не ма емо ци о нал не сти му ла ци је, емо ци о нал не раз ме не ко ја 
омо гу ћа ва фор ми ра ње до брих објект них од но са и обра за ца си гур не 
при вр же но сти као про тек тив них фак то ра за раз вој де те та, ро ди те љи 
не омо гу ћа ва ју де те ту да у пу ном оби му раз ви је сво је би о ло шке ка па-
ци те те за емо ци о нал ни, со ци јал ни и ког ни тив ни раз вој и функ ци о ни-
са ње у сре ди ни у ко јој од ра ста.

Иако нај за сту пље ни је, у свим сво јим ква ли та тив ним и кван ти та тив-
ним ва ри јан та ма, емо ци о нал но зло ста вља ње се нај те же пре по зна је, 
по го то во „на пр ви по глед”. 

Емоционално (психолошко) злостављање је суптилно, 
скривено.

Бли жње мо же мо по вре ди ти реч ју, ге стом или по ступ ком, ко ји мо гу да 
за бо ле исто као уда рац („Је зик не ма ре чи, али ко сти ло ми”, „Уби га пре-
ја ка реч”). 

Де те мо же би ти емо ци о нал но зло ста вља но у сва ком до ме ну функ ци-
о ни са ња (од ра сли — вр шња ци, по ро ди ца — шко ла) и ко му ни ка ци је 
(ди рект но, као све док, у сај бер-про сто ру). 

Ме ђу на род на кла си фи ка ци ја бо ле сти (МКБ10) вр ло екс пли цит но, као 
ди јаг но стич ку ка те го ри ју, из два ја: Емо тив но за по ста вља ње де те та 
Z62.4 (у Про бле ми ма вас пи та ња Z62) и Пси хо ло шку зло у по тре бу Т74.3 
(у Син дро ми ма ло шег по сту па ња Т74).

Емо ци о нал но зло ста вља ње ко је се од и гра ва уну тар по ро дич ног си-
сте ма сва ка ко је нај зна чај ни је у по гле ду по сле ди ца по раз вој де те та; 
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ка да се го во ри о емо ци о нал ном зло ста вља њу де це, нај че шће се ми-
сли упра во на зло ста вља ње у окви ру по ро ди це. Емо ци о нал ни раз вој 
де те та об у хва та раз вој спо соб но сти де те та да во ли дру ге, да ства ра 
бли ске од но се са њи ма, да има до бру сли ку о се би и да има до бре од-
но се са дру ги ма у сва ко днев ном жи во ту.

Код емо ци о нал ног зло ста вља ња, као и код емо ци о нал ног за не ма ри ва-
ња, ба зич ни по ре ме ћај је дис функ ци о нал ност — мал функ ци о нал ност 
по ро дич ног си сте ма (упра во за то ја сне гра ни це из ме ђу емо ци о нал ног 
за не ма ри ва ња и емо ци о нал ног зло ста вља ња ни је ла ко од ре ди ти).

Та дис функ ци о нал ност по ро дич ног си сте ма се очи ту је као дис функ ци-
о нал ност (мал функ ци о нал ност) ро ди тељ ског си сте ма. Основ не ро ди-
тељ ске уло ге у окви ру по ро дич ног си сте ма су не га и кон тро ла (ви ди 
Схе му 1).
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2. ОБ ЛИ ЦИ НЕ А ДЕ КВАТ НОГ РО ДИ ТЕЉ СКОГ ПО СТУ ПА ЊА

По што је основ емо ци о нал ног зло ста вља ња де це дис функ ци о нал ност 
ро ди тељ ског си сте ма, оно је де фи ни са но пре ко 8 ти по ва не а де кват-
ног ро ди тељ ског (не го ва тељ ског) по на ша ња:

Од ба ци ва ње — де те се не при ме ћу је, као да не по сто ји, или се стал но 
од гу ру је што да ље од се бе, чи ни се све да се оно осе ћа без вред ним, 
не при хва ће ним, исме ва се и по сра мљу је ка да ис ка зу је сво ја осе ћа ња 
и по тре бу за љу ба вљу и сл.

Де гра да ци ја/обез вре ђи ва ње — де те се стал но кри ти ку је, стиг ма ти-
зи ра, по ни жа ва, ома ло ва жа ва, ус кра ћу је му се до сто јан ство, чи ни се 
све да се оно осе ћа ин фе ри ор ним, ма ње вред ним.

Те ро ри са ње — де те се вер бал но те ро ри ше прет ња ма на пу шта ња или 
из ба ци ва ња из ку ће, прет ња ма да ће би ти озле ђе но или да ће се уни-
шти ти ње го ве ства ри или играч ке, да ће се кућ ни љу би мац би ти из-
ба чен из ку ће, кле ве та њем, за стра ши ва њем, пре стра вљи ва њем; де те 
при су ству је по на вља ном на си љу у по ро ди ци, на ме ћу му се не ре ал на 
оче ки ва ња и ка жња ва се ако их не ис пу ни.
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Изо ла ци ја — де те се изо лу је од нор мал них со ци јал них ис ку ста ва (не 
до зво ља ва ју му се кон так ти у по ро ди ци, ус кра ћу је му се дру же ње са 
вр шња ци ма, оно се ду же вре ме др жи у огра ни че ном про сто ру без со-
ци јал них кон та ка та), де те се ка жња ва ако се упу шта у сти ца ње ис ку-
ста ва уоби ча је них за уз раст, уса ђу је му се страх од осо ба из ван по ро-
ди це и чи ни се све да се оно осе ћа не си гур ним и уса мље ним у све ту.

„Ква ре ње” — де те се „ква ри” на во ђе њем на раз ли чи те фор ме ан ти-
со ци јал ног (и со ци јал но не при хва тљи вог) и де струк тив ног по на ша ња, 
што га чи ни не спо соб ним за нор мал на со ци јал на ис ку ства (ин те ре се и 
по тре бе), де те се по хва љу је и на гра ђу је за на сил но по на ша ње пре ма 
дру гој де ци или на сил нич ко по на ша ње у спорт ским ак тив но сти ма, де-
те се под сти че на ра си зам и ет нич ку не то ле ран ци ју, на кра ђу, ла га ње, 
про да ју дро ге, по у ча ва се про сти ту ци ји и на го ва ра на њу и др.

Екс пло а та ци ја — де те по сто ји да се ис ко ри сти, де те се ко ри сти да за-
до во љи по тре бе сво јих не го ва те ља, за рад или дру ге ак тив но сти, де те 
се при мо ра ва на про сја че ње, про сти ту ци ју, про да ју нар ко ти ка, пор-
но гра фи ју, од де те та се тра жи да оба вља кућ не по сло ве или по сло ве у 
до ма ћин ству за ко је ни је раз вој но до ра сло.

Ус кра ћи ва ње есен ци јал не сти му ла ци је, емо ци о нал не раз ме не или 
рас по ло жи во сти — из о ста нак емо ци о нал не то пли не у од но су са де-
те том, ус кра ћи ва ње љу ба ви и сен зи тив не не ге, из о ста нак од зив но сти 
ро ди те ља, емо ци о нал на не до ступ ност ро ди те ља, де те ту се не пру жа 
по др шка, не охра бру ју се у ак тив но сти ма, ро ди тељ ћу та њем пра ти деч-
је ре ак ци је и ак тив но сти или ко мен та ри ше са мо не га тив но, го во ре ћи 
уоп ште но, де те се иг но ри ше и за не ма ру је.

Не по у зда но и не кон зи стент но ро ди тељ ство — по сто је кон тра дик-
тор ни и ам би ва лент ни зах те ви од де те та, ро ди тељ ска по др шка или 
не га су не по у зда ни и не стал ни, де те ту се ус кра ћу је осе ћај по ро дич не 
ста бил но сти и оне мо гу ћа ва раз вој ба зич ног по ве ре ња, че сти су из ли-
ви бе са пре ма де те ту, сме њу ју се са пе ри о ди ма то пли не.

3. ПРЕ ПО ЗНА ВА ЊЕ ЕМО ЦИ О НАЛ НОГ ЗЛО СТА ВЉА ЊА

Два еле мен та су бит на за пре по зна ва ње и ди јаг но сти ко ва ње при су ства 
емо ци о нал ног зло ста вља ња де це у по ро ди ци. То су:

а) спе ци фич ни ква ли тет обра за ца ро ди тељ ског по на ша ња пре ма де-
те ту (дис функ ци о нал ни обра сци ро ди тељ ског по на ша ња),
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б) вре мен ска од ред ни ца (ре пе ти тив ност, од но сно при су ство ова квог 
ро ди тељ ског по на ша ња у ду жем пе ри о ду).

3.1. По ка за те љи емо ци о нал ног (пси хо ло шког) зло ста вља ња

3.1.1. Фи зич ки по ка за те љи емо ци о нал ног зло ста вља ња

�	за о ста ја ње у раз во ју,

�	нео р ган ски за стој ра ста,

�	ену ре за/ен ко пре за,

�	по ре ме ћа ји на ви ка (лу па ње гла вом, ује да ње),

�	по ре ме ћа ји спа ва ња и гла во бо ље.

3.1.2. Би хе ви о рал ни по ка за те љи емо ци о нал ног зло ста вља ња

�	не у о би ча је не емо ци о нал не ре ак ци је, као што су фо би је, хи по хон-
дри ја, оп се сив ност,

�	екс тре ми у по на ша њу (дра ма тич но, пре ин тен зив но или би зар но 
по на ша ње),

�	анк си о зност (страх од фи зич ког кон так та) или хи пе рак тив ност,

�	не при ме ре но „стар ма ло” или ин фан тил но по на ша ње,

�	из не над не про ме не у школ ском успе ху или из гле ду де те та,

�	де пре си ја, по ку ша ји са мо у би ства,

�	из ја ва де те та или све до ка зло ста вља ња де те та,

�	на пу шта ње де те та.

Емоционално злостављана деца нису увек деца која су и 
физички злостављана.
Физички злостављана деца су обично и емоционално 
злостављана.
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4. ПРИ КАЗ СЛУ ЧА ЈА

М. М., 7 го ди на, упи са на у пр ви раз ред основ не шко ле

Ро ди те љи је до во де на пре глед јер се до са да два пу та по сле пла
ча за це ни ла и из гу би ла свест. То ме је прет хо ди ла сва ђа ро ди те ља. 
М. је ве о ма агре сив на, по себ но пре ма мај ци, иако је за њу нај ви ше 
ве за на. Дан ра ни је је ша ма ра ла мај ку, јер јој је она „уби ла на мер но” 
оми ље ну играч ку — ку цу — та ко што је се ла на њу па је М. мо ра ла 
да је „са хра њу је”.

Од но си ме ђу ро ди те љи ма су ви со ко кон фликт ни, они су у стал ном 
ме ђу соб ном су ко бу, али и у су ко бу са оче вом по ро ди цом и са су се
ди ма. Под не ли су 9 кри вич них ту жби и 3 пар ни це. Отац на во ди да 
мај ка во ди М. на сва су ђе ња и „увла чи је у при че”.

По ро ди ца не ма при ја те ља и жи ви изо ло ва но. Отац је ди ни ра ди у 
по ро ди ци, а мај ка је до би ла от каз, ма да она на во ди да је са ма да ла 
от каз да би се по све ти ла М. и за шти ти ла је од око ли не ко ја јој же ли 
зло. Не до зво ља ва да М. иде у шко лу и тра жи од ле ка ра да јој од ло же 
шко ло ва ње за го ди ну да на да би је „за шти ти ла да је не на па да ју”. 
М. ни је по ха ђа ла ни пред школ ску уста но ву, не ма дру га ри ца. Мај ка 
је ве о ма сум њи ча ва, вер бал но хо стил на. На во ди да јој стал но ула зе 
у ку ћу не ки не по зна ти љу ди док она ни је ту и си па ју по це лој ку ћи 
ме тилал ко хол. За по чет је рад на упу ћи ва њу мај ке над ле жном пси
хи ја тру. Отац им по ну је као агре сив ни по ре ме ћај лич но сти.
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Не сум њи во је да ро ди те љи емо ци о нал но зло ста вља ју М.:

�	те ро ри са ње — де струк тив ност пре ма играч ки де те та, по на вља но 
при су ство вер бал ним кон флик ти ма из ме ђу ро ди те ља, увла че ње у 
парт нер ски кон фликт ро ди те ља,

�	изо ла ци ја од раз вој но при па да ју ћих ис ку ста ва, 

�	из ла га ње де те та раз вој но не при клад ним ис ку стви ма,

�	не по у зда но и не кон зи стент но ро ди тељ ство.

„Кри зе све сти” због ко јих су се обра ти ли ле ка ру очи глед но су би ле ми-
ми кри ја пра вих про бле ма. 

Емо ци о нал но за не ма ри ва ње/зло ста вља ње де це че сто је при сут но у 
то ку суд ског по ступ ка до де ле де це на да љу бри гу и ста ра ње у про це су 
раз во да бра ка, а „про ла зи” по крај број них струч ња ка го то во не при ме-
ће но. Ово се не од но си то ли ко на си ту а ци је раз во да бра ка где је у по-
ро ди ци већ по сто ја ло на си ље и у ко ји ма су струч ња ци ипак сен зи би-
ли са ни ји, већ на тзв. „нор мал не” раз во де, где у не ком тре нут ку у пр ви 
план из би је „бит ка за ста ра тељ ство”. У овим си ту а ци ја ма емо ци о нал но 
зло ста вља ње пред ста вља зло у по тре бу де це за за до во ље ње по тре ба 
ро ди те ља (ма ни пу ла ци ја де цом у функ ци ји ре ша ва ња брач ног су ко-
ба), што до во ди до про ду же не емо ци о нал не трп ње де те та ко је је не ми 
све док емо ци о нал ног зло ста вља ња. 

То ком про це са раз во да, емо ци о нал но за не ма ри ва ње де те та од стра-
не ро ди те ља је ви ше стру ко. С јед не стра не, де те се „не ви ди” и тре ти ра 
се као „ствар” ко ју тре ба по де ли ти, с дру ге стра не, по сто ји за не ма ри-
ва ње де те то вих по тре ба (пре о ку пи ра ност соп стве ним бри га ма и за-
бо ра вља ње да тре ба во ди ти бри гу о де те ту — шко ла, оба ве зе, осе ћа-
ња де те та). Услед то тал ног „ура ња ња” у су коб, ро ди тељ ски ка па ци те ти 
за де те и ан ти ци па ци ју жи во та по сле раз во да (ло ги стич ки про бле ми, 
ге о граф ске про ме не, из ме на со циоеко ном ског ста ту са итд.) у при лич-
ној ме ри су сни же ни.

5. ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ЕМО ЦИ О НАЛ НОГ ЗЛО СТА ВЉА ЊА

5.1. Ра не по сле ди це

Сва ко не га тив но ис ку ство у де тињ ству, сва ка вр ста зло ста вља ња, у за-
ви сно сти од те жи не, ду жи не тра ја ња, уз ра ста де те та и окол но сти под 
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ко ји ма се од ви ја ју (по ро дич на и со ци јал на по др шка, спољ ни стре со-
ри), иза зи ва ју емо ци о нал ну пат њу, трп њу де те та. Емо ци о нал на трп ња 
је сво је вр стан „не ми све док” емо ци о нал ног зло ста вља ња.

Не по сто је стро го ди фе рен ци ра ни спе ци фич ни зна ци пси хич ке/емо ци-
о нал не пат ње за по је ди не вр сте зло ста вља ња, али је емо ци о нал на трп-
ња увек при сут на. Фи зич ко и сек су ал но зло ста вља ње у де тињ ству оста-
вља ју ра не на ду ши, а по не кад и трај не ожиљ ке. Уда рац ка и шем иза зи ва 
те ле сни бол, али по вре ђу је и ду шу и до во ди до то га да де те па ти.

Ово су по ка за те љи (спољ не ма ни фе ста ци је) емо ци о нал не трп ње:

�	„за ле ђе ни опрез”,

�	упла ше ност од до ди ра,

�	по вла че ње и из бе га ва ње кон та ка та,

�	стра хо ви и стра хо ва ња,

�	жал бе на те ле сне смет ње,

�	не спо соб ност кон цен тра ци је,

�	про бле ми у кон тро ли по на ша ња са агре сив но шћу,

�	ло ши кон так ти са вр шња ци ма,

�	де лин квент но по на ша ње,

�	про ми ску и тет но по на ша ње,

�	слаб успех у шко ли.

5.2. Ка сне по сле ди це

Емо ци о нал но зло ста вља ње по вре ђу је и оште ћу је де те у раз вој ном 
сми слу (про ду ку је ма ла дап тив на од сту па ња у ин тра пер со нал ним и 
ин тер пер со нал ним ка рак те ри сти ка ма, успо ра ва и ре ме ти раз вој и 
функ ци о ни са ње и во ди ка изо ла ци ји и агре си ји). 

Су штин ски по ре ме ћа ји ја вља ју су у обла сти ма

�	ве зи ва ња,

�	со ци јал них ком пе тен ци ја,

�	по на ша ња,

�	ког ни тив них спо соб но сти и ре ша ва ња про бле ма,

�	ака дем ских по стиг ну ћа.
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По ка за те љи по зних по сле ди ца емо ци о нал ног зло ста вља ња

На пси хо ло шком пла ну:

�	осе ћа ње кри ви це,

�	ни ско са мо по што ва ње,

�	емо ци о нал на не ста бил ност,

�	сни же ње емо ци о нал них ка па ци те та,

�	не спо соб ност за раз вој са мо стал но сти,

�	не спо соб ност да се има по ве ре ња у љу де.

На пла ну по на ша ња:

�	не ком пе тент ност и/или ни жа по стиг ну ћа,

�	кра ђе,

�	де пре си ја,

�	аути стич но по на ша ње,

�	зло у по тре ба суп стан ци,

�	про сти ту ци ја,

�	оса мљи ва ње (ко је по не кад во ди ка су и ци ду),

�	агре си ја (ко ја по не кад во ди ка хо ми ци ду),

�	тен ден ци ја да се дру ги зло ста вља ју.
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6. ПРО ЦЕ НА РИ ЗИ КА

Фак то ри ри зи ка за емо ци о нал но за не ма ри ва ње/зло ста вља ње на во де 
се у Схе ми 2.
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6.1. Ди јаг но стич ка про це на

Упра во због ње го ве суп тил не при ро де, емо ци о нал но зло ста вља ње је 
те шко ди јаг но сти ко ва ти као са мо стал ну вр сту зло ста вља ња.

Ово су бит ни еле мен ти у про це су ква ли фи ка ци је по ре кла при сут них 
зна ко ва (фи зич ких, би хе ви о рал них) код де те та као по ка за те ља зло-
ста вља ња:

�	Опре зна ин тер пре та ци ја зна ко ва и симп то ма.

Шта ли чи на емо ци о нал не зло ста вља ње, а ни је? Пре по ру чу је се да се 
од го во ри на два пи та ња, нај пре на пр во на глас — „Шта је узрок ових 
симп то ма/зна ко ва?”, а за тим на дру го у се би — „Ови симп то ми/зна ци 
ни су ком па ти бил ни са ис при ча ном при чом и деч јим раз во јем?” За ин-
тер пре та ци ју је нео п ход но зна ње о нор ма тив ном раз во ју де це.

�	Знак/симп том тре ба ста ви ти у кон текст.

Ис пи ту је мо да ли је про ме на по на ша ња из не над на; узи ма мо по дат ке о 
про ме на ма у по ро ди ци (бо лест, кон флик ти, на си ље).
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7. ПРИН ЦИ ПИ РА ДА У СЛУ ЧА ЈЕ ВИ МА ЕМО ЦИ О НАЛ НОГ 
ЗЛО СТА ВЉА ЊА 

У ра ду на слу ча је ви ма емо ци о нал ног зло ста вља ња тре ба усво ји ти два 
прин ци па:

�	прин цип „два пу та ме ри, јед ном се ци” — не ре а го ва ти им пул сив но 
(услед по тре бе да се де те за шти ти),

�	прин цип кон сул та ци ја, тј. тим ског ра да — са ко ле га ма из свог си-
сте ма и из дру гих си сте ма.

7.1. Ин тер вен ци је

Ур гент не:

�	ин тер вен ци је код (пре ко, уз по моћ) цен тра за со ци јал ни рад, по ли-
ци је, по ро ди це.

Од ло же не („на ду ге ста зе”):

�	пра ће ње фак то ра ри зи ка у по ро ди ца ма под ри зи ком (по вре ме ни са-
стан ци, у од ре ђе ним вре мен ским ин тер ва ли ма, на ко ји ма се ис пи ту-
је шта се де ша ва у по ро ди ци, ка ко жи ве чла но ви по ро ди це и сл.); 

�	кон ти ну и ра но пра ће ње здрав стве ног ста ња де це (ко ли ко су че сто 
бо ле сна, од че га су бо ле сна, ко ли ко се че сто по вре ђу ју, у ко јим си ту-
а ци ја ма), пра ће ње и про це на за ин те ре со ва но сти ро ди те ља за здра-
вље де це и уоп ште за де цу, као и њи хо вог ан га жма на око де це); 

�	са ве то ва ње ро ди те ља, груп но или ин ди ви ду ал но (са јед ном по ро-
ди цом); 

�	рад пси хо ло га са по ро ди цом у кри зи (по др шка, са ве то дав ни рад у 
ве зи с ор га ни за ци јом сва ко днев ног жи во та и ре ша ва њем те ку ћих 
про бле ма); 

�	ин ди ви ду ал ни рад са де те том под ри зи ком.
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IV 
МА НИ ПУ ЛА ЦИ ЈА 
ДЕ ЦОМ ТО КОМ 
РАЗ ВО ДА

Те о до ра Мин чић

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Ду жност је ро ди те ља да де ци обез бе де си гур но окру же ње ис пу ње но 
по зи тив ним емо ци о нал ним раз ме на ма, по го то во он да ка да су са ми 
по го ђе ни раз во дом, јер је раз вод ро ди те ља ви со ко стре сан и за де те. 
Де ца раз ве де них ро ди те ља има ју исте емо тив не по тре бе као и де ца 
из ком плет них по ро ди ца, а то су по тре бе за осе ћа јем си гур но сти, ста-
бил но сти, па жње и по др шке.

Сту ди је по ка зу ју да око 40 про це на та де це у све ту до жи ви ра ста нак 
сво јих ро ди те ља. Раз вод се сма тра јед ним од стре сни јих до га ђа ја у 
жи во ту. Де ца мо гу ре а го ва ти уз не ми ре но шћу, анк си о зно шћу, љут-
њом, не ве ри цом. Ве ћи на њих се вре ме ном адап ти ра на но ву си ту а-
ци ју, осим у слу ча је ви ма ка да се ро ди тељ ски су коб на ста ви и по сле 
раз во да бра ка.

Ка да се брак раз ве де, ро ди те љи ви ше ни су парт не ри, али оста ју ро-
ди те љи и мо ра ју да са ра ђу ју због до бро би ти свог де те та. Пред у слов 
за ро ди тељ ску са рад њу је сте да се оста ве по стра ни раз ли чи то сти и 
не сла га ња и да се кон флик ти пре ва зи ђу на кон струк ти ван и зрео на-
чин. На жа лост и на ште ту де те та, не ки па ро ви јед но став но за то ни су 
спо соб ни. Они се не ми ло срд но бо ре око ста ра тељ ства, али мен та ци је, 
из бо ра шко ле, ван школ ских ак тив но сти, ле то ва ња, здрав стве них по-
тре ба де те та, а не рет ко из но ва по кре ћу ис цр пљу ју ће суд ске спо ро ве. 

Ро ди те љи би тре ба ло да бу ду у ста њу да про ра де сво је кон флик те и 
раз ли чи то сти на кон струк ти ван и зрео на чин. Ка да ни су у ста њу да то 
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ура де, они под ри ва ју осе ћа ње ба зич не си гур но сти и уну тра шњег спо-
ко ја ко је де ца има ју као ре зул тат уве ре но сти да ће се ро ди те љи до бро 
бри ну ти о њи ма. 

2. ВИ СО КО КОН ФЛИКТ НИ РАЗ ВО ДИ

Ка да су ро ди те љи агре сив ни јед но пре ма дру гом, раз вод се пре тва-
ра у ви со ко кон флик тан, а та кав раз вод ства ра ду го тра јан стрес за све 
чла но ве по ро ди це. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да је око јед не тре ћи не 
свих раз во да озна че но као ви со ко кон фликт но (McIn tosh, 2003).

Де ца чи ји ро ди те љи не успе ва ју да да ју при мер аде кват не ко му ни ка ци-
је и да ор га ни зу ју без бед ну и ста бил ну кућ ну ат мос фе ру без зло ста вља-
ња и дра ме мо гу да до жи ве тра у му ко ја ће де ло ва ти и у од ра слом до бу.

Ahrons (2004) раз вр ста ва од но се из ме ђу ро ди те ља на кон раз во да у 
че ти ри ти па: ро ди те ље дру га ре, ко ји се углав ном до бро сла жу, ро
ди те ље са рад ни ке, ко ји су на у чи ли да пре ва зи ла зе сво је раз ли чи то-
сти ра ди до бро би ти де те та, ро ди те ље љу те са рад ни ке, ко ји и да ље 
има ју број не кон флик те, и ро ди те ље ва тре не не при ја те ље, ко ји се 
мр зе. По след ња два на бро ја на ти па су скло на ви со ко кон фликт ним 
раз во ди ма. У не ким по ро ди ца ма је дан ро ди тељ се тру ди да бу де ко о-
пе ра ти ван због де це, док дру ги под ри ва сва ки по ку шај са рад ње.

Johnston (1994) на во ди да кон фликт ве зан за раз вод има три ди мен зи је:

1. ди мен зи ју до ме на — од но си на не сла га ње о не ким пи та њи ма у 
ве зи са раз во дом, као што су по де ла имо ви не, али мен та ци ја, ста-
ра тељ ство, при ступ де ци,

2. ди мен зи ју так ти ке — од но си се на то ка ко пар ко ји се раз во ди 
по ку ша ва да ре ши не сла га ња и про бле ме, на при мер из бе га ва ју ћи 
јед но дру го, раз го во ром, вер бал ном агре си јом или фи зич ком агре-
си јом, 

3. ди мен зи ју ста ва — од но си се на сте пен не га тив них емо ци ја или 
хо стил но сти ко ја је усме ре на ка дру гом и ко ја се из ра жа ва отво ре-
но или при кри ве но.

Раз ли чи ти су раз ло зи због ко јих ро ди те љи не успе ва ју да се по на ша ју у 
скла ду са нај бо љим ин те ре сом де те та то ком про це са раз во да и на кон 
ње га. Они нај че шће има ју те шко ћа да об ра де сво ја осе ћа ња ве за на за 
стрес ко ји до но се раз вод и зах те ви са рад ње у окви ру ро ди тељ ства. 
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Ова осе ћа ња на ста ју због до жи вља ја од ба че но сти и на пу ште но сти од 
стра не бив шег парт не ра, пре зи ра и не по што ва ња пре ма но вом парт-
не ру свог бив шег су пру жни ка или јед но став но због љу бо мо ре ка да 
де те вид но по ка зу је ве ћу на кло ност пре ма дру гом ро ди те љу.

3. КА КО ДЕ ЦА РЕ А ГУ ЈУ

Ка да го во ри мо о ви со ко кон фликт ном раз во ду, го то во да га мо же мо 
упо ре ди ти са ра том у ко ме су не ви не ко ла те рал не жр тве упра во де-
ца. Она су при ну ђе на да про на ђу на чин ка ко да се сна ђу у си ту а ци ји у 
ко јој њи ма нај бли же осо бе пре зи ру јед на дру гу, сва ђа ју се, вре ђа ју се 
или чак пот пу но од би ја ју ме ђу соб ни кон такт. Не при ја тељ ство из ме ђу 
ро ди те ља че сто се не сма њу је вре ме ном, већ се ин тен зи ви ра, а де ца 
се су о ча ва ју са го ми лом ре чи, до га ђа ја и ми сли ко је де лу ју збу њу ју ће 
и за стра шу ју ће. Де ца во ле оба сво ја ро ди те ља, же ле ла би да их за до-
во ље, али су су о че на са ис ку ством да је то не мо гу ће. При ну ђе на су да 
се сна ла зе та ко што ће сва ком од ро ди те ља го во ри ти оно што он же ли 
да чу је, чак и кад осе ћа ју и ми сле дру га чи је. У та квој си ту а ци ји де ца 
за кљу че да је кон флик те нај бо ље из бе га ва ти, а ако су при си ље на да 
би ра ју стра ну, по ка зу ју зна ке трп ње. Та ко ђе, де ца сти чу спо соб ност 
да из го ва ра ју ла жи ка ко би из бе гла не во љу. Гле да ју ћи ро ди те ље чи ју 
ко му ни ка ци ју обе ле жа ва агре сив ност, од но сно ро ди те ље ко ји уоп ште 
не ко му ни ци ра ју, де ца по мо де лу уче ко му ни ка ци о не обра сце због ко-
јих ка сни је мо гу има ти про бле ма у сво јим од но си ма са дру ги ма, јер 
ни су на у чи ла да истин ске од но се са бли ским љу ди ма обе ле жа ва ју ме-
ђу соб но ува жа ва ње, са рад ња, де ље ње, спрем ност на ком про ми се. 

Не ка де ца скре ћу па жњу на се бе по ста ју ћи пр ко сна, пре ста ју да уче, 
бе же из шко ле, по вла че се из до та да шњих ак тив но сти или чак по чи њу 
да кон зу ми ра ју пси хо ак тив не суп стан це, јер је то њи хов на чин да ис-
ка жу сво ју трп њу и по тре бу да не ко чу је ка ко се осе ћа ју и ко ли ко им је 
те шко, а она за пра во не зна ју ка ко дру га чи је то да оства ре.

Дру га де ца, на су прот то ме, у по ку ша ју да за др же кон тро лу над сво јим 
жи во том и љу бав ро ди те ља оп се сив но се тру де да бу ду са вр ше на у 
све му. Она из гле да ју као да су вр ло зре ла, а у су шти ни су емо ци о нал-
но и со ци јал но не зре ла. Та де ца ула жу мно го на по ра да на у че ка ко да 
за до во ље дру ге, не на у чив ши ка ко да ис пу не сво је аутен тич не по тре-
бе. Та ко од ра сли ма из гле да као да је све у ре ду, али ду бо ко у се би ова 
де ца су по вре ђе на и тр пе.
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Има и де це ко ја ула зе у ко а ли ци ју са јед ним ро ди те љем ко ји не гу је 
сли ку о дру гом ро ди те љу као нео д го вор ном или ло шем. Де те се бо ји 
да ће из гу би ти љу бав овог пр вог, с ко јим обич но жи ви, ако по ка же 
ика кав знак на кло но сти пре ма дру гом ро ди те љу. Сто га је код ове де це 
по не кад ја ко те шко схва ти ти шта за и ста осе ћа ју и ми сле. До би ја ју ћи 
због сво је ло јал но сти зна ке љу ба ви, одо бра ва ња и раз не по вла сти це 
од ро ди те ља, ова де ца бр зо на у че и да ма ни пу ли шу ро ди те љи ма ка ко 
би до би ла оно што же ле.

4. КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПО РО ДИ ЦЕ

Ро ди те љи се, са сво је стра не, услед ску че них ме ха ни за ма су о ча ва ња 
са си ту а ци јом, ис цр пље но сти, соп стве них пси хо ло шких про бле ма као 
што су по ре ме ћа ји лич но сти, зло у по тре ба суп стан ци и сл., мо гу по-
на ша ти све не при ме ре ни је. Не ки ро ди те љи, на при мер, ко ри сте де те 
да би до би ли емо ци о нал ну по др шку, или за пре но ше ње ин фор ма ци ја 
дру гом ро ди те љу, или као „шпи ју на” ко ји пре но си до га ђа је из жи во та 
дру гог ро ди те ља. По не кад чак отво ре но уни жа ва ју дру гог ро ди те ља 
пред де те том, или тра же да де те иза бе ре стра ну, или под ми ћу ју де те. 
По сту па ју ћи та ко, ови ро ди те љи не во де ра чу на или чак уоп ште не 
раз у ме ју ко ли ко ти ме ло ше ути чу на де те у до ме ну раз во ја лич но сти, 
фор ми ра ња сли ке о се би и са мо по што ва ња. 

Mat his (1998) на во ди да оне по ро ди це ко је не успе ва ју да на пра ве до-
го во ре и са рад њу у ро ди тељ ској уло зи по сле раз во да ка рак те ри ше то 
што је дан или оба ро ди те ља ни су у ста њу да се ди фе рен ци ра ју од дру-
гог па и да ље раз ми шља ју у ка те го ри ји „ми” уме сто „ти” и „ја” и што не 
мо гу да при хва те крај бра ка не го же ле да оста ну у ак тив ном кон так ту.

Mad den–Der dich, Le o nard and Chri stop her (1999) сма тра ју да је глав ни 
узрок кон флик та на кон раз во да не мо гућ ност да се на пра ве гра ни це 
у ве зи ко је ја сно од ре ђу ју да је бив ши парт нер са да са мо са рад ник у 
ро ди тељ ству, а не ви ше и су пру жник.

5. ПРЕ ПО ЗНА ВА ЊЕ ВИ СО КО КОН ФЛИКТ НИХ РАЗ ВО ДА

Ком пли ко ва но је кла си фи ко ва ти кон флик те на „нор мал не” и па то ло-
шке, јер не ма од ре ђе не пре лом не тач ке где се за вр ша ва уме рен кон-
фликт, ко ји се мо же оче ки ва ти код сва ког раз во да, па се он да те шко 
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мо же од ре ди ти и ко ји би се то кон фликт озна чио као ви со ко кон флик-
тан. На при мер, ве ћи ин тен зи тет кон флик та код раз во да се оче ку је и 
ре ла тив но је уоби ча јен од по чет ка про це са раз во да до до но ше ња пре-
су де. С дру ге стра не, кон флик ти ко ји се на ста вља ју на кон то га су твр-
до кор ни и ука зу ју да је по ро ди ца већ ра ни је би ла дис функ ци о нал на.

Основ ни про блем са упо тре бом тер ми на „ви со ко кон фликт ни” је сте то 
што он под ра зу ме ва пре ци зно ме ре ње раз ли чи тих ни воа кон флик та, 
а кон фликт при ли ком раз во да за пра во пре тре ба по сма тра ти као кон-
ти ну ум ко ји об у хва та спе ци фич не до га ђа је и по на ша ња у по ро ди ци 
то ком про це са раз во да.

Јед на од нај че шће ко ри шће них ти по ло ги ја кон флик та је сте ска ла за 
про це ну кон флик та (Con flict As ses sment Sca le; Gar rity and Ba ris, 1994). 
Она раз ли ку је пет ни воа кон флик та, од ми ни мал ног до нај те жег.
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ИН ТЕН ЗИ ТЕТ 
KОН ФЛИKТА

KА РАKТЕ РИ СТИKЕ

МИНИМАЛНИ

� ко о пе ра тив но ро ди тељ ство

� спо соб ност да се одво је по тре бе де те та од сво јих

� мо гућ ност да се при хва ти ва жност дру гог ро ди те ља

� мо гућ ност да се по твр ди ком пе тент ност дру гог ро ди те ља

� кон фликт из ме ђу од ра слих са из ра жа ва њем љут ње се 
де ша ва са мо по вре ме но

� негативне емоције се брзо стављају под контролу

БЛАГИ

� по вре ме но гр де дру гог ро ди те ља пред де те том

� по вре ме но се вер бал но сва ђа ју пред де те том

� ис пи ту ју де те о де та љи ма из жи во та дру гог ро ди те ља

� повремено покушавају да са дететом направе коалицију 
против другог родитеља 

УМЕРЕНИ

� вер бал но зло ста вља ње без прет њи или исто ри је 
фи зич ког на си ља

� гла сно сва ђа ње

� кле ве та ње дру гог ро ди те ља

� прет ње да ће огра ни чи ти при ступ дру гом ро ди те љу

� прет ње суд ским спо ром

� понављани покушаји да се створи коалиција са дететом 
против другог родитеља око појединачних тема

УМЕ РЕ НО 
ТЕ ЖАK

� де те ни је ди рект но фи зич ки угро же но, али ро ди те љи 
угро жа ва ју јед но дру го

� прет ња на си љем

� лу па ње вра ти ма, ба ца ње ства ри

� вер бал не прет ње по вре дом или кид на по ва њем 
(„ни кад ви ше не ћеш ви де ти де те”)

� по на вља ни суд ски спо ро ви

� по ку ша ји да се на пра ви трај на ко а ли ци ја са де те том 
про тив дру гог ро ди те ља (син дром оту ђе ња)

� дете доживљава емоционалну угроженост

ТЕ ЖАK

� угро же ност услед фи зич ког или сек су ал ног зло ста вља ња

� те шка зло у по тре ба ал ко хо ла или дро га 

� озбиљна психијатријска патологија
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Ste wart (2001) сма тра да је уме сто ска ле са ви ше ни воа кон флик та ко-
ри сни је у прак си упо тре бља ва ти раз ли ко ва ње ни ског и ви со ког сте-
пе на кон флик та. Та ко, раз во де са кон флик том ви со ког сте пе на обе-
ле жа ва ју:

�	укљу чи ва ње слу жби за за шти ту де це,

�	че сте про ме не адво ка та,

�	слу чај ви ше пу та до ла зи на суд,

�	из ре че не за бра не при сту па,

�	исто ри ја те шко ћа мен тал ног здра вља, укљу чу ју ћи де пре си ју, бес, 
по вла че ње и не ко му ни ка тив ност,

�	исто ри ја на сил ног и зло ста вља ју ћег по на ша ња,

�	скло ност да се ома ло ва жа ва и кле ве ће дру ги ро ди тељ,

�	не мо гућ ност да се одво је соп стве не по тре бе од де те то вих по тре ба,

�	ри гид но, не флек си бил но раз у ме ва ње парт нер ских ве за и раз во ја 
де те та,

�	ви сок ни во не по ве ре ња,

�	ве ћа скло ност ка сим би о зи, из ме ша но сти не го ауто но ми ји,

�	сла бе гра ни це,

�	ви сок ни во ком пе ти ци је у бра ку и то ком раз во да,

�	ви сок сте пен вер бал не и фи зич ке агре си је из ме ђу парт не ра,

�	тен ден ци ја да се де ца укљу че у рас пра ве,

�	обра зац оту ђи ва ња де те та од дру гог ро ди те ља.

Ово су ка рак те ри сти ке раз во да са кон флик том ни жег сте пе на:

�	сва ко днев не рас пра ве око уоби ча је них ства ри,

�	ко ри шће ње по др шке по ро ди це и при ја те ља да би се кон фликт убла-
жио,

�	адво ка ти се ан га жу ју тек као по след ње сред ство,

�	ма ли број од ла за ка на суд,

�	не по сто ја ње кри ми нал ног до си јеа,

�	не по сто ја ње исто ри је на си ља,

�	спо соб ност да се раз дво је соп стве не по тре бе од де чи јих,

�	спо соб ност да се по твр ди ва жност дру гог ро ди те ља,

�	кон флик ти се рет ко за вр ша ва ју из ра жа ва њем бе са,
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�	не га тив не емо ци је се бр зо ста вља ју под кон тро лу,

�	спо соб ност да се у бе су не из го во ре ру жне ства ри,

�	обра зац за шти те де це од епи зо да бе са,

�	оба ро ди те ља по ка зу ју то ле ран ци ју на раз ли ке,

�	спо соб ност да пре те жно са ра ђу ју ка да су у пи та њу де ца.

6. ПО СЛЕ ДИ ЦЕ

Кон фликт ро ди те ља је увек ште тан за де цу ка да је чест, ка да је ин тен-
зи ван и пре пун хо стил но сти, ка да укљу чу је по ја чан тон гла са и вер-
бал не увре де, ка да до ђе до фи зич ке агре си је, ка да се ро ди те љи по ву-
ку и не го во ре, ка да је при сут на прет ња да ће се по ро ди ца рас па сти, а 
по го то во ка да се као те ма сва ђа по ја вљу ју де ца. 

Су ко би у бра ку, то ком раз во да и на кон раз во да не ути чу са мо на не ки 
по је ди ни сег мент раз во ја, већ мо гу де ло ва ти на це ло ку пан пси хо со-
ци јал ни раз вој де те та. Нај че шће се ја вља ју про бле ми у до ме ну при-
вр же но сти, ре гу ла ци је осе ћа ња, раз во ја ве ро ва ња о се би и дру ги ма, 
ус по ста вља ња вр шњач ких од но са и функ ци о ни са ња у шко ли. Кон-
флик ти то ком раз во да мо гу до ве сти до по ре ме ћа ја у раз во ју при вр-
же но сти и ства ра њу емо ци о нал не не си гур но сти код де те та. 

Кон флик ти ко ји се на ста вља ју и на кон раз во да по себ но те шко па-
да ју де ци. Ис тра жи ва ња су по ка за ла ка кве се ре ак ци је мо гу оче ки-
ва ти код де це раз ли чи тог уз ра ста. Та ко ма ла де ца мо гу да по ста ну 
ири та бил на, „ле пљи ва”, да од би ја ју раз два ја ње од ро ди те ља, док код 
школ ске де це ра сте ве ро ват но ћа од по ја ве кон флик та ло јал но сти. 
Од по чет ка ра ног адо ле сцент ског до ба ра сте ве ро ват но ћа да ће де-
ца ула зи ти у ко а ли ци ју са јед ним од ро ди те ља. Де ца из ви со ко кон-
фликт них раз во да скло ни ја су агре сив ном и ан ти со ци јал ном по на-
ша њу.

Све у све му, сту ди је по ка зу ју да је кон фликт ро ди те ља нај ве ћи из вор 
ште те за де цу, без об зи ра на то да ли жи ве у ком плет ној по ро ди ци или 
су ро ди те љи раз ве де ни. Де ца раз ве де них ро ди те ља ко ји су има ли ви-
сок ин тен зи тет кон флик та има ју ви ше про бле ма у по на ша њу од де це 
из раз ве де них бра ко ва где су кон флик ти би ли бла жи.

Johnston and Camp bell (1988) на во де 4 сти ла по на ша ња ко ја се код де
це ја вља ју као ре зул тат из ло же но сти су ко би ма из ме ђу ро ди те ља:
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�	упра вљач ки стил — де ца му при бе га ва ју ка ко би мо гла да ма ни пу-
ли шу дру ги ма; она ка сни је те шко по ста ју при вр же на дру ги ма; 

�	урав но те жу ју ћи стил — под ра зу ме ва раз ви је не пре го ва рач ке ве-
шти не; де ца за у зи ма ју пре го ва рач ку по зи ци ју из ме ђу ро ди те ља и 
ма да из гле да ју до бро, код њих се раз ви ја анк си о зност; 

�	ста па ју ћи или сје ди њу ју ћи стил — нај ма ње функ ци о на лан; то су 
ту жна де ца, нај че шће уз ра ста из ме ђу 6 и 8 го ди на то ком раз во да 
ро ди те ља, осе тљи ва су на по тре бе дру гих; не ма ју кон такт са сво-
јим осе ћа њи ма већ ре флек ту ју осе ћа ња дру гих осо ба око се бе; са 
су ко бом су се су о ча ва ла та ко што су за у зи ма ла јед ну од стра на у 
су ко бу; 

�	ди фу зни стил — нај че шће при су тан код де це ко ја су емо ци о нал-
но нај ви ше по го ђе на ро ди тељ ским су ко бом, а не ма ју раз ви је не 
од брам бе не ме ха ни зме; нај ма ње је ор га ни зо ван и та ква де ца те же 
функ ци о ни шу у сва ко днев ним ак тив но сти ма. 

Ка да ро ди тељ ски су коб до стиг не то ли ке раз ме ре да се де ца на ђу у 
сре ди шту су ко ба и по ста ну пред мет ма ни пу ла ци је ро ди те ља и ка да 
је дан ро ди тељ кри ти ку је и оцр њу је дру гог на на чин ко ји је ште тан за 
де те, то мо же до ве сти до пре стан ка од но са са дру гим ро ди те љем.

7. СИН ДРОМ ОТУ ЂЕ ЊА ОД РО ДИ ТЕ ЉА 

Ма ни пу ла ци ја де цом у то ку раз во да бра ка де фи ни ше се као низ по-
на ша ња и вер бал них или не вер бал них по ру ка ро ди те ља ко ји де те ту 
ша љу не га тив ну сли ку о дру гом ро ди те љу у ци љу ис кљу че ња тог дру-
гог из жи во та де те та и оту ђе ња де те та од ње га, иако за то не по сто ји 
раз лог ко ји про ис ти че из од но са де те та и ро ди те ља.

Ри чард Гард нер је 1985. го ди не увео по јам син дром оту ђе ња од ро
ди те ља, ко јим се озна ча ва ју све сна или не све сна по на ша ња јед ног 
ро ди те ља на на чин ко ји не по вољ но ути че на ве зу де те та са дру гим 
ро ди те љем, све до ко нач ног ре зул та та у ви ду пот пу ног оту ђе ња де те-
та од тог ро ди те ља. Ка сни је ће на гла си ти да се о овом син дро му мо же 
го во ри ти са мо уко ли ко не по сто је не ки ре ал ни раз ло зи због ко јих 
де те од би ја дру гог ро ди те ља, нпр. при су ство зло ста вља ња или за не-
ма ри ва ња.

Сле де ћи по ступ ци ро ди те ља (и дру гих чла но ва по ро ди це) мо гу на-
ру ша ва ти од нос де те та са ро ди те љем с ко јим не жи ви (War shak, 2008):
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�	ру жни ко мен та ри о дру гом ро ди те љу

�	обез вре ђи ва ње и вре ђа ње дру гог ро ди те ља

�	ла жне оп ту жбе за зло ста вља ње од стра не дру гог ро ди те ља

�	по ла ри за ци ја (је дан ро ди тељ са вр шен, дру ги пот пу но лош)

�	оме та ње или за бра на су сре та с чла но ви ма по ро ди це дру гог ро ди те ља

�	пре у ве ли ча ва ње и на гла ша ва ње про пу ста дру гог ро ди те ља

�	из о ста нак по зи тив них ко мен та ра, при ча и успо ме на о дру гом ро ди те љу

�	под сти ца ње на ис ко ри шћа ва ње дру гог ро ди те ља

�	пре те ра но уга ђа ње де те ту ка ко би се при до би ла ње го ва на кло ност

�	ор га ни зо ва ње од ла за ка у би о скоп, по зо ри ште и слич но, баш у вре-
ме су сре та с дру гим ро ди те љем

�	пре те ра но кон тро ли са ње и за ди ра ње у вре ме ко је де те про во ди с дру-
гим ро ди те љем

�	ту жан из раз ли ца и/или вер ба ли зо ва ње ту ге ка да де те од ла зи на су срет 
и дру же ње с дру гим ро ди те љем 

Ва жно је раз ли ко ва ти не ко ли ко вр ста оту ђе ња:

�	пра во оту ђе ње — ре зул тат на мер ног тру да јед ног ро ди те ља да де-
те од ба ци дру гог; мо же би ти све сно или не све сно; 

�	оправ да но од ба ци ва ње — из ло же ност зло ста вља њу, за не ма ри ва-
њу, окрут ност, бо ле сти за ви сно сти ро ди те ља; 

�	хи брид но оту ђи ва ње — оба ро ди те ља до при но се де те то вом ста њу 
ства ра ју ћи пси хо ло шке окол но сти ко је де те не мо же да из др жи.

Bo ne and Walsh (1999) на во де че ти ри основ на кри те ри ју ма ко ја се 
мо гу ко ри сти ти у иден ти фи ко ва њу син дро ма ро ди тељ ског оту ђе ња 
де те та:

1. оме та ње при сту па и кон так та,

2. нео сно ва не оп ту жбе за зло ста вља ње,

3. на ру ше ност од но са у пе ри о ду од се па ра ци је ро ди те ља, 

4. ин тен зив не ре ак ци је стра ха код де це.
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Важно је разликовати:

KОН ФЛИKТ ЛО ЈАЛ НО СТИ

Де те по ку ша ва да за др жи од нос са оба 
ро ди те ља и по зи тив на осе ћа ња пре ма 
њи ма иако су они у не при ја тељ ском 
од но су.

ОТУ ЂЕ ЊЕ ОД РО ДИ ТЕ ЉА

Дете се ослобађа неподношљивог 
стања у које га доводи конфликт 
лојалности тако што се потпуно окреће 
једном родитељу и прекида однос са 
другим.

7.1. Пре по ру ке за здрав стве не рад ни ке/са рад ни ке

Иако се по јам оту ђе ња по ја вљу је под дру гим на зи ви ма у бри тан ској 
прав ној ли те ра ту ри још од по чет ка 19. ве ка, а у струч ној ли те ра ту ри 
од 1940. го ди не, око по сто ја ња син дро ма оту ђе но сти од ро ди те ља и 
да нас се во де по ле ми ке ме ђу струч ња ци ма, па га не ки и не при зна ју, 
док га раз ли чи ти струч ња ци схва та ју на раз ли чи те на чи не. Ме ђу тим, 
еви дент но је да се у ор ди на ци ја ма ле ка ра све че шће по ја вљу ју де ца 
ко ја по ка зу ју зна ке оту ђе но сти од јед ног ро ди те ља. 

Већ то ком крат ког раз го во ра са де те том о чла но ви ма по ро ди це мо-
гу се до би ти по да ци да де те ис ка зу је не тр пе љи вост пре ма јед ном ро-
ди те љу, чак и мр жњу. Та ко се од де це мо же чу ти, на при мер, „Не мам 
мај ку”, иако је има, или чак сна жно про ти вље ње то ме да ле кар мај ку 
на зо ве „мај ка”, за бра њи ва ње да се и по ме не је дан ро ди тељ, тврд ња да 
има но вог оца, јер је ста ри лош, тра же ње да се про ме ни пре зи ме ка ко 
де те не би но си ло оче во итд.

То ком муч ног про це са раз во да де те мо же до ћи до тач ке ка да ви ше не 
мо же да ба лан си ра из ме ђу ро ди те ља и при бе га ва ме ха ни зму пре жи-
вља ва ња ко ји се са сто ји у то ме да се пот пу но по вла чи из од но са са 
јед ним од њих. 

О син дро му оту ђе но сти од ро ди те ља тре ба раз ми шља ти ка да се код 
де те та по ја ве не ки од сле де ћих по ка за те ља (Gard ner):

�	кам па ња оцр њи ва ња јед ног ро ди те ља,

�	ап сурд ни раз ло зи и ра ци о на ли за ци је за од ба ци ва ње ро ди те ља,

�	не до ста так ам би ва лен ци је пре ма ро ди те љу ко ји оту ђу је,

�	не до ста так осе ћа ња кри ви це или сти да,
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�	фе но мен „не за ви сног ми сли о ца” (де те ис ти че да је са мо до шло до 
за кљу ча ка, не ги ра ути цај дру гог ро ди те ља на ње го во ми шље ње и 
ста во ве),

�	за у зи ма ње стра не оту ђу ју ћег ро ди те ља при ро ди тељ ским су ко би ма,

�	од ба ци ва ње и оста лих чла но ва по ро ди це ро ди те ља од ко га се де те 
оту ђу је,

�	„по зајм ље ни сце на рио” (де те при ча до га ђа је ко ји ма ни је при су-
ство ва ло, пре у зи ма при чу дру гих).

Следећи знакови код детета треба да изазову опрез:
� црно-бело размишљање — један родитељ савршен, 

други потпуно лош,
� „позајмљени” сценарији оба родитеља — прича 

догађаје о којима није могло имати сазнања,
� језик непримерен узрасту,
� несклад вербалног и невербалног понашања.

Мо же се ре ги стро ва ти оту ђе ње раз ли чи тог сте пе на.

Реакције 
благог 
отуђења

�	од би ја ње да иде код дру гог ро ди те ља, што се вр ло бр зо 
по до ла ску код ње га убла жа ва па де те ка сни је од би ја да се 
вра ти

�	по вре ме ни нео бич ни „ис па ди” у по на ша њу

�	де те го во ри ства ри ко је је чу ло од дру гих

�	же ља да бу де у кон так ту с оним дру гим ро ди те љем

�	отре си то и мр зо вољ но по на ша ње

�	дете критикује родитеља, његов дом, чланове његове 
породице

Ре ак ци је 
уме ре ног 
оту ђе ња

�	де те из бе га ва су сре те (не по ја вљу је се, жа ли се на бо ло ве, 
има дру ге до го во ре баш у то вре ме)

�	хо стил но по на ша ње, иза зи вач ко по на ша ње

�	по ву че ност, не за ин те ре со ва ност, крат ки од го во ри (да/не/
не ћу)

�	детету треба времена да се смири, тешко доживљава 
преласке од једног до другог родитеља
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Ре ак ци је 
озбиљ ног 
оту ђе ња

�	пот пу но од би ја ње кон так та са јед ним ро ди те љем

�	де те го во ри ства ри ко је ни су исти ни те

�	де те се по на ша као да има пу но пра во од лу чи ва ња о 
кон так ти ма са ро ди те љем

�	пси хо ло шки split ting

�	мр жња

�	фо бич но по на ша ње

У ли те ра ту ри се на во де раз ли чи те по сле ди це ма ни пу ла ци је де цом то-
ком и по сле раз во да:

�	сма њу је се осе ћај соп стве не ефи ка сно сти,

�	по ве ћа ва се сто па де пре си је,

�	по ве ћа ва се удео не си гур не при вр же но сти,

�	сни жа ва се де те то во са мо по што ва ње.
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Ове од ли ке во де то ме да се угро жа ва спо соб ност фор ми ра ња и за др-
жа ва ња здра ве и си гур не ве зе у ка сни јем жи во ту (Ba ker and Ben-Ami, 
2011):

�	на ру ше на спо соб ност де те та да те сти ра ствар ност,

�	оште ће но ин тер пер со нал но функ ци о ни са ње — со ци јал на по ву че-
ност, ре гре сив на и не зре ла по на ша ња,

�	ве ро ва ње да су хо стил на и ма ни пу ла тив на по на ша ња при хва тљив 
обра зац по на ша ња у од но си ма с дру ги ма,

�	осе ћај гу бит ка ро ди те ља (Wal dron and Jo a nis, 2006).

Оту ђе њем од ро ди те ља де ца по ста ју за пла ше на, ску че на, гу бе спон-
та ност и кре а тив ност, по мо де лу се уче дис функ ци о нал ним од но си ма 
са дру ги ма. Од ба цу ју ћи јед ног ро ди те ља, де ца као да од ба цу ју и део 
се бе, гу бе зна ча јан део фа ми ли је. Ка сни је по сле ди це су на ру ше но са-
мо по што ва ње, кри ви ца, стид, анк си о зност, ри гид ност ми шље ња, не-
то ле рант ност у парт нер ским и оста лим од но си ма у жи во ту.

Манипулативна понашања родитеља могу се сматрати 
емоционалним злостављањем деце, јер коришћене 
стратегије директно доводе до тога да се деца осећају
� безвредно,
� као да нешто с њима није у реду,
� нежељено
� угрожено,
� као да вреде само ако испуњавају нечије потребе
…што је општеприхваћена дефиниција емоционалног 
злостављања.

(Binggelli and Brassard, 2001, према Буљан Фландер, 2016). 

8. ПРИ КАЗ СЛУ ЧА ЈА

Брат (9 го ди на) и се стра (7 го ди на), ро ди те љи у про це су раз во да ко
ји тра је 3 го ди не. До ла зе на пре глед на кон што је де чак пре тио да 
ће ско чи ти кроз про зор у тре нут ку ка да је пре ма суд ској ме ри из вр
ше ња за јед но са се стром од ве ден у стан оца, јер мај ка ни је да ва ла 
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де цу на ви ђа ња са оцем. Упи та ни за чла но ве по ро ди це, го во ре о са
да шњем та ти и ка жу да има ју и „бив шег та ту”. Не же ле да га ви де и 
ни су се ви де ли већ ме се ци ма. Ка жу да је лош, да им је од у зео ку ћу, да 
им је од у зео пса и да му то ни кад не ће опро сти ти (због де о бе имо
ви не ку ћа про да та, мај ка и де ца се пре се ли ли у стан ко ји је ку пи
ла, мај ка од лу чи ла да у ста ну ни је ме сто за пса па га је по кло ни ла). 
„Но ви та та” је мај чин но ви парт нер ко ји би по го ди на ма пре мо гао 
да им бу де де да, ку пу је ве о ма ску пе по кло не, во ди их на пу то ва ња… 
Мај ка им го во ри о ра зним ло шим ства ри ма ко је је отац ра дио, упу
ће ни су у де ша ва ња на су ду. 

9. ЗА КЉУ ЧАК

Де ца чи ји се ро ди те љи раз во де увек су под ри зи ком. Од спо соб но сти 
ро ди те ља да им по мог ну да пре бро де круп не про ме не ко је раз два ја ње 
по ро ди це до но си за ви си да ли ће раз вод оста ви ти по сле ди це. На жа-
лост, мно ги ро ди те љи у то ме не успе ва ју; шта ви ше, њи хо во по на ша ње 
до во ди до озбиљ них по сле ди ца код де це, ко је мо гу да тра ју до жи вот но. 
Због то га здрав стве ни рад ни ци/са рад ни ци тре ба да обра те по себ ну па-
жњу ка да има ју по да так да де те пре жи вља ва раз вод ро ди те ља и да, ако 
уоче зна ке укљу че но сти де те та у кон фликт ро ди те ља и ма ни пу ла ци је 
де те том у про це су раз во да, упу те по ро ди цу на по моћ струч ња ка еду ко-
ва них за те ра пи ју раз во да. Ра на ин тер вен ци ја је пре суд на у спре ча ва њу 
ду го роч них по сле ди ца по пси хо со ци јал ни раз вој де це.
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V 
СЕК СУ АЛ НО 
ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ

Ка та ри на Се длец ки, Или ја на Ма жи бра да, 
Ма ја Ра до је вић

П о сле ве ко ва ћу та ња, то ком ко јих је оп шти став пре ма же на ма, 
де ци и сек су ал но сти био ре пре си ван, ја ча ње уло ге же на и ве ћа 

отво ре ност дру штва пре ма пи та њи ма сек су ал но сти у дру гој по ло ви-
ни 20. ве ка до при не ли су отва ра њу те ме сек су ал ног на си ља, а по себ-
но сек су ал ног на си ља над де цом, ко је се нај че шће име ну је као сек-
су ал но зло ста вља ње или сек су ал на зло у по тре ба де це. Исто вре ме но, 
сред ства јав ног ин фор ми са ња су све за ин те ре со ва ни ја за ову те му, 
али је че сто при ка зу ју сен за ци о на ли стич ки, не у ме ре но и не при ме ре-
но огла ша ва ју ћи слу ча је ве сум ње на сек су ал но зло ста вља ње, об зна-
њу ју ћи иден ти тет де те та и по чи ни те ља, не за сни ва ју ћи ин фор ма ци је 
на прет ход ном пра во суд ном про це су и ра њу.

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да не ки об лик сек су ал ног на си ља сва ке го ди-
не до жи ви око 1% де це, а до 18. го ди не жи во та 12–25% де вој чи ца и 
8–10% де ча ка. Код де ча ка се обич но ре ги стру је ни жа уче ста лост сек-
су ал ног зло ста вља ња не го код де вој чи ца. За са да ни је ја сно да ли је та 
раз ли ка ре ал на или су де ча ци скло ни ји да ду го или трај но при кри ва ју 
сво ју сек су ал ну тра у му ка ко би из бе гли по тен ци јал ну со ци јал ну стиг-
ма ти за ци ју, тј. тер ци јар ну вик ти ми за ци ју.

Сек су ал ни зло ста вља чи су у ве ли ком бро ју слу ча је ва де те ту по зна те 
осо бе, по не кад чла но ви по ро ди це, ма да мо гу би ти и пот пу но не по-
зна те осо бе. Че шће су то од ра сле му шке осо бе, док су у ско ро 20% 
при ја вље них слу ча је ва зло ста вља чи адо ле сцен ти.
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1. ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА СЕК СУ АЛ НОГ ЗЛО СТА ВЉА ЊА

Пре ма од ре ђе њу Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, сек су ал но зло-
ста вља ње де те та пред ста вља укљу чи ва ње де те та у сва ку сек су ал ну 
ак тив ност ко ју оно не схва та у пот пу но сти, са ко јом ни је са гла сно, за 
ко ју ни је раз вој но до ра сло и са ко јом ни је у ста њу да се са гла си, од но-
сно укљу чи ва ње де те та у ону сек су ал ну ак тив ност ко јом се кр ше за ко-
ни или со ци јал не нор ме. Под тим се под ра зу ме ва сек су ал на ак тив ност 
из ме ђу де те та и од ра сле осо бе или из ме ђу де те та и дру гог де те та ко је 
је по хро но ло шком уз ра сту или раз вој ном ста ди ју му ста ри је, при че-
му је осо ба ко ја сек су ал но зло ста вља де те прет ход но са тим де те том 
из гра ди ла од нос по ве ре ња или мо ћи.

Циљ сек су ал но на сил них ак тив но сти зло ста вља ча је за до во ље ње ње-
го вих по тре ба, а под ра зу ме ва и на во ђе ње или при си ља ва ње де те та 
на би ло ко ју вр сту сек су ал не ак тив но сти и ис ко ри шћа ва ње де те та за 
про сти ту ци ју или пор но гра фи ју, укљу чу ју ћи сек су ал ну зло у по тре бу 
де те та пу тем ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја.

2. ОБ ЛИ ЦИ СЕК СУ АЛ НОГ ЗЛО СТА ВЉА ЊА

Сек су ал но зло ста вља ње мо же да бу де бес кон такт но и кон такт но.

Бес кон такт но сек су ал но зло ста вља ње се де ша ва ка да зло ста вљач 
вер бал ним, не вер бал ним или фи зич ким по на ша њем по вре ђу је до сто-
јан ство де те та у сфе ри пол но сти, иза зи ва не га тив не емо ци је код де те-
та (страх, стид, осе ћа ње кри ви це), збу њу је де те, ути че на де те то ву сли-
ку о се би или у со ци јал ном окру же њу де те та ин ду ку је не при ја тељ ске 
ре ак ци је и ста во ве (па де те тр пи со ци јал ну стиг ма ти за ци ју). 

Бес кон такт но сек су ал но зло ста вља ње под ра зу ме ва да зло ста вљач:

�	при ка зу је де те ту сво је об на же но те ло или пол не ор га не,

�	на сил но или ма ни пу ла тив но при мо ра ва де те да се ски не, ка ко би 
га по сма трао,

�	ма стур би ра пред де те том,

�	при ну ди де те на са мо за до во ља ва ње у ње го вом при су ству или на 
ста вља ње пр сти ју или пред ме та у анал ни или ва ги нал ни отвор,

�	фо то гра фи ше го ло де те или га при си ља ва да са мо се бе фо то гра фи-
ше без оде ће,
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�	из ла же де те пор но граф ским са др жа ји ма,

�	ко ри сти де те то ве об на же не фо то гра фи је у пор но граф ске свр хе,

�	пу тем ин фор ма ци о но-ко му ни ка циј ских тех но ло ги ја при ка зу је об-
на же не фо то гра фи је де те та или упу ћу је де те ту вер бал не или фо то-
граф ске по ру ке са сек су ал ном са др жи ном.

Зло ста вљач мо же да ис ко ри сти ин тер нет и да би ма ни пу ла тив но под-
ста као де те за оства ри ва ње ди рект ног кон так та, по сле че га де те че сто 
по ста је жр тва кон такт ног сек су ал ног зло ста вља ња.

Кон такт но сек су ал но зло ста вља ње се де ша ва:

�	пу тем не пе не тра тив них по сту па ка зло ста вља ча, ка да де те тр пи 
сек су а ли зо ва но до ди ри ва ње или ми ло ва ње по те лу и спо ља шњим 
ге ни та ли ја ма (при че му је де те об на же но или об у че но), ка да зло-
ста вљач на дра жу је де те кроз орал но-ге ни тал ни, ге ни то-ге ни тал ни 
или ге ни тал но-анал ни кон такт, као и ка да зло ста вљач при мо ра ва 
де те да над њим вр ши ова кве рад ње,

�	пу тем пе не тра тив ног сек су ал ног кон так та, ка да зло ста вљач про ди-
ре пр стом, пе ни сом или не ким пред ме том у ва ги ну или анус де те та.

3. КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ СЕК СУ АЛ НОГ ЗЛО СТА ВЉА ЊА ДЕ ЦЕ

3.1. Ма ни пу ла ци ја де те том

Уко ли ко је зло ста вљач осо ба ко ју де те по зна је, он вр ло рет ко при ме-
њу је фи зич ку си лу. На про тив, зло ста вљач обич но те жи да при до би-
је по ве ре ње де те та ти ме што је на гла ше но па жљив и не жан. Та ко ђе, 
че сто скла па сво је вр сни са вез са де те том, што де те ту ма ни пу ла тив но 
об ја шња ва као „чу ва ње тај не”, и уве ра ва де те да ни ко ме не тре ба да 
от кри је шта му се до га ђа. Нај че шће стра те ги је ко ји ма при бе га ва ју сек-
су ал ни зло ста вља чи да би кон тро ли са ли зло ста вља но де те је су емо-
ци о нал не уце не, при ти сци, ла жи и об ма не. За при до би ја ње де те то ве 
на кло но сти (и при бли жа ва ње де те ту ка да оно не по зна је зло ста вља-
ча) ко ри сте се и пот ку пљи ва ње де те та раз ли чи тим на гра да ма или по-
год но сти ма (нпр. слат ки ши ма, нов цем, пре во же њем, кар та ма за утак-
ми це и сл.).

У свр ху лак ше ма ни пу ла ци је де те том, зло ста вљач мо же при ме ни ти 
раз ли чи те пси хо ак тив не суп стан це, као и прет ње усме ре не ди рект но 
ка де те ту или пре ма чла но ви ма ње го ве по ро ди це.
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3.2. Бли скост са де те том

Сек су ал ни зло ста вљач је нај че шће осо ба бли ска де те ту. То мо же да бу де 
ро ди тељ, очух/ма ће ха, осо ба ко ја чу ва де те, ро ђак, ком ши ја, вас пи тач, 
учи тељ, на став ник, тре нер или не ко дру ги у ко га де те има по ве ре ње.

3.3. По на вља ње/хро ни ци тет

Уко ли ко је зло ста вљач осо ба ко ја је по зна та и бли ска де те ту, сек су ал-
но зло ста вља ње се рет ко за вр ша ва са мо јед ним до га ђа јем. Тач ни је, до 
пр вог чи на ди рект ног сек су ал ног зло ста вља ња нај че шће до ла зи по сле 
ду жег при пре ма ња де те та, то ком ко јег се де те ма ни пу ла тив но увла чи у 
сек су ал ну ве зу са зло ста вља чем. Због то га мно га, а на ро чи то ма ла де ца 
у по чет ку ни су све сна да су жр тве сек су ал ног зло ста вља ња, што зло ста-
вљач ко ри сти да би „до ка зао” де те ту да оно у та квој ве зи ужи ва и да је 
же ли. Зло ста вља ње мо же да тра је да ни ма, ме се ци ма и го ди на ма, до тре-
нут ка ка да де те, ко је је у ме ђу вре ме ну по ста ло ког ни тив но зре ли је, пре-
по зна да му се де ша ва не што што ни је уоби ча је но и да ње го ви вр шња ци 
не ма ју та кве од но се са од ра слим осо ба ма или ста ри јим вр шња ци ма. Та-
да се емо ци о нал на пат ња де те та ин тен зи ви ра, оно по ку ша ва да се из-
ба ви из та квог од но са, али не ма раз ви је не ме ха ни зме да то учи ни и оп-
те ре ће но је осе ћа њем кри ви це и број ним стра хо ви ма у ве зи са тим шта 
би се ње му или ње го вим бли ским осо ба ма, па чак и са мом зло ста вља чу, 
мо гло до го ди ти уко ли ко би се обе ло да ни ло сек су ал но зло ста вља ње. 

4. ИН ЦЕСТ / СЕК СУ АЛ НО НА СИ ЉЕ НАД ДЕ ТЕ ТОМ 
У ПО РО ДИ ЦИ

Ин цест пред ста вља по себ но те жак об лик сек су ал не зло у по тре бе де те-
та, и то због кон фу зи је у ве зи са уло га ма и од но си ма ко ја на ста је код 
де те та. На и ме, код ин це ста су исто вре ме но при сут на два од но са — од-
нос де те та и ро ди те ља/ро ђа ка и од нос жр тве и на сил ни ка. Због ово га 
де те ко је тр пи ин цест мо же исто вре ме но и во ле ти и мр зе ти ро ди те ља/
ро ђа ка ко ји га зло ста вља, мо же исто вре ме но осе ћа ти бли скост и из не-
ве ре ност, во ле ти ро ди те ља/ро ђа ка ко ји га зло ста вља, али мр зе ти ње-
го во сек су ал но по на ша ње. Си ту а ци ја се, за де те, мо же до дат но ком пли-
ко ва ти ако око ли на, по сле раз от кри ва ња зло ста вља ња, не раз у ме ову 
ам би ва лен ци ју ни ти де те то ве по зи тив не емо ци је пре ма зло ста вља чу, 
па оче ку је од де те та да емо ци о нал но од ба ци зло ста вља ча. И обр ну то, 
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ако де те по сле хро нич ног тр пље ња ин це ста раз ре ши ам би ва лен ци ју, 
емо ци о нал но од ба ци ро ђа ка ко ји га зло ста вља и по ве ри се не ко ме о 
зло ста вља њу, чла но ви по ро ди це мо гу сво јом ре ак ци јом се кун дар но да 
фру стри ра ју де те, ин ду ку ју ћи му осе ћа ње кри ви це (нај че шће не на мер-
но), јер оче ку ју да ин цест не обе ло да ни ни ко ме из ван по ро ди це. Ин-
цест чи ни при бли жно тре ћи ну од укуп ног бро ја слу ча је ва сек су ал ног 
зло ста вља ња де це, а де вој чи це су че шће жр тве не го де ча ци.

5. РИ ЗИЧ НЕ ГРУ ПЕ ДЕ ЦЕ

По ве ћан ри зик од сек су ал ног зло ста вља ња по сто ји :

�	код де це ко ја жи ве са јед ним ро ди те љем или у но вој по ро ди ци (тј. 
ка да ро ди тељ има дру гог, брач ног или ван брач ног парт не ра/парт-
нер ку),

�	у дис хар мо нич ним по ро ди ца ма, 
�	у по ро ди ца ма у ко ји ма је дан или оба ро ди те ља бо лу ју од мен тал не 

бо ле сти, 
�	у по ро ди ца ма у ко ји ма су при сут ни ал ко хо ли зам или нар ко ма ни ја, 
�	код де це сме ште не у уста но ве за дру штве ну бри гу о де ци,
�	код де це ко ја су усво је на или жи ве у хра ни тељ ским по ро ди ца ма, 
�	код де це ко ја има ју те ле сни или мен тал ни хен ди кеп или су изо ло-

ва на (нпр. жи ве у из бе глич ким кам по ви ма).

6. ПРЕ ПО ЗНА ВА ЊЕ СЕК СУ АЛ НОГ ЗЛО СТА ВЉА ЊА 

Сек су ал но зло ста вља ње иза зи ва про ме не у здрав стве ном ста њу де те-
та, ко је се ма ни фе сту ју од ре ђе ним те ле сним симп то ми ма и зна ци ма, 
али и у пси хо ло шком функ ци о ни са њу — кроз емо ци о нал на, би хе ви о-
рал на, со ци јал на и ког ни тив на ис по ља ва ња.

6.1. Фи зич ки по ка за те љи

На сек су ал но зло ста вља ње мо гу да ука жу:

�	нео бја шње на ге ни тал на по вре да,

�	ре ку рент ни вул во ва ги ни тис,

�	ис це дак из ва ги не код де вој чи ца,
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�	ис це дак из уре тре код де ча ка,

�	за пр ља ност ану са фе це сом код де це ста ри јег уз ра ста,

�	те го бе у пре де лу ану са (фи су ре, бол, кр ва ре ње),

�	бол при ури ни ра њу,

�	ин фек ци је ури нар ног си сте ма,

�	пол но пре но си ве ин фек ци је (ако је ис кљу че на пе ри на тал на тран-
сми си ја),

�	труд но ћа (ако је де вој чи ца мла ђа од 14 го ди на),

�	при су ство спер ме (ако је де вој чи ца мла ђа од 14 го ди на).

Клиничким прегледом треба обухватити све делове тела 
детета како би се уочили евентуални трагови старих или 
свежих повреда, са посебним освртом на генитално 
и анално подручје.

Од об ли ка сек су ал ног зло ста вља ња и вре ме на ко је је про те кло до 
мо мен та пре гле да де те та за ви си да ли ће се ин спек ци јом ге ни тал ног 
и анал ног под руч ја уочи ти про ме не ко је мо гу да ука жу на сек су ал но 
зло ста вља ње. Тре ба има ти у ви ду да код нај ве ћег бро ја де це ко ја су 
до жи ве ла сек су ал но зло ста вља ње не по сто је те ле сна оште ће ња.

Нормалан физикални налаз не искључује могућност 
сексуалног злостављања, односно у већини случајева 
се на основу клиничког прегледа не може ни потврдити 
ни искључити сумња на сексуално злостављање.

На и ме, не ке фор ме сек су ал ног зло ста вља ња, по пут оро ге ни тал ног 
кон так та, не до во де до фи зич ког по вре ђи ва ња, док код дру гих, као 
што су пе не тра ци ја у анус или по ста вља ње пе ни са из ме ђу стид них 
уса на, по вре де мо гу, али не мо ра ју да се до го де. Обим фи зич ких 
по вре да за ви си од ин тен зи те та при ме ње не си ле. За раз ли ку од те-
шких озле да ко је на ста ју при при ме ни ја ке си ле, код сек су ал но зло-
ста вља не де це оште ће ња су мно го ма њег сте пе на, та ко да их је те шко 
про ту ма чи ти.
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Да би се до би ла ја сна пред ста ва о при ро ди евен ту ал них про ме на у 
ге ни тал ном и анал ном под руч ју, де те тре ба пре гле да ти у раз ли чи
тим по ло жа ји ма. На и ме, по ред пре гле да де те та у кла сич ном ги не-
ко ло шком по ло жа ју, ка да де те ле жи на ле ђи ма, а но ге су у флек си ји и 
аб дук ци ји, по треб но је оба ви ти и пре глед у тзв. ко ле нола кат ном 
по ло жа ју, при ко ме је де те осло ње но на лак то ве и ко ле на. То је по себ-
но ва жно ка да по сто ји сум ња да је до шло до оште ће ња хи ме на. По ста-
вља њем де те та у ко ле но-ла кат ни по ло жај, хи мен ће се под ути ца јем 
си ле гра ви та ци је мно го бо ље ви зу е ли зо ва ти, што ће омо гу ћи ти да се 
на пра ви раз ли ка из ме ђу рас це па и ње го вих фи зи о ло шких не рав ни на. 
По ред то га, пре глед у ко ле но-ла кат ном по ло жа ју омо гу ћа ва бо ље са-
гле да ва ње пе ри не у ма и анал не ре ги је.

Ово су про ме не ко је по бу ђу ју сум њу на сек су ал но зло ста вља ње:

�	акут не абра зи је, ла це ра ци је или мо дри це на стид ним усна ма, пе-
ри хи ме нал ном тки ву, пе ни су, скро ту му и пе ри не у му; 

�	хи ме нал ни уре зи/рас це пи ко ји за хва та ју ви ше од 50% ши ри не хи-
ме нал ног обо да; 

�	ожиљ ци или све жи рас це пи у на ви ку лар ној ја ми ко ји не за хва та ју 
хи мен (не на мер на по вре да мо ра би ти анам не стич ки ис кљу че на); 

�	ге ни тал не бра да ви це (ши ља ти кон ди ло ми) код де це ста ри је од 2 
го ди не; 

�	зна чај на ди ла та ци ја ану са или ожиљ ци на ану су.

Ово су про ме не ко је пред ста вља ју си гу ран до каз зло ста вља ња 
или сек су ал ног од но са:

�	при су ство спер ме или се ме не теч но сти у или на те лу де те та; 
�	до ка за на ин фек ци ја бак те ри јом Ne is se ria go no rr ho e ae (по зи ти ван 

на лаз у кул ту ри) или се ро ло шка по твр да сте че ног си фи ли са (ка да 
је пе ри на тал на тран сми си ја ис кљу че на); 

�	про дор на по вре да ва ги нал ног или анал ног отво ра на не та на мер-
ном при ме ном ту пог пред ме та; 

�	труд но ћа (ако је де вој чи ца мла ђа од 14 го ди на).

Сле де ће про ме не ни су спе ци фич не за сек су ал но зло ста вља ње: 

�	не рав ни не сло бод не иви це хи ме на,
�	хи ме нал ни уре зи у гор њој по ло ви ни хи ме нал ног пр сте на,
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�	вул во ва ги ни тис,
�	ад хе зи је ма лих стид них уса на,
�	не спе ци фич не ул це ра ци је вул ве,
�	дер ма то зе (lic hen scle ro sus),
�	про лапс уре тре и
�	не на мер на по вре да спо ља шњих ге ни та ли ја или анал ног под руч ја.

6.2. Пси хо ло шки по ка за те љи

Сек су ал но зло ста вља ње је увек чин на си ља над де те том, што зна чи 
да увек пред ста вља тра у му. Ипак, ни су сва де ца ду бо ко тра у ма ти зо ва-
на, а не ка од њих чак и не ис по ља ва ју пси хо ло шке симп то ме тра у ме 
(тзв. асимп то мат ско де те) или ис по ља ва ју ма ли број ма ње из ра же них 
симп то ма.

Ме та а на ли за 45 сту ди ја о сек су ал ном зло ста вља њу је по ка за ла да је 
сте пен раз ви је но сти симп то ма (со мат ске те го бе, по ре ме ћај па жње и 
по на ша ња — ADHD, по ре ме ћа ји спа ва ња, са мо по вре ђи ва ње, зло у-
по тре ба суп стан ци и ди со ци ја тив ни симп то ми) за ви сио од то га да ли 
је зло ста вља ње би ло пе не тра тив но, ко ли ко ду го је тра ја ло, ко ли ко се 
че сто до га ђа ло, да ли је при ме њи ва на фи зич ка си ла над де те том и ко-
ли ко је де те би ло бли ско са зло ста вља чем.

Сте пен тра у ма ти зо ва но сти је ве ћи уко ли ко је де те ста ри је, ако је зло-
ста вља ње би ло кон такт но, а по го то ву пе не тра тив но, и уко ли ко се ра-
ди ло о ви ше епи зо да зло ста вља ња и ви ше зло ста вља ча. Симп то ми 
тра у ме ће би ти ма ње из ра же ни уко ли ко се сек су ал но зло ста вља ње 
де те ту до го ди ло у ра ном уз ра сту, при че му ни је би ло фи зич ке тра у ме 
(по вре де), као и ако се ра ди ло о јед ној или ма лом бро ју епи зо да зло-
ста вља ња, а по ро ди ца је де те ту пру жи ла аде кват ну пси хо ло шку по др-
шку (или бар је дан ро ди тељ).

Сексуално злостављање увек подразумева и 
емоционално злостављање, јер је праћено емоционалном 
патњом детета.

До са да ни је из дво јен скуп пси хо па то ло шких по ка за те ља ко ји би мо-
гао без из у зет ка де фи ни са ти син дром сек су ал но зло ста вља ног де те та 
(за раз ли ку од де фи ни са ног син дро ма пре ту че ног де те та). Сек су ал но 
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зло ста вља ње је до га ђај — тра у мат ско ис ку ство де те та, па је до жи вљај 
овог ис ку ства раз ли чит код раз ли чи те де це.

Уко ли ко не по сто је не по сред ни фи зич ки по ка за те љи сек су ал не тра у-
ме, сек су ал но зло ста вља ње де це ни је ла ко пре по зна ти. Пре по зна ва-
ње је до дат но оте жа но ти ме што мно га де ца, из раз ли чи тих раз ло га, а 
нај че шће због стра ха, сти да и осе ћа ња кри ви це, не обе ло да њу ју шта 
им се до га ђа. Та ко се вре ме ном раз ви ја син дром ако мо да ци је де те
та на сек су ал но зло ста вља ње. У по чет ку се де те осе ћа за ро бље но и 
бес по моћ но, јер се пла ши да му се не ће ве ро ва ти ако ка же шта тр пи 
па због то га од ла же по ве ра ва ње, тр пи зло ста вља ње и при ла го ђа ва се 
тој си ту а ци ји. Не рет ко, до ако мо да ци је до ла зи ди со ци ја ци јом, ко ја у 
овом слу ча ју пред ста вља адап тив ни и за штит ни ме ха ни зам на кра ће 
вре ме — де те се та ко шти ти од пре пла вље но сти не га тив ним осе ћа-
њи ма и се ћа њи ма у ве зи са тра у мом. Ако је тра у ма хро нич на, де те на-
у чи да се ди со ци ра чим при ме ти на го ве штај си ту а ци је сек су ал ног зло-
ста вља ња. Ти ме по сти же уну тра шњи осе ћај да се то не де ша ва ње му. 
Ме ђу тим, ако се ова кав обра зац уста ли, по сле ди це по да љи пси хич ки 
раз вој де те та су ве о ма озбиљ не. С дру ге стра не, ако де те ипак ску пи 
хра брост и при ја ви зло ста вља ње, по сто ји мо гућ ност да се су срет не са 
не а де кват ном ре ак ци јом по ро ди це или про фе си о на ла ца, што до дат-
но по ве ћа ва ње го ву пат њу, а као ис ход мо же има ти по вла че ње ис ка за 
и по нов но за тва ра ње у се бе.

Ка да се де те не ко ме по ве ри о зло ста вља њу и ка да се ње го во по ве ра-
ва ње озбиљ но схва ти, па оно бу де до ве де но на пре глед, ле кар че сто 
мо же да еви ден ти ра са мо из ја ву де те та о сек су ал ној тра у ми, а не на-
ла зи фи зич ке по ка за те ље зло ста вља ња. Ле ка ру је та да вр ло те шко да 
до не се од лу ку о при ја вљи ва њу сум ње на сек су ал но зло ста вља ње, по-
себ но ако се ра ди о асимп то мат ском де те ту ко је је раз ви ло син дром 
ако мо ди ра но сти на зло ста вља ње. 

Изјаву детета увек треба озбиљно схватити јер 
се она, поготову код мале деце, може сматрати 
високоспецифичним показатељем.

Кроз па жљи ву кли нич ку оп сер ва ци ју по на ша ња де те та, али и ње го вих 
ро ди те ља (или осо ба из прат ње де те та) и узи ма ње де таљ не пси хо со-
ци јал не анам не зе и хе те ро а нам не зе, ле кар мо же до ћи до по да та ка на 
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осно ву ко јих ће има ти осно ва да по ста ви, по твр ди или од ба ци сум њу 
на сек су ал но зло ста вља ње. 

Тре ба обра ти ти па жњу на сле де ће по ка за те ље:

а) у по на ша њу и из гле ду де те та

�	сну жде ност, апа тич ност, ре гре сив но по на ша ње, тај но ви то по на ша-
ње (по го то ву са од ре ђе ним осо ба ма из прат ње де те та), 

�	де те те шко ус по ста вља кон такт очи ма, по ка зу је да се пла ши да иде 
ку ћи или ка же да не ће да иде, 

�	сек су а ли зо ва но се по на ша или има зна ња о сек су ал но сти и ко ри-
сти сек су ал ну тер ми но ло ги ју ко ја је не а де кват на за си ту а ци ју и не 
оче ку је се у да том уз ра сту, 

�	од бој ност пре ма те ле сном кон так ту,

�	стар ма ли из ра зи и ге сти ку ла ци ја, 

�	не а де кват но оде ва ње (пре ши ро ка оде ћа ко ја скри ва сек су ал не ка-
рак те ри сти ке код адо ле сцент ки ња или де вој чи ца об у че на као де-
вој ка) и оде ћа ко ја по кри ва по вре де од са мо по вре ђи ва ња.

б) у по на ша њу ро ди те ља/пра ти ла ца

�	афек тив на прат ња код ро ди те ља/пра ти ла ца је у не скла ду са озбиљ-
но шћу по вре де или пси хич ког ста ња де те та (пре те ра но за бри нут 
или рав но ду шан),

�	из ја ве о на чи ну на стан ка ге ни тал не по вре де не по ду да ра ју се са 
из ја вом де те та, 

�	ме ња ње об ја шње ња о на стан ку по вре де или по ре клу ин фек ци је,

�	ми ни ми зо ва ње уче ста ло сти и зна ча ја не ких упа дљи вих де те то вих 
по на ша ња, 

�	сен зу а ли зо ван од нос пре ма де те ту.

в) у анам не зи и хе те ро а нам не зи

�	по ре ме ћај спа ва ња, ноћ ни страх, страх од мра ка и од ла ска у кре-
вет,

�	се па ра ци о ни страх, 

�	нео р ган ска ену ре за или ен ко пре за (с тим што је ве о ма ва жно про-
це ни ти да ли се ра ди о раз вој но оче ки ва ним по ја ва ма или од сту па-
њи ма),
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�	из ра жен страх од од ра слих или од ре ђе них осо ба, 

�	тај но ви то по на ша ње у ку ћи (по на во ду осо бе из прат ње),

�	из не над ни гу би так апе ти та, 

�	по ка за те љи мен тал не ано рек си је код де те та ста ри јег од пет го ди на, 

�	че сте гла во бо ље или сто мач ни бо ло ви (а без ди јаг но сти ко ва них 
ор ган ских обо ље ња), 

�	ком пул зив на ма стур ба ци ја у пре пу бер тет ском уз ра сту, 

�	ма ло де те ко је од би ја по моћ при ку па њу, 

�	пре о ку пи ра ност сек сом у раз го во ру или игри,

�	бе жа ње од ку ће или из шко ле, 

�	бес циљ но лу та ње, оса мљи ва ње, вр шњач ка са мо и зо ла ци ја,

�	из бе га ва ње ча со ва фи скул ту ре, 

�	те шко ће са уче њем и па жњом, не а дап ти ра но по на ша ње у шко ли, 

�	из бе га ва ње сва ког те ле сног кон так та са дру гим осо ба ма, 

�	ком пул зив но пра ње те ла, ге ни тал не ре ги је, ру ку или уста, 

�	екс трем но не при хва та ње соп стве не сек су ал но сти код адо ле сце на-
та (мен стру а ци је, се кун дар них сек су ал них ка рак те ри сти ка, сек су-
ал них од но са) и ис ка за на же ља да се оста не де те, 

�	ра ни уз раст сту па ња у сек су ал не од но се, про ми ску и тет но по на ша ње, 

�	зло у по тре ба пси хо ак тив них суп стан ци, 

�	из ја ва о са мо у би ству или по ку шај са мо у би ства.

Иако је пре ко мер на ма стур ба ци ја код ма ле де це је дан од по ка за те-
ља сек су ал ног зло ста вља ња, њу мо гу узро ко ва ти и дру ги про бле ми, 
по пут емо ци о нал не на пе то сти због пре ви со ких ро ди тељ ских оче ки-
ва ња, при су ство ва ња су ко би ма у по ро ди ци, раз во да ро ди те ља, стре-
сних по ро дич них до га ђа ја, али и емо ци о нал ног за не ма ри ва ња, зло-
ста вља ња или мен тал не ре тар да ци је. 

Мно ги од на ве де них по ка за те ља мо гу би ти по сле ди ца дру гих тра у ма 
(нпр. лич них гу би та ка), за тим сло же них усло ва од ра ста ња, дис функ-
ци о нал них по ро дич них од но са, укљу чу ју ћи на си ље у по ро ди ци, и 
дру гих лич них спе ци фич но сти де те та или адо ле сцен та, па се је ди ним 
ви со ко спе ци фич ним пси хо ло шким по ка за те љи ма сек су ал ног 
зло ста вља ња сма тра ју из ја ва де те та о зло ста вља њу и тра у мат ска 
сек су а ли зо ва ност де те та.
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7. ЗДРАВ СТВЕ НЕ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ СЕК СУ АЛ НОГ 
ЗЛО СТА ВЉА ЊА 

По сле ди це сек су ал ног зло ста вља ња де це су сло же не и озбиљ не по 
здра вље, са зре ва ње и функ ци о ни са ње жр тве у раз ли чи тим аспек ти ма 
жи во та. Мо гу би ти фи зич ке и пси хич ке и че сто су ду го роч не.

7.1. Те ле сне по сле ди це

�	по вре де спо ља шњих и уну тра шњих пол них ор га на,
�	по вре да анал не ре ги је,
�	не же ље на труд но ћа,
�	пол но пре но си ве ин фек ци је,
�	хро нич ни ги не ко ло шки по ре ме ћа ји (хро нич ни бол у ма лој кар ли-

ци, ди сме но ре ја и по ре ме ћа ји мен стру а ци о ног ци клу са),
�	га стро ин те сти нал ни по ре ме ћа ји (син дром ири та бил ног ко ло на, 

дис пеп си ја не ул це ро зне при ро де и хро нич ни аб до ми нал ни бол).

7.2. Пси хо ло шке по сле ди це

�	Ра не по сле ди це: ену ре за, ен ко пре за, по ре ме ћа ји спа ва ња, про бле-
ми у по на ша њу де те та, те шко ће у уче њу и сла ба кон цен тра ци ја, ди-
со ци ја тив ни симп то ми, тра у мат ска сек су а ли зо ва ност де те та, осе-
ћај стиг ма ти зо ва но сти, са мо и зо ла ци ја, анк си о зне ре ак ци је (стра-
хо ви ко ји се не оче ку ју у да том уз ра сту) и де пре сив ност.

�	Ка сне по сле ди це: ни ско са мо по у зда ње, сла бље ње ког ни тив них 
спо соб но сти, пре о ку пи ра ност те ле сним из гле дом, анк си о зни и де-
пре сив ни по ре ме ћа ји, су и ци дал на иде а ци ја и по ку ша ји су и ци да, 
осе ћај стиг ма ти зо ва но сти, симп то ми пост тра у мат ског стре сног по-
ре ме ћа ја, про ми ску и тет, зло у по тре ба суп стан ци.

8. ДИ ЈАГ НО СТИЧ КИ ПО СТУ ПАК 

Кли нич ка про це на код сум ње на сек су ал но зло ста вља ње зах те ва мул
ти ди сци пли нар ни и хо ли стич ки при ступ. Тре ба по себ но на гла си ти 
да по др шка здра вом раз во ју зло ста вља ног де те та на ме ће по тре бу па-
жљи вог и све стра ног раз ма тра ња ње го вих те ле сних, емо ци о нал них, 
со ци јал них и ког ни тив но-ин те лек ту ал них по тре ба. За то је бит но да се 
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у ди јаг но стич ки по сту пак укљу че ле ка ри по треб них спе ци јал но сти, 
пси хо лог и со ци јал ни рад ник.

Анам не стич ки и хе те ро а нам не стич ки по да ци о здрав стве ном ста њу, 
прет ход ним обо ље њи ма, а по себ но о по вре да ма и те го ба ма не раз ја-
шње ног по ре кла, као и о окол но сти ма под ко ји ма је из вр ше но сек су-
ал но зло ста вља ње по мо ћи ће у про це ни вр сте и оби ма по треб них ди-
јаг но стич ких про це ду ра. До би је не по дат ке тре ба до ку мен то ва ти, 
јер мо гу да бу ду пред мет суд ско-ме ди цин ског ве шта че ња. То ком раз-
го во ра је ва жно из бе га ва ти из ли ве емо ци ја, чу ђе ње, за пре па шће ње, 
су ге стив на пи та ња и пи та ње „За што?”. Кад год је мо гу ће, раз го вор са 
де те том тре ба оба ви ти без при су ства ро ди те ља ка ко би се убла жи ли 
њи хов ути цај и ра стро је ност де те та, али је то вр ло те шко из во ди во ка-
да се ра ди о ма лом де те ту.

8.1. Фи зи кал ни пре глед

Вре ме и обим фи зи кал ног пре гле да за ви си од при ро де те го ба де те та, 
мо гућ но сти ло кал не сре ди не, по тре бе за суд ско-ме ди цин ским ве шта-
че њем и од ка дров ских ка па ци те та здрав стве не уста но ве у ко ју је де те 
до ве де но. Де те ту тре ба об ја сни ти ка ко ће се пре глед оба ви ти и за то 
од ње га тре ба до би ти са гла сност. Од лу ка о вре ме ну ка да ће се оба-
ви ти фи зи кал ни пре глед пр вен стве но за ви си од ду жи не вре мен ског 
ин тер ва ла ко ји је про те као од по след њег кон так та де те та са осо бом 
за ко ју се сум ња да је по чи ни ла зло ста вља ње. По пра ви лу:

�	ако је од по след њег кон так та про шло ви ше од 120 са ти и де те је без 
те го ба, пре глед је по тре бан, али ни је ур ген тан; 

�	ако је од до га ђа ја ко ји је основ за сум њу на сек су ал но зло ста вља ње 
про те кло ма ње од 120 са ти, пре глед тре ба од мах оба ви ти, по го то-
во ако де те има те го бе (бо ло ве, кр ва ре ње, по ја чан ге ни тал ни се-
крет или ис це дак из уре тре). Та да је оправ да но и узи ма ње бри се ва 
за суд ско-ме ди цин ско ве шта че ње, узо ра ка ко се и пљу вач ке, оде ће 
и по сте љи не и узо ра ка кр ви и ури на. Ипак, суд ско-ме ди цин ско ве-
шта че ње из бри се ва са те ла те шко мо же до ка за ти сек су ал но зло-
ста вља ње код де це пре пу бер тет ског уз ра ста ако је од чи на зло ста-
вља ња про шло ви ше од 24 са та.

Пре глед тре ба у што ма њој ме ри да до дат но фи зич ки и емо ци о нал но 
уз не ми ри зло ста вља но де те. За то тре ба да му прет хо ди де таљ но и уз-
ра сту при ла го ђе но раз ја шње ње ди јаг но стич ких по сту па ка. По жељ но 
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је да ги не ко ло шком пре гле ду при су ству је и од ра сла осо ба у ко ју де те 
има по ве ре ње, а ко ја ни на ко ји на чин ни је по ве за на са на сил ним чи-
ном. По не кад је по треб но укљу чи ти пси хо ло га у при пре му де те та за 
ги не ко ло шки пре глед.

Код де те та се оба вља де та љан пе ди ја триј ски пре глед, а уоче не про-
ме не ко је мо гу да ука жу на не ки об лик зло ста вља ња (при су ство мо-
дри ца, све жих ра на или тра го ва угри за и ожи ља ка), за не ма ри ва ња 
или са мо по вре ђи ва ња та ко ђе тре ба до ку мен то ва ти. По себ на па жња 
се усме ра ва на под руч ја те ла ко ја су нај че шће об у хва ће на чи ном сек-
су ал ног зло ста вља ња — уста, дој ке, спо ља шњи пол ни ор га ни, пе ри-
не ал но под руч је, глу те у си и анус. 

Ин спек ци ја об у хва та:

�	код де вој чи ца — уну тра шњу стра ну бу ти на, ве ли ке и ма ле стид не 
усне, кли то рис, уре тру, пе ри у ре трал но тки во, хи мен, на ви ку лар ну 
ја му, зад њу ко ми су ру стид них уса на, пе ри не ум и пе ри а нал но под-
руч је,

�	код де ча ка — бу ти не, пе нис, скро тум, пе ри не ум и пе ри а нал но под-
руч је.

За бо љу ви зу е ли за ци ју пре по ру чу ју се ин стру мен ти ко ји уве ћа ва ју и 
осве тља ва ју ге ни тал но и анал но под руч је, по пут ре флек то ра, лу па и 
кол по ско па. У пре пу бер тет ском уз ра сту не тре ба по ку ша ва ти ди ги тал-
ни пре глед ва ги не или ко ри шће ње спе ку лу ма, осим ако је де те у ане-
сте зи ји а по сто ји сум ња на по вре ду или стра но те ло у ва ги ни, док је 
ди ги тал ни пре глед рек ту ма не по тре бан. Уоче не по вре де тре ба до ку-
мен то ва ти фо то гра фи ја ма, а пре ма ин ди ка ци ја ма узе ти узор ке за ми-
кро би о ло шка, се ро ло шка, фо рен зич ка и ток си ко ло шка ис пи ти ва ња.

Узор ке за фо рен зич ко и ток си ко ло шко ис пи ти ва ње тре ба узе ти што 
је мо гу ће пре (Та бе ла 1). Мо гућ ност иден ти фи ко ва ња зло ста вља ча на 
осно ву узе тог до ка зног ма те ри ја ла за ви си од об ли ка сек су ал ног зло-
ста вља ња, уз ра ста де те та и вре мен ског ин тер ва ла из ме ђу по след њег 
чи на сек су ал ног зло ста вља ња и узи ма ња узо ра ка.
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Та бе ла 1. Ка рак те ри сти ке фо рен зич ке ди јаг но сти ке

Узор ци Вре ме про те кло 
од по след њег кон так та 
са зло ста вља чем

Ана ли зом се мо гу 
от кри ти

Са ко же 
ша ка

� 48 са ти, а ако се ни су пра ле 
ру ке и до 7 да на

Те ле сна теч ност, лу бри кант и сл.

Са нок ти ју � 48 са ти Те ле сна теч ност, ДНК и оста ле 
суп стан це са ме ста зло ста-
вља ња

Са уса на и 
из усне ду-
пље

� 48 са ти по сле орал не пе не-
тра ци је

Се ме на теч ност, ДНК

Брис 
вул ве

� 48 са ти у слу ча ју ди ги то-ва-
ги нал не пе не тра ци је

� 48 са ти у слу ча ју пе тин га

� 7 да на (168 са ти) код ва ги-
нал ног пол ног од но са

� 7 дана (168 сати) код 
ејакулације на вулву или 
перинеум

Се ме на теч ност, ДНК, дру ге те ле-
сне теч но сти (нпр. крв)

Ва ги нал ни и 
цер ви кал ни 
брис

� 48 са ти у слу ча ју ди ги то-ва-
ги нал не пе не тра ци је

� 48 са ти у слу ча ју пе тин га

� 7 да на (168 са ти) код ва ги-
нал ног пол ног од но са

� 72 са та код ва ги нал ног пол-
ног од но са пре пу бер тет ске 
де вој чи це

� 7 дана (168 сати) код 
ејакулације на вулву или 
перинеум

Се ме на теч ност, ДНК, дру ге 
те ле сне теч но сти (нпр. крв)
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Пе ри а нал ни 
брис

� 48 са ти у слу ча ју ди ги то-
анал не пе не тра ци је

� 72 са та у слу ча ју анал ног 
од но са

� 7 да на (168 са ти) код ва ги-
нал ног пол ног од но са

� 7 дана (168 сати) код 
ејакулације на вулву, 
перинеум или перианално

Се ме на теч ност, ДНК, дру ге те ле-
сне теч но сти (нпр. крв)

Анал ни 
брис

� 48 са ти у слу ча ју ди ги то-
анал не пе не тра ци је

� 72 са та у слу ча ју анал ног 
од но са

Се ме на теч ност, ДНК, дру ге те ле-
сне теч но сти (нпр. крв)

Рек тал ни 
брис

� 48 са ти у слу ча ју ди ги то-
анал не пе не тра ци је

� 72 са та у слу ча ју анал ног 
од но са

Се ме на теч ност, ДНК, дру ге те ле-
сне теч но сти (нпр. крв)

Брис 
пе ни са*

� 72 са та од сек су ал ног од но-
са

Се ме на теч ност, ДНК, дру ге те ле-
сне теч но сти (нпр. крв)

Крв � 72 са та Ал ко хол, ле ко ви, пси хо ак тив не 
суп стан це

Урин � 120 са ти Ал ко хол, ле ко ви, пси хо ак тив не 
суп стан це

* Од но си се на по чи ни о ца.

Из вор: Fa culty of Fo ren sic & Le gal Me di ci ne. Re com men da ti ons for the col lec tion 
of fo ren sic spe ci mens from com pla i nants and su spects. [Ци ти ра но: 1. март 2019.]. 
До ступ но на: www.fflm.ac.uk

8.2. Ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка

По тре ба за ис пи ти ва њем при су ства пол но пре но си вих ин фек ци ја код 
де те та за ви си од ка рак те ри сти ка зло ста вља ња. Ове ин фек ци је се де-
тек ту ју код при бли жно 5% сек су ал но зло ста вља не де це. Ако се про-
це ни да је ис пи ти ва ње по треб но, а по сто је ди јаг но стич ке мо гућ но сти, 
по жељ но је да се об у хва те сле де ће пол но пре но си ве ин фек ци је: го-
но ре ја, си фи лис, хла ми диј ска ге ни тал на ин фек ци ја и три хо мо ни ја за. 
У ди јаг но сти ци тре ба при ме ни ти те сто ве са нај ве ћом спе ци фич но шћу 
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и сен зи тив но шћу. Те сти ра ње на ин фек ци ју ви ру сом ху ма не иму но де-
фи ци јен ци је (HIV), хе па ти тис Б и Ц и на си фи лис за ви си од при сут них 
те го ба, по сто ја ња дру гих пол но пре но си вих ин фек ци ја, же ља па ци-
јен та/ро ди те ља и од ми шље ња ле ка ра. Ако по сто ји сум ња да је зло-
ста вља но де те мо гло да се ин фи ци ра HIV-ом, по треб но га је од мах те-
сти ра ти на при су ство те ин фек ци је, а за тим при ме ни ти од го ва ра ју ћу 
по стек спо зи ци о ну про фи лак су. Ге ни тал не бра да ви це, чи ји је узрок 
ху ма ни па пи ло ма ви рус (ХПВ), не зах те ва ју из во ђе ње ла бо ра то риј-
ских те сто ва. Ако по сто ји про ме на на пол ним ор га ни ма или у анал ном 
под руч ју ко ја по бу ђу је сум њу на ин фек ци ју хер пес сим плекс ви ру сом 
(ХСВ), то тре ба ис пи та ти ви ру со ло шким те сто ви ма и тре ба раз ја сни ти 
о ком ти пу ХСВ је реч.

Ка да је сек су ал но зло ста вља на де вој чи ца у пост ме нар хал ном уз ра сту, 
од го ва ра ју ћим по ступ ци ма тре ба ис кљу чи ти труд но ћу.

8.3 . Пси хо ди јаг но стич ка про це на

Без об зи ра да ли де те по ри че или обе ло да њу је сек су ал но зло ста вља-
ње, при мар на свр ха пси хо ди јаг но стич ке про це ду ре је про це на пси-
хич ког ста ња де те та, тј. сте пе на пси хо тра у ма ти зо ва но сти, а не утвр ђи-
ва ње чи ње ни ца о евен ту ал но пре жи вље ној тра у ми. Уко ли ко се де те 
у то ку пси хо ло шког ин тер вјуа по ве ри пси хо ло гу и из не се не ке чи ње-
ни це о тра у ми, пси хо лог ће на кнад но при бе ле жи ти ово де те то во по-
ве ра ва ње, што је мо гу ће вер ни је. По да ци из пси хо ло шког ин тер вјуа, 
или ка сни је из пси хо те ра пи је, по не кад су је ди ни по да ци о то ме шта је 
де те до жи ве ло и од пси хо ло га се мо же за тра жи ти да на су ду све до чи 
о по ве ра ва њу де те та.

Пре от по чи ња ња пси хо ло шке про це не, по треб но је при пре ми ти де те, 
што че сто под ра зу ме ва за јед нич ке раз го во ре са де те том и осо ба ма ко је 
су до шле са де те том у прат њи јер де те мо жда не ће хте ти да се одво ји од 
њих. Уко ли ко пси хо лог успе да ус по ста ви од нос по ве ре ња са де те том, 
оно ће ве ро ват но убр зо при ста ти и на ин ди ви ду ал ни раз го вор.

Ци ља ни ин тер вју, тј. раз го вор о сек су ал ној тра у ми не тре ба из бе га ва-
ти, по што ве ћи на де це зна или прет по ста вља због че га су до ве де на 
код пси хо ло га по сле пре гле да пе ди ја тра или ги не ко ло га, али је ва жно 
да овај раз го вор бу де увре ме њен, при ла го ђен уз ра сту и ин ди ви ду ал-
ним ка рак те ри сти ка ма де те та. Не тре ба жу ри ти са ци ља ним ин тер вју-
ом да се де те не би осе ти ло као да је под при ти ском, јер се он да мо же 
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за тво ри ти за да љи раз го вор. Бо ље је пр во раз го ва ра ти са де те том о 
то ме ка ко се осе ћа у ве зи са пред сто је ћим раз го во ри ма и пре гле ди ма, 
ис тра жи ва ти дру ге те ме из сва ко днев ног жи во та де те та (о то ме ка ко 
се дру жи, ка ква су му ин те ре со ва ња, шта во ли да се игра, ка ко одр-
жа ва лич ну хи ги је ну, ка кве су му на ви ке у ис хра ни и спа ва њу и сл.), 
а по том пи та ти де те о од но си ма са ро ди те љи ма и ро ђа ци ма, о школ-
ским ак тив но сти ма, о по сто ја њу не ких про бле ма са ко ји ма се су сре ће. 
Пре по ру чу ју се по лу струк ту ри са ни ин тер вјуи, а они су че сто је ди но и 
из во дљи ви ка да је у пи та њу ма ло де те. 

Осим пси хо ло шког ин тер вјуа, пси хо ди јаг но сти ка под ра зу ме ва и кли-
нич ку оп сер ва ци ју по на ша ња, при ме ну про јек тив них тех ни ка (те ра-
пиј ске игре, цр те жа), као и те сто ва из ба те ри је пси хо ло шких мер них 
ин стру ме на та ко ји су ин ди ко ва ни за за да ва ње и рас по ло жи ви за да ти 
уз раст де те та.

Уко ли ко у здрав стве ној уста но ви ни је до ступ на услу га пси хо ло га, над-
ле жни ле кар та ко ђе мо же про це ни ти при су ство ви со ко спе ци фич них 
пси хо ло шких по ка за те ља сек су ал ног зло ста вља ња и дру гих по ка за-
те ља ко ји се од но се на емо ци о нал не и би хе ви о рал не те шко ће. Да би 
то мо гао да ура ди, ле кар их мо ра до бро по зна ва ти, јед на ко као и раз-
вој не осо бе но сти уз ра ста де те та. Основ ни циљ ле кар ског ин тер вјуа, 
ипак, ни је да по сва ку це ну од лу чи има ли осно ва за сум њу на сек су-
ал но зло ста вља ње, већ да са ку пи до вољ но ин фор ма ци ја ка ко би бо-
ље раз у мео де те и ње го ву си ту а ци ју и та ко олак шао се би по ста вља ње 
рад них хи по те за у ве зи са пре по ру ка ма ко је се од но сне на на ред не 
ко ра ке у здрав стве ном збри ња ва њу, укљу чу ју ћи по тре бу за пси хо ло-
шко-пси хи ја триј ском екс пер ти зом.

9. ЛЕ ЧЕ ЊЕ СЕК СУ АЛ НО ЗЛО СТА ВЉА НОГ ДЕ ТЕ ТА 

Код све де це ко ја су би ла сек су ал но зло ста вља на тре ба, на осно ву све-
стра ног са гле да ва ња те ле сних и мен тал них оште ће ња, са чи ни ти да љи 
план ле че ња и по др шке, ка ко де те та та ко и ње го вих ро ди те ља. Вр ста 
и ду жи на ле че ња се при ла го ђа ва ју ин ди ви ду ал ним по тре ба ма жр тве, 
са по себ но по мним над зо ром де це ко ја по ка зу ју скло ност ка са мо по-
вре ђи ва њу и су и ци ду.

Код де вој чи ца пост ме нар хал ног уз ра ста тре ба при ме ни ти хит ну кон-
тра цеп ци ју ако је од чи на сек су ал ног зло ста вља ња про шло ма ње од 
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120 са ти, а по сто ји ри зик за на ста нак труд но ће. Ако је ри зик за на ста-
нак ин фек ци је HIV-ом то ком сек су ал ног зло ста вља ња ви сок, по треб но 
је нео д ло жно, а нај ка сни је 72 са та од екс по зи ци је овом ви ру су за по че-
ти при ме ну по стек спо зи ци о не про фи лак се (ПЕП). Ле че ње је по треб но 
и ка да се утвр ди по сто ја ње пол но пре но си ве ин фек ци је, уз ка сни ју 
ла бо ра то риј ску про ве ру успе шно сти при ме ње не те ра пи је.

Пси хо ло шка по др шка се пру жа сва ком де те ту ко је је пре жи ве ло 
би ло ко ји об лик сек су ал ног зло ста вља ња, а де ци код ко је се ди
јаг но сти ку је не ки емо ци о нал ни по ре ме ћај нео п ход на је пси хо те
ра пи ја. Ве ли ки број пси хо те ра пиј ских мо да ли те та је по го дан за рад 
на опо рав ку сек су ал но тра у ма ти зо ва не де це, с тим што је за пси хо те-
ра пе у та по жељ но да за вр ши спе ци ја ли зо ва ну еду ка ци ју.

У ди јаг но стич ком и те ра пиј ском при сту пу, по ред зна ња и уме ћа, по-
треб ни су стр пље ње, ан га жо ва ност и раз у ме ва ње при ро де про бле ма 
ка ко би се спре чи ло да жр тва оста не за ро бље на у сво јој адап та ци ји на 
сек су ал но зло ста вља ње. Пра ће ње сек су ал но зло ста вља не де це тре ба 
да бу де ду го роч но. Чак и ка да не по сто је те ле сни по ре ме ћа ји, обич но 
је по тре бан на ста вак пси хо ло шке по др шке.
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Кључ не по ру ке:

� Сек су ал но зло ста вља ње под ра зу ме ва укљу чи ва ње де те та у 
би ло ко ју сек су ал ну ак тив ност ко ја је у не скла ду са за кон ском 
ре гу ла ти вом или со ци јал ним нор ма ма, ко ју де те не раз у ме и 
ни је јој раз вој но до ра сло те због то га не мо же с њом да се са-
гла си .

� У ве ћи ни слу ча је ва де ца се не по ве ра ва ју од мах по што су про-
жи ве ла сек су ал но зло ста вља ње . Раз от кри ва ње се де ша ва по-
ступ но и обич но за по чи ње фи зич ким те го ба ма или про ме на-
ма у по на ша њу .

� При ступ де те ту зах те ва од ре ђе не ве шти не и по ступ ке ка ко би 
се до би ли по треб ни анам не стич ки по да ци, оба вио фи зи кал ни 
пре глед и узе ли узор ци за суд ско–ме ди цин ско ве шта че ње . 

� У раз го во ру са де те том и ро ди те љи ма по треб но је об ја сни ти, 
на при ла го ђен и обра зло жен на чин, за кон ску оба ве зу здрав-
стве них рад ни ка да при ја ве сум њу на сек су ал но зло ста вља ње 
над ле жним др жав ним ин сти ту ци ја ма .

� Си гур ни зна ци те ле сних по вре да рет ко по сто је код сек су ал но 
зло ста вља не де це, јер зло ста вљач рет ко при ме њу је фи зич ку 
си лу . Сто га се ту ма че ње про ме на на ге ни тал ном и пе ри а нал-
ном под руч ју по ве ра ва по себ но об у че ним и ис ку сним про фе-
си о нал ци ма .

� Оправ да ност ди јаг но сти ко ва ња пол но пре но си вих ин фек ци-
ја се про це њу је за сва ко де те по на о соб . У ди јаг но сти ци тре ба 
ко ри сти ти ви со ко сен зи тив не и спе ци фич не те сто ве . Не пре-
по ру чу је се на су мич но ле че ње де це без прет ход ног ис пи ти-
ва ња .

� Сексуално злостављану децу треба дугорочно пратити . Чак 
и када не постоје телесни поремећаји, обично је потребан 
наставак психолошке подршке .
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VI 
ЗА НЕ МА РИ ВА ЊЕ 
ДЕ ЦЕ 

Алек сан дра Сто ја ди но вић

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

За не ма ри ва ње де це је нај че шћи об лик ло шег по сту па ња пре ма де ци, 
ка ко су по ка за ле мно ге сту ди је у Ен гле ској, САД, Аустра ли ји и Ка на ди. 
При бли жно две тре ћи не слу ча је ва при ја вље них слу жба ма за за шти ту 
де це у САД укљу чу ју за не ма ри ва ње. У САД је 2006. го ди не за бе ле же-
но 30,6 слу ча је ва за не ма ри ва ња на 1000 де це, док је сто па фи зич ког 
зло ста вља ња из но си ла 6,5 на 1000 де це, сек су ал ног зло ста вља ња 2,4 
и емо ци о нал не зло у по тре бе 4,1 на 1000 де це. Го ди шња пре ва лен ца 
за не ма ри ва ња де це у Ка на ди се кре ће из ме ђу 20,6% и 29,4%, у за ви-
сно сти од уз ра ста де це. Пре ма по да ци ма из САД, 11,8% мла дих од ра-
слих осо ба је из ја ви ло да је не кад у жи во ту би ло фи зич ки за не ма ре-
но, а 41,5% да су би ли из ло же ни не а де кват ном над зо ру од ро ди те ља/
ста ра те ља то ком де тињ ства. Ку му ла тив ни ри зик за из ло же ност не ком 
об ли ку за не ма ри ва ња до уз ра ста од 17 го ди на из но сио је 25,2%. 

За не ма ри ва ње мо же би ти је ди ни об лик не а де кват ног по сту па ња ро-
ди те ља/ста ра те ља пре ма де те ту или удру жен са зло ста вља њем. Око 
40–60% де це ко ја су пре тр пе ла на си ље би ло је исто вре ме но и за не-
ма ре но.

Ути цај за не ма ри ва ња де це на њи хо во здра вље и раз вој јед на ко је 
ште тан као и ути цај дру гих об ли ка зло у по тре бе де це. За не ма ри ва ње 
мо же има ти зна чај не и озбиљ не ду го роч не по сле ди це по фи зич ко, 
мен тал но здра вље и ког ни тив ни раз вој. Мо гу ће по сле ди це об у хва та ју 
смрт ни ис ход, по ре ме ћа је у раз во ју нер вног си сте ма и хро нич не не за-
ра зне бо ле сти у адулт ном до бу, по пут ср ча них обо ље ња или ди ја бе те-
са. За не ма ри ва ње је та ко ђе по ве за но са ло ши јим по стиг ну ћем у шко-
ли, ни жим сте пе ном обра зо ва ња, емо ци о нал ним и би хе ви о рал ним 
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про бле ми ма, као и са де пре си јом и су и ци дал но шћу, чак де це ни ја ма 
ка сни је. За не ма ри ва ње пред ста вља озби љан иза зов за здрав стве не 
рад ни ке. Здрав стве ни рад ни ци/са рад ни ци че сто ни су си гур ни шта је 
за не ма ри ва ње и ко ји је нај бо љи на чин да се на ње га ре а гу је. До бро 
по зна ва ње симп то ма и зна ко ва пред ста вља ва жан пред у слов за ди јаг-
но сти ко ва ње за не ма ри ва ња, али је нео п хо дан и мул ти ди сци пли нар-
ни при ступ, од но сно тим ска про це на и ин тер сек тор ска са рад ња да би 
се за не ма ру ју ће по на ша ње ро ди те ља/ста ра те ља са гле да ло у кон тек-
сту жи вот них усло ва и до нео план ме ра по др шке и за шти те де те та. 

Иако је занемаривање најчешћи облик лошег поступања 
према деци, оно привлачи најмање пажње у јавности и 
стручној литератури у поређењу са осталим облицима 
злоупотребе деце.

Не ки ауто ри ово на зи ва ју „за не ма ри ва њем за не ма ри ва ња”.

2. ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА И ГЛАВ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ 

За не ма ри ва ње пред ста вља про пуст пру жа о ца не ге (ро ди те ља/ста-
ра те ља, хра ни те ља) да, у окви ру ре сур са ко ји ма рас по ла же, обез бе-
ди оп ти мал не усло ве (здрав стве не, обра зов не, жи вот не, ну три тив не, 
емо ци о нал не итд.) за фи зич ки, мен тал ни, ду хов ни, мо рал ни и дру-
штве ни раз вој де те та. Ово об у хва та и про пу сте у пра вил ном над зи-
ра њу и усме ра ва њу по на ша ња де те та, од но сно у за шти ти де те та од 
по вре ђи ва ња. 

Пре ма де фи ни ци ји Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, за не ма ри ва
ње и не мар но по сту па ње пред ста вља не мар или про пуст ро ди те ља, 
ста ра те ља или дру гог пру жа о ца не ге да обез бе ди усло ве за раз вој де-
те та у би ло ко јој или свим обла сти ма жи во та: здра вља, вас пи та ња и 
обра зо ва ња, емо ци о нал ног раз во ја, ис хра не, сме шта ја и без бед них 
жи вот них усло ва, а у окви ру ра зум но рас по ло жи вих сред ста ва по ро-
ди це или пру жа о ца не ге, што на ру ша ва или мо же са ве ли ком ве ро ват-
но ћом на ру ши ти здра вље де те та или ње гов фи зич ки, мен тал ни, ду-
хов ни, мо рал ни или дру штве ни раз вој. Оно об у хва та и про пуст у оба-
вља њу пра вил ног над зо ра и за шти те де те та од по вре ђи ва ња у ме ри у 
ко јој је то из во дљи во (СЗО, 1999). 
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Пре ма де фи ни ци ји Цен тра за кон тро лу и пре вен ци ју бо ле сти у САД, 
за не ма ри ва ње де це је по сту пак или акт не чи ње ња, од но сно про пуст 
да се за до во ље основ не фи зич ке, емо ци о нал не или обра зов не по-
тре бе или про пуст да се де те за шти ти од опа сно сти или по тен ци јал не 
опа сно сти. Као и код зло ста вља ња, ште та ко ју де те пре тр пи не мо ра 
би ти на ме ра ва на по сле ди ца (ро ди тељ од но сно ста ра тељ ак том не чи-
ње ња не ма на ме ру да на не се ште ту де те ту). Ме ђу тим, то не ума њу је 
по сле ди це по де те и не ис кљу чу је по тре бу да се пре ду зму ак тив но сти 
ко је от кла ња ју фак то ре ри зи ка, по пра вља ју си ту а ци ју и шти те де те. 
Под ште том ко ју де те тр пи под ра зу ме ва се би ло ко ји акут ни или хро-
нич ни по ре ме ћај фи зич ког здра вља и раз во ја, ког ни тив ног или емо-
ци о нал ног здра вља и раз во ја. По ре ме ћај фи зич ког здра вља об у хва та 
фи зич ке по вре де, обо ље ња и по вре де ко ји су се мо гли из бе ћи, по-
ре ме ћа је ухра ње но сти де те та, по ре ме ћа је раз во ја, про бле ме у сфе ри 
мен тал ног здра вља и сл. На пу шта ње де те та у пот пу но сти или трај ни је 
оста вља ње де те та без ста ра ња јед ног ро ди те ља/ста ра те ља или од го-
ва ра ју ће за ме не пред ста вља те жак об лик за не ма ри ва ња, ко ји се мо же 
за вр ши ти смр ћу де те та.

Занемаривање треба разликовати од сиромаштва, 
болести родитеља/старатеља, недовољне менталне 
развијености родитеља или других проблема, када 
родитељи/старатељи, иако то желе, нису у могућности 
да задовоље потребе детета. 

Гра ни ца из ме ђу за не ма ри ва ња и објек тив не не мо гућ но сти да се за до-
во ље по тре бе де те та че сто ни је до вољ но ја сна. Због то га је у про це ни 
за не ма ри ва ња нео п ход но са гле да ти укуп не окол но сти (ин ди ви ду ал-
не, по ро дич не и дру штве не), укљу чу ју ћи и про це ну по др шке ко ју по-
ро ди ци пру жа ју ши ра по ро ди ца, слу жбе и за јед ни ца. 

Ва жно је има ти у ви ду да екс трем но си ро ма штво те на си ље, екс пло а-
та ци ја или зло у по тре ба јед ног ро ди те ља од парт не ра или дру гих ли ца 
но се са со бом ви сок ри зик за фи зич ко за не ма ри ва ње де те та. У овим 
си ту а ци ја ма ин тер вен ци је усме ре не на по др шку и осна жи ва ње по ро-
ди це, од но сно ро ди те ља/ста ра те ља, по пра вља ње еко ном ске си ту а-
ци је или за шти ту од на си ља у по ро ди ци и екс пло а та ци је пред ста вља-
ју ме ре за шти те де те та. 
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3. ТИ ПО ВИ ЗА НЕ МА РИ ВА ЊА 

За не ма ри ва ње об у хва та: 

�	фи зич ко за не ма ри ва ње, 
�	емо ци о нал но за не ма ри ва ње, 
�	ме ди цин ско за не ма ри ва ње, 
�	обра зов но за не ма ри ва ње, 
�	из о ста нак над зо ра или не а де ква тан над зор над де те том,
�	из ла га ње на сил ном окру же њу. 

3.1. Фи зич ко за не ма ри ва ње

Ро ди тељ/ста ра тељ не обез бе ђу је усло ве да се за до во ље основ не те-
ле сне по тре бе де те та: хра на, оде ћа, ста ни ште. 

За не ма ри ва ње у ве зи са ис хра ном огле да се у то ме да де те не до би ја 
ре дов не обро ке, да до би ја не до вољ ну ко ли чи ну хра не или хра ну не-
а де кват ног ну три тив ног са ста ва, да де те ко је ни је до вољ но спо соб но 
да без бед но оба вља ру тин ске рад ње са мо спре ма сво је обро ке, јер 
ро ди тељ ни је код ку ће, спа ва или је на дру ги на чин не до сту пан. Услед 
за не ма ри ва ња у ве зи са ис хра ном де те мо же да бу де пот хра ње но, мо-
же сла би је да на пре ду је у ра сту или мо же да бу де го ја зно уко ли ко ро-
ди те љи до зво ља ва ју да уно си ве ли ке ко ли чи не за сла ђе них на пи та ка, 
слат ки ша, бр зе хра не.

Фи зич ко за не ма ри ва ње огле да се и у одр жа ва њу нео д го ва ра ју ће хи-
ги је не: де те је пр ља во, има пр ља ву ко су и нок те, че сто ва шке или шу-
гу, оде ћа му је пр ља ва, по це па на, ма ла или пре ве ли ка, ни је при клад на 
за до ба го ди не, од но сно вре мен ске усло ве; у ку ћи се не одр жа ва од го-
ва ра ју ћа хи ги је на, оста ци хра не и пр ља ви су до ви на ла зе се у ку хи њи 
и дру гим про сто ри ја ма, мо гу се ви де ти ин сек ти и гло да ри; ку ћа ни је 
за гре ја на ка да је хлад но, јер ро ди тељ ни је обез бе дио од го ва ра ју ће го-
ри во или сред ство за за гре ва ње. 

Фи зич ко за не ма ри ва ње пред ста вља и про пуст ро ди те ља/ста ра те ља 
да упр кос мо гућ но сти ма обез бе ди си гу ран сме штај за де те. За не ма-
ри ва ње пред ста вља ју ло ши са ни тар ни усло ви у ку ћи, по ло мље не 
сте пе ни це, раз би је ни про зо ри, раз би је не огра де на те ра си или сте пе-
ни ца ма, опа сност од по жа ра, ле ко ви и хе ми ка ли је или дру ги опа сни 
пред ме ти до ступ ни де те ту, по себ но у ку ћи са ма лим де те том, јер угро-
жа ва ју здра вље и жи вот де те та.
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3.2. Емо ци о нал но за не ма ри ва ње

Код емо ци о нал ног за не ма ри ва ња ро ди те љи/ста ра те љи мо гу аде кват-
но да бри ну о фи зич ким по тре ба ма де те та, али за не ма ру ју ње го ве емо-
ци о нал не по тре бе или не од го ва ра ју на њих: за не ма ру ју плач одој че та 
или ма лог де те та, не обра ћа ју му се, не од го ва ра ју на по ку ша је де те та да 
сту пи у ин тер ак ци ју са њи ма, рет ко га гр ле и ма зе, не бо дре га и не пру-
жа ју му по др шку или га ома ло ва жа ва ју. Је дан од об ли ка емо ци о нал ног 
за не ма ри ва ња де те та пред ста вља и спре ча ва ње со ци јал них кон та ка та 
са оста лом де цом и од ра слим осо ба ма. Ова кви ро ди те љи жи ве по ред 
де те та, а не са де те том. 

Емо ци о нал но за не ма ри ва ње се нај че шће ја вља удру же но са емо ци о-
нал ним зло ста вља њем.

3.3. Ме ди цин ско за не ма ри ва ње

Овај об лик за не ма ри ва ња на ста је ка да се де те ту ус кра ћу је за ко ном 
про пи са на ме ди цин ска за шти та: ро ди тељ или ста ра тељ не од во ди 
де те на ре дов не пре вен тив не пре гле де, на оба ве зну вак ци на ци ју, не 
од во ди де те ле ка ру ка да је акут но бо ле сно или по вре ђе но или га од-
во ди ка да је бо лест зна чај но уз на пре до ва ла, од но сно ка да на ста ну 
ком пли ка ци је због по вре де; ро ди тељ од би ја хо спи та ли за ци ју ко ја је 
нео п ход на, од би ја нео п ход не ди јаг но стич ке или те ра пиј ске по ступ ке 
или из во ди де те из бол ни це про тив но са ве ту ле ка ра, иако је упо знат 
са мо гу ћим по сле ди ца ма по здра вље и жи вот де те та. Раз лог за ова кво 
по на ша ње ро ди те ља мо гу би ти ре ли гиј ска уве ре ња или ира ци о нал ни 
страх од ме ди цин ских про це ду ра. У не ким слу ча је ви ма ме ди цин ског 
за не ма ри ва ња ро ди тељ не да је де те ту про пи са не ле ко ве, не при др-
жа ва се дру гих са ве та ле ка ра, не од во ди де те на кон тро ле, не од во ди 
га код сто ма то ло га те де те има ка ри о зне зу бе, обо ље ња пе ри о дон та 
или дру га обо ље ња усне ду пље и њи хо ве ком пли ка ци је. Ме ди цин ско 
за не ма ри ва ње пред ста вља и про пуст ро ди те ља да де те ту обез бе ди 
по треб на по ма га ла, нпр. на о ча ре, апа рат за слух итд.

С об зи ром на ак ту ел ност про бле ма вак ци на ци је де це и по нов не по ја ве 
епи де ми је, сма тра мо ва жним и да у овом При руч ни ку то ме по све ти мо 
па жњу. По зна то је да ће де вет од де сет осо ба из ло же них ви ру су ма лих 
бо ги ња обо ле ти уко ли ко не ма ју иму ни тет ко ји се сти че или вак ци на-
ци јом или пре ле жа ном бо ле шћу. На жа лост, због нео д го вор ног ста ва и 
ла и ка и не ких струч ња ка, не ке ско ро ис ко ре ње не бо ле сти се вра ћа ју.
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Иму ни за ци ја спа са ва ви ше ми ли о на жи во та сва ке го ди не, омо гу ћа ва 
за шти ту де це од озбиљ них бо ле сти и има цен трал ну уло гу у сма ње њу 
смрт но сти и очу ва њу здра вља де це. Вак ци на ма се да нас шти ти ви ше 
де це не го ика да ра ни је, али је иму ни за ци ја на жа лост по ста ла жр тва 
свог успе ха — мно ги љу ди ве ру ју да су не ке бо ле сти за у век ис ко ре ње-
не и не схва та ју ка кве су ко ри сти од иму ни за ци је. По нов на по ја ва епи-
де ми ја тих го то во ис ко ре ње них бо ле сти пред ста вља по сле ди цу агре-
сив них ан ти вак сер ских ло би ја, ко ји сво је тврд ње ба зи ра ју на ла жној 
сту ди ји Ен друа Веј кфил да, док то ра ко ме је због то га од у зе та ли цен ца, 
а ко ји је ло шом ме то до ло ги јом и ла жним ре зул та ти ма до вео у ве зу 
ММР и аути зам. Де ца се не вак ци ни шу јер ро ди те љи ни су до вољ но 
ин фор ми са ни о по тре би иму ни за ци је или га је за блу де о без бед но сти 
и де ло твор но сти вак ци не (по го то во ве за не за не по сто је ћу ве зу ММР 
вак ци не и аути зма). Не дав на дан ска сту ди ја на пре ко 650.000 де це у 
пот пу но сти је ели ми ни са ла ди рект ну ве зу аути зма и ММР, као и мно ге 
сту ди је пре ње. Ро ди те ље бри не на вод но при су ство жи ве у ММР вак-
ци ни, ко ја за пра во не по сто ји, већ по сто је је ди ње ња ко ја оси гу ра ва ју 
ста бил ност вак ци не до мо мен та да ва ња и до ка за но ни су штет на по 
здра вље ни ти су ика да би ла за сту пље на у ко ли чи на ма ко је мо гу угро-
зи ти не чи је здра вље. 

По ре ме ћа ји из спек тра аути зма се иден ти фи ку ју у пе ри о ду ка да де ца 
по чи њу да го во ре, ка да раз ви ја ју са мо стал ну ко му ни ка ци ју са све том 
око се бе, а то се по кла па с ка лен да ром вак ци на ци је и да ва њем ММР 
вак ци не (дру га го ди на жи во та). Мно ге зе мље ме ња ју ка лен дар вак ци-
на ци је и уво де да ва ње ММР вак ци не у пр вих 12 ме се ци жи во та да би 
се сма њио ри зик од ин фек ци је ви ру сом мор би ла, али и „ви ру сом не-
по ве ре ња” у без бед ност вак ци не. Ро ди тељ је оба ве зан да вак ци ни ше 
де те, а др жа ва је оба ве зна да му обез бе ди ква ли тет ну вак ци ну. Ква ли-
тет вак ци не од ре ђу је са мо стан дард ко ји је про пи сан, вр ло стрик тан и 
исти сву да у Евро пи.

Вак ци на сти му ли ше имун ски си стем да про из во ди ан ти те ла ко ја шти-
те вак ци ни са ну осо бу од од ре ђе не бо ле сти. Ако је ве ћи на по пу ла ци-
је у за јед ни ци вак ци ни са на про тив не ке бо ле сти, це ло куп на за јед ни-
ца ће би ти за шти ће на, па и они ко ји ни су при ми ли вак ци ну. Сту ди ја 
„Зна ња, ста во ви и прак се у ве зи са иму ни за ци јом де це у Ср би ји 2017. 
го ди не” ука зу је да је за бри ња ва ју ће то што је зна ње ро ди те ља о иму-
ни за ци ји ве о ма ни ско. Ро ди те љи се и да ље нај ви ше ин фор ми шу од 
здрав стве них рад ни ка (67%), али ве ли ки про це нат ро ди те ља ко ри сти 
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ин фор ма ци је до би је не пре ко ме ди је, а те ин фор ма ци је су че сто не тач-
не, анег дот ске, из ву че не из кон тек ста. За бри ња ва по да так да су и не ки 
ле ка ри сла бо ин фор ми са ни те да ви ше ве ру ју у ри зи ке од вак ци не не-
го у ри зи ке од бо ле сти.

3.4. Еду ка тив но за не ма ри ва ње

Еду ка тив но за не ма ри ва ње под ра зу ме ва да ро ди тељ/ста ра тељ не 
омо гу ћа ва де те ту да оства ри за ко ном про пи са но пра во на шко ло ва-
ње: ро ди тељ не упи су је де те у шко лу, не обез бе ђу је му по треб на учи-
ла, не од во ди га ре дов но у шко лу, до зво ља ва му да без оправ да ног 
раз ло га че сто из о ста је из шко ле или га под сти че да на пу сти шко лу; 
де те ту ко је има смет ње у раз во ју или ин ва ли ди тет ро ди тељ не обез-
бе ђу је усло ве да по ха ђа шко лу. Ус кра ћи ва њем обра зо ва ња ро ди тељ 
ус кра ћу је де те ту и со ци ја ли за ци ју у вр шњач кој гру пи.

3.5. Из о ста нак над зо ра над де те том или нео д го ва ра ју ћи 
над зор над де те том 

Ро ди тељ/ста ра тељ не вр ши од го ва ра ју ћи над зор над де те том, ко ји је 
у скла ду са де те то вим раз вој ним и емо ци о нал ним по тре ба ма, не обез-
бе ђу је да де те бу де си гур но у ку ћи и ван ње. Нео д го ва ра ју ћи над зор 
над де те том та ко ђе под ра зу ме ва про пуст ро ди те ља да омо гу ћи да се 
де те ан га жу је у уз ра сно при ла го ђе ним и без бед ним ак тив но сти ма, 
као и да при ме ни од го ва ра ју ћа без бед но сна сред ства ка ко де те не би 
би ло из ло же но не по треб ним ри зи ци ма. Је дан од при ме ра нео д го ва-
ра ју ћег над зо ра над де те том пред ста вља си ту а ци ја у ко јој ро ди тељ 
оста вља де те са осо бом ко ја не мо же аде кват но да се бри не о ње му и 
ње го вој без бед но сти (ста ри је де те или ста ра, не по крет на или де мент-
на осо ба). У пе ри о ду адо ле сцен ци је не а де ква тан над зор под ра зу ме ва 
да ро ди тељ не во ди ра чу на где и са ким адо ле сцент про во ди вре ме 
ни ти у ка квим ак тив но сти ма уче ству је.

Не а де ква тан над зор (по не кад се на зи ва и „над зор но за не ма ри ва ње”) 
об у хва та и си ту а ци је у ко ји ма ро ди тељ/ста ра тељ све сно про пу шта да 
за шти ти де те од мал тре ти ра ња ко је вр ши осо ба ко ја га чу ва. У та квим 
окол но сти ма по на ша ње ро ди те ља (при мар ног ста ра те ља) мо же се 
сма тра ти за не ма ри ва њем је ди но ако се ло ше по сту па ње пре ма де те ту 
пре по зна и ако је ро ди тељ/при мар ни ста ра тељ до зво лио да се то до-
го ди. Не за ви сно од са зна ња ро ди те ља/при мар ног ста ра те ља о ло шем 
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по сту па њу пре ма де те ту, по на ша ње осо бе ко ја је за ме на за при мар ног 
ста ра те ља сма тра се зло ста вља њем де те та. 

Ва жно је на гла си ти да се раз ли чи ти об ли ци за не ма ри ва ња че сто ја-
вља ју за јед но те да су у ве ли ком бро ју слу ча је ва по ве за ни и са зло ста-
вља њем де це. 

4. ФАК ТО РИ РИ ЗИ КА ОД ЗА НЕ МА РИ ВА ЊА КО ЈИ СЕ 
ПО ВЕ ЗУ ЈУ СА РО ДИ ТЕ ЉЕМ ИЛИ СТА РА ТЕ ЉЕМ 

Пре ма ре зул та ти ма но ви јих ме та а на ли за, на по ја ву за не ма ри ва ња 
ути че исто вре ме но по сто ја ње ви ше фак то ра ри зи ка, пре не го би ло 
ко ји по је ди на чан фак тор. Нај зна чај ни ји пре дик то ри за не ма ри ва ња 
де те та ве за ни за ка рак те ри сти ке ро ди те ља је су по да ци о ра ни јем ан-
ти со ци јал ном/кри ми нал ном по на ша њу ро ди те ља, по да ци о по ре ме-
ћа ји ма мен тал ног здра вља, од но сно пси хи ја триј ским про бле ми ма и 
ни зак обра зов ни ни во ро ди те ља. 

По сто је до ка зи о тран сге не ра циј ском пре но ше њу за не ма ри ва ња де-
це, по што ве ћи ри зик од из ла га ња за не ма ри ва њу по сто ји код де це чи-
ји су ро ди те љи и са ми би ли из ло же ни за не ма ри ва њу или зло ста вља-
њу то ком де тињ ства. 

Зна чај не фак то ре ри зи ка за по ја ву за не ма ри ва ња де це пред ста вља ју 
и жи вот де те та са са мо хра ним ро ди те љи ма, жи вот у по ро ди ци са ви-
ше де це те про бле ма тич но по на ша ње ро ди те ља. 

Пре ма ме та а на ли зи Мул де ра и са рад ни ка, ни је уста но вљен зна ча јан 
ути цај ни ске со ци јал не по др шке ко ју по ро ди ца има на рас по ла га њу 
(уска со ци јал на мре жа), пре на тал них про бле ма и зло у по тре бе пси-
хо ак тив них суп стан ци код ро ди те ља на по ја ву за не ма ри ва ња де це. 
Ипак, ове ре зул та те тре ба при хва ти ти са ре зер вом и тре ба има ти на 
уму да су у не ким ис тра жи ва њи ма ко ја су ушла у ову ме та а на ли зу по-
ме ну ти фак то ри по сма тра ни као фак то ри ри зи ка, док у дру ги ма ни су. 
Сто га су нео п ход на до дат на ис тра жи ва ња ка ко би се са ве ћом си гур-
но шћу мо гло ре ћи ко ји фак то ри ве за ни за ро ди те ље пред ста вља ју 
зна чај не фак то ре ри зи ка за за не ма ри ва ње де це. 

По ро ди це са за не ма ри ва њем де це функ ци о ни шу на спе ци фи чан на-
чин. Сту ди је на во де не ке ка рак те ри сти ке та квих по ро дич них си сте ма 
ко је ука зу ју на то да по сто ји ви сок ри зик од за не ма ри ва ња де те та:
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�	не ста бил ни и кон фликт ни по ро дич ни од но си, по себ но са парт нер-
ским на си љем, 

�	не ја сне и нео д го ва ра ју ће гра ни це из ме ђу де це и ро ди те ља,

�	не ја сно де фи ни са не уло ге у по ро ди ци, 

�	емо ци о нал на не по ве за ност из ме ђу чла но ва по ро ди це и са осо ба-
ма у не по сред ном окру же њу,

�	со ци јал на изо ло ва ност, 

�	број не фи зич ке и пси хо со мат ске бо ле сти,

�	па сив но иш че ки ва ње и де пре сив ност као основ ни жи вот ни став,

�	под вла че ње фа та ли зма и бес по моћ но сти као кон структ. 

Ви сок ри зик од за не ма ри ва ње де те та по сто ји у по ро ди ца ма у ко ји ма 
је мај ка би ла мла ђа од 16 го ди на ка да је ро ди ла де те. Знак упо зо ре ња 
тре ба да бу де и по да так у анам не зи о за о ста ја њу у раз во ју оста ле де це у 
по ро ди ци (бра ћа, се стре) због за не ма ри ва ња или по да так да је цен тар 
за со ци јал ни рад већ из ме стио из по ро ди це јед но или ви ше де це због 
за не ма ри ва ња или зло ста вља ња. Не сме се за бо ра ви ти да у по ро ди ца-
ма у ко ји ма по сто ји за не ма ри ва ње, оно обич но по га ђа сву де цу.

Ка ко по ро ди це у ко ји ма по сто ји за не ма ри ва ње нај че шће има ју ви ше-
стру ке пси хо со ци јал не про бле ме, нео п хо дан је мул ти ди сци пли нар ни 
и ин тер сек тор ски при ступ и у про це ни и у ин тер вен ци ја ма, уз кон ти-
ну и ра но пру жа ње по др шке.

5. ФАК ТО РИ РИ ЗИ КА ОД ЗА НЕ МА РИ ВА ЊА КО ЈИ СЕ 
ПО ВЕ ЗУ ЈУ СА ДЕ ТЕ ТОМ 

У ли те ра ту ри се на во ди да је уз раст де те та зна ча јан пре дик тор за не-
ма ри ва ња де це и што је де те мла ђе, то је ри зик од за не ма ри ва ње де-
те та ви ши. Одој чад и ма ла де ца су уз ра сно под нај ви шим ри зи ком због 
сво је бес по моћ но сти и вул не ра бил но сти. Око 95% де це ко ја су умр ла 
због по сле ди ца за не ма ри ва ња би ло је у уз ра сту ис под 4 го ди не. У од-
но су на из ло же ност за не ма ри ва њу не по сто ји раз ли ка из ме ђу де ча ка 
и де вој чи ца. Код де це ко ја има ју смет ње у раз во ју, не по крет не де це 
или де це са хро нич ним обо ље њи ма по сто ји по себ но ви сок ри зик од 
за не ма ри ва ња. 
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6. ПРЕ ПО ЗНА ВА ЊЕ СИМП ТО МА ЗА НЕ МА РИ ВА ЊА 

6.1. Фи зич ко за не ма ри ва ње

Де ца ко ја су фи зич ки за не ма ре на мо гу да бу ду пот хра ње на, ни ског 
ра ста или да по ка зу ју зна ке де фи ци та од ре ђе них ми не ра ла и/или ви-
та ми на (де те је ане мич но, има зна ке ра хи ти са). Из анам не зе се мо гу 
до би ти по да ци да де те не ма ре дов не обро ке (нпр. до би ја са мо је дан 
или два обро ка днев но), да су обро ци јед но лич ни и оскуд ни, да ро ди-
те љи не спре ма ју хра ну па де те ко је ни је до вољ но са мо стал но са мо 
спре ма обро ке, да је хра на по са ста ву не а де кват на (углав ном се са-
сто ји од угље них хи дра та, док су оста ле гру пе на мир ни ца не до вољ но 
за сту пље не), да ста ри ја де ца до ла зе глад на у шко лу, да кра ду хра ну и 
има ју сла бу кон цен тра ци ју то ком на ста ве. 

На фи зич ко за не ма ри ва ње тре ба по сум ња ти и ка да де те не ма од го-
ва ра ју ћу оде ћу за ак ту ел но до ба го ди не (не ма ка пу, ру ка ви це, то плу 
јак ну у то ку зи ме), ка да је оде ћа пре ма ла, по це па на, пр ља ва, ка да су 
ко жа и ко са де те та пр ља ви, нок ти ду ги и пр ља ви, ка да де те не при јат-
но ми ри ше, ка да има ин фек ци је ко же. 

У кућ ној по се ти се мо же уочи ти да је стан/ку ћа за пу штен, да се пр ља-
ви су до ви и оста ци хра не на ла зе на раз ли чи тим ме сти ма у ку ћи, да 
у ку ћи има ин се ка та и гло да ра, да ку ћа ни је за гре ја на у хлад ним пе-
ри о ди ма го ди не, да се за ло же ње ко ри сти не а де кват но го ри во (нпр. 
ка ми он ске гу ме). 

Ве о ма је ва жно да се раз ли ку ју си ту а ци је у ко ји ма ро ди те љи има ју 
мо гућ ност да обез бе де од го ва ра ју ће ста но ва ње, хра ну и оде ћу, али 
но вац тро ше за се бе (нпр. за ку по ви ну дро ге), од си ро ма штва, ка да ро-
ди те љи ни су у мо гућ но сти да обез бе де од го ва ра ју ће усло ве за чи та ву 
по ро ди цу, па и за де те. 

6.2. Емо ци о нал но за не ма ри ва ње

На емо ци о нал но за не ма ри ва ње тре ба по сум ња ти ка да је де те анк си о-
зно, ка да има ни ско са мо по што ва ње, ка да је ве о ма не си гур но, ка да је 
не за ин те ре со ва но за љу де око се бе, ка да је пре те ра но фи зич ки ак тив-
но, ка да за о ста је у раз во ју, ка да има не а де кват не обра сце ве зи ва ња, 
ка да се де те не у о би ча је но по на ша, на ро чи то у при су ству ро ди те ља, 
не при ла зи ро ди те љу и не обра ћа му се, јер је на ви кло да не ће до-
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би ти оче ки ва ну ре ак ци ју, ка да од би ја да раз го ва ра са здрав стве ним 
рад ни ком/са рад ни ком уко ли ко је ро ди тељ ко ји га за не ма ру је при-
су тан. Де ца школ ског уз ра ста ко ја су за не ма ре на че сто мно го ра ни је 
до ла зе у шко лу или у шко ли оста ју ду го по за вр шет ку на ста ве, че сто 
се не дру же са дру гом де цом. Код адо ле сцен та у мо гу ће по ка за те ље 
емо ци о нал ног за не ма ри ва ња спа да ју со ма то форм ни по ре ме ћа ји, де-
лин квент но по на ша ње или по ку шај су и ци да. Ро ди те љи рет ко до ла зе 
у шко лу, не по ка зу ју за ин те ре со ва ност за де те, не ги ра ју да у по ро ди ци 
по сто је би ло ка кви про бле ми или, на су прот то ме, вер бал но из ра жа ва-
ју за бри ну тост, док њи хо во по на ша ње ни је у скла ду са за бри ну то шћу 
ко ју ис ка зу ју. Не ки ро ди те љи ко ји за не ма ру ју де цу до ла зе у шко лу под 
ути ца јем ал ко хо ла или дро ге. 

Ва жно је ис та ћи да не по сто је спе ци фич ни по ка за те љи емо ци о нал ног 
за не ма ри ва ња. Гра ни ца из ме ђу емо ци о нал ног за не ма ри ва ња и емо-
ци о нал ног зло ста вља ња ни је ја сна па се емо ци о нал но за не ма ри ва ње 
ве о ма те шко до ка зу је, а углав ном се от кри ва ако је удру же но са дру-
гим об ли ци ма зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. 

6.3. Ме ди цин ско за не ма ри ва ње

На ме ди цин ско за не ма ри ва ње тре ба по сум ња ти у си ту а ци ја ма ка да 
ро ди тељ не до во ди де те на ре дов не пре вен тив не пре гле де и не до во-
ди га ра ди оба ве зне вак ци на ци је, не до во ди га ле ка ру кад се раз бо ли 
или га до во ди тек кад је бо лест уз на пре до ва ла, не да је му ле ко ве ко је 
је ле кар про пи сао, не до во ди га на ре дов не кон тро ле, не од во ди га 
сто ма то ло гу те де те има из ра зи то ка ри о зне зу бе или про бле ме са де-
сни ма. Ме ди цин ско за не ма ри ва ње тре ба раз мо три ти ка да је де те из-
ра зи то го ја зно, а до би је се по да так да му ро ди тељ до зво ља ва да уно си 
ве ли ке ко ли чи не со ко ва, слат ки ша, бр зе хра не или дру гих ви со ко ка-
ло рич них на мир ни ца ко је има ју ни ску ну три тив ну вред ност. 

6.4. Еду ка тив но за не ма ри ва ње

Овај об лик за не ма ри ва ња пре по зна је се по то ме што ро ди тељ не упи-
су је де те у пред школ ску уста но ву или шко лу, не ан га жу је се да му на-
ба ви по треб не књи ге, све ске и при бор, до зво ља ва да де те без оправ-
да ног раз ло га че сто из о ста је из шко ле, под сти че де те или адо ле сцен-
та да на пу сти шко лу. 
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6.5. Пре по зна ва ње из о стан ка над зо ра или нео д го ва ра ју ћег 
над зо ра над де те том

Из о ста нак над зо ра над ма лом де цом се мо же пре по зна ти по уче ста-
лим по вре да ма или тро ва њи ма ко ја су на ста ла због то га што је де те 
оста вље но без над зо ра од ра сле осо бе у ку ћи или из ван ње или је пре-
пу ште но на чу ва ње ста ри јем де те ту, од но сно де ци ко ја ни су спо соб на 
да се о ње му бри ну. Из о ста нак над зо ра над де цом под ра зу ме ва оста-
вља ње опа сних пред ме та, нпр. оруж ја или ток сич них ма те ри ја (ле ко-
ви, дро га, хе ми ка ли је за кућ ну хи ги је ну, пе сти ци ди), та мо где де ца мо-
гу да их до хва те. 

На за не ма ри ва ње у сми слу не а де кват ног над зо ра тре ба по сум ња ти 
уко ли ко ро ди тељ оста вља на чу ва ње де те осо би ко ја га зло ста вља 
и при то ме за не ма ру је уче ста ле по вре де ко је се код де те та ја вља ју 
упра во док је под над зо ром та квог не го ва те ља. У ова квим си ту а ци ја-
ма за не ма ри ва ње се огле да у то ме што ро ди тељ сум ња или је све стан 
да осо ба ко ја чу ва де те чи ни на си ље над де те том, али не пред у зи ма 
ко ра ке да де те за шти ти. 

Ако се утвр ди по сто ја ње не ких од на ве де них симп то ма или зна ко ва 
за не ма ри ва ња де те та, то не мо ра оба ве зно зна чи ти да ро ди тељ све-
сно и на мер но за не ма ру је де те, али здрав стве ни рад ник/са рад ник је 
ду жан да по сум ња на за не ма ри ва ње и да у скла ду са тим пре ду зме 
да ље ко ра ке. Ако здрав стве ни рад ник уочи да ро ди тељ или ста ра тељ 
гру бо за не ма ру ју ду жност збри ња ва ња и вас пи та ва ња, то пред ста вља 
основ да здрав стве ни си стем ре а гу је и оба ве сти по ли ци ју или ту жи-
ла штво, јер би се у рад ња ма тог ли ца мо гло ра ди ти о кри вич ном де лу 
за пу шта ња и зло ста вља ња ма ло лет ног ли ца из чл. 193 ст. 1 КЗ. 

7. ПРИ КА ЗИ СЛУ ЧА ЈА

При каз слу ча ја 1

Де вој ка уз ра ста 16 го ди на до ве зе на је из ло кал не бол ни це у Вој во
ди ни, у прат њи еки пе Хит не ме ди цин ске по мо ћи, у Ин сти тут за 
здрав стве ну за шти ту де це и омла ди не Вој во ди не због ис ка шља
ва ња ве ли ке ко ли чи не кр ви и из ра зи те ма ло крв но сти. Де вој ка је 
од би ја ла хо спи та ли за ци ју и пре ти ла да ће ис ко чи ти кроз про зор. 
Ро ди те љи су тра жи ли да пот пи шу да од би ја ју хо спи та ли за ци ју. 
Ка ко су де жур ни ле ка ри сма тра ли да се ра ди о ме ди цин ском за не
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ма ри ва њу и да је де вој ка жи вот но угро же на, кон так ти ран је те ле
фо ном струч ни тим за за шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма
ри ва ња, ко ји је са ве то вао да се од мах оба ве сте по ли ци ја и ту жи
ла штво. Ка да је оба ве ште на по ли ци ја, ро ди те љи су при ста ли на 
хо спи та ли за ци ју, де вој ка је уз кон сул та ци ју са пси хи ја тром до би ла 
сред ство за сми ре ње, а за тим и тран сфу зи ју ери тро ци та. Та ко ђе 
је до го во ре но да мај ка бу де хо спи та ли зо ва на као пра ти лац де вој
ке. Ка да је оп ште ста ње ста би ли зо ва но, ура ђе на је брон хо ско пи ја 
и уста но вље но је да је де вој ка има те шко оште ће ње плу ћа услед 
ушмр ка ва ња раз ли чи тих пси хо ак тив них суп стан ци. Уз спро во ђе
ње од го ва ра ју ће те ра пи је, она је би ла хо спи та ли зо ва на у Ин сти ту
ту 8 не де ља, а за тим от пу ште на на кућ но ле че ње. О то ме је оба ве
штен над ле жни цен тар за со ци јал ни рад, ко ји је ин тер ве ни сао ка ко 
би де вој ка ре дов но до ла зи ла на за ка за не кон тро ле. 

При каз слу ча ја 2

У бол ни цу је при мље на де вој чи ца уз ра ста 13 го ди на из ром ске по
ро ди це због на мер ног са мо тро ва ња ле ко ви ма. Де вој чи ца је по пи ла 
не ко ли ко та бле та за сми ре ње, ко је ко ри сти ње на ба ка, због грд ње 
ко ју је до би ла од оца. До би јен је по да так да по ро ди ца жи ви по вре
ме но у Но вом Са ду, а по вре ме но у Ита ли ји и да та мо има „би знис”. 
Ни су же ле ли да да ју по дат ке о ка квом је по слу реч. Де вој чи ца ни је 
има ла здрав стве ну књи жи цу, ни је вак ци ни са на и ни је ишла у шко лу. 
На пи та ње да ли би во ле ла да иде у шко лу од го во ри ла је да јој шко ла 
ни је по треб на, да она ни ка да не ће ра ди ти јер ће би ти „га зда ри ца” 
и да и са да не мо ра ни шта да ра ди јер у ку ћи има „слу жав ке”. Кон сул
то ван је струч ни тим за за шти ту де це од зло ста вља ња и за не
ма ри ва ња. Оцу је пре до че но да се ра ди о здрав стве ном и еду ка тив
ном за не ма ри ва њу и уз по моћ цен тра за со ци јал ни рад де вој чи ца 
је здрав стве но оси гу ра на; на кон от пу ста из бол ни це спро ве де на је 
оба ве зна вак ци на ци ја и она је кре ну ла у шко лу.
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VI I 
ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈА 
ДЕ ТЕ ТА 

Је ле на Ра до са вљев Кир ћан ски

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Екс пло а та ци ја де це, пре ма де фи ни ци ји Свет ске здрав стве не ор га ни за-
ци је, од но си се на ко ри шће ње де те та за рад или за дру ге ак тив но сти у 
ко рист дру гих осо ба, а што на ру ша ва де те то во фи зич ко или мен тал но 
здра вље, обра зо ва ње, мо рал ни или со ци јал но-емо ци о нал ни раз вој.

По ја ва екс пло а та ци је де це ни је ве за на за но ви ју исто ри ју. Од ре ђе ни 
об ли ци екс пло а та ци је де це као што су де чи ји рад, скла па ње ма ло-
лет нич ких бра ко ва због еко ном ске до би ти по ро ди це и сл. ду го се 
одр жа ва ју, по себ но у не ким сре ди на ма. Одр жа ва ње об ли ка екс пло-
а та ци је де це као фор ме на си ља над де цом ве за но је ка ко за мул ти-
фак тор ску узроч ност и сло же ност по ја ве, та ко и за ре а го ва ње окру-
же ња. Еви дент ни су ви сок ни во то ле ран ци је јав но сти и инерт ност 
ин сти ту ци ја ка да је реч о не ким об ли ци ма екс пло а та ци је де те та (на 
при мер, про шња ром ске де це) и њи хо во прав да ње кул ту ро ло шким 
спе ци фич но сти ма или уве ре њи ма ра ши ре ним у за јед ни ци (на при-
мер, став да де ца кроз рад тре ба да да ју свој до при нос ка да је по ро-
ди ца си ро ма шна). 

Професионалци не треба да изгубе из вида да ниједан 
аргумент којим се на неки начин правдају различити 
облици експлоатације детета не уважава добробит 
детета и најбољи интерес детета као водећи принцип у 
процени да ли је нека активност у коју је дете укључено 
прихватљива или не. 
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У са вре ме ном дру штву ве ли ку за бри ну тост иза зи ва ју: 

�	по ја ва но вих об ли ка и но вих ме то да ко ји омо гу ћа ва ју екс пло а та ци-
ју де те та,

�	ра сту ћа уче ста лост и ра ши ре ност екс пло а та ци је де це у свим зе-
мља ма све та,

�	тран сна ци о нал ни ка рак тер не ких об ли ка екс пло а та ци је де те та, 
што под ра зу ме ва по сто ја ње ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па и 
мре жа. 

Фак то ри ко ји до при но се одр жа ва њу, по ра сту и по ја ви но вих об ли ка 
екс пло а та ци је де це ве за ни су за:

�	еко ном ски раз вој,

�	раз вој ту ри зма,

�	раз вој но вих ин фор ма тив них тех но ло ги ја,

�	ору жа не су ко бе,

�	си ро ма штво.

2. ПО ЈАВ НИ ОБ ЛИ ЦИ ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈЕ ДЕ ТЕ ТА 

Екс пло а та ци ја де те та об у хва та сле де ће ви до ве зло у по тре бе де те та:

�	тр го ви на де цом, деч ја про сти ту ци ја и деч ја пор но гра фи ја,

�	де чи ји рад,

�	ко ри шће ње де це за вр ше ње кри вич них де ла,

�	зло у по тре ба де це за про из вод њу, ко ри шће ње и ди стри бу ци ју нар-
ко ти ка и пси хо троп них суп стан ци,

�	при нуд на или оба ве зна ре гру та ци ја и при нуд на или оба ве зна обу-
ка де це за уче шће у ору жа ним су ко би ма,

�	зло у по тре ба при ли ком усва ја ња,

�	за кљу че ње при нуд ног бра ка,

�	зло у по тре ба у ме ди цин ске или на уч не свр хе кроз укљу чи ва ње де-
це у екс пе ри мен те не бе збед не за њи хов раз вој и зло у по тре ба у тр-
го ви ни ор га ни ма,

�	со ци јал на екс пло а та ци ја де це, ко ја об у хва та све фор ме зло у по тре-
бе де це од стра не ме ди ја, у ре клам не свр хе, у кам па ња ма по ли тич-
ких пар ти ја и сл.
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У прак си, од ра сла осо ба мо же екс пло а ти са ти де те на ви ше на чи на. 
Све по јав не об ли ке екс пло а та ци је по ве зу је то:

�	што су пра ће ни на си љем над де те том, нај че шће удру же ним раз ли-
чи тим вр ста ма на си ља — фи зич ким, емо ци о нал ним, сек су ал ним,

�	што по сто ји ин ди рект на или ди рект на еко ном ска до бит дру ге осо-
бе од ис ко ри шћа ва ња де те та.

3. ПРАВ НА РЕ ГУ ЛА ТИ ВА

Ви ше ме ђу на род них до ку ме на та де фи ни ше де таљ ни је об ли ке екс пло-
а та ци је де те та са фо ку сом на оба ве зи др жа ва пот пи сни ца да пре ду зму 
све ме ре на за шти ти де це и ис ко ре њи ва њу свих об ли ка екс пло а та ци-
је. Прав ни оквир би тан за за шти ту де це од екс пло а та ци је, по ред Кон-
вен ци је о пра ви ма де те та, чи не:

�	Ха шка кон вен ци ја о за шти ти де це и са рад њи у обла сти ме ђу на род-
ног усво је ња (1993), 

�	Кон вен ци ја 138 Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да о ми ни мал ним го-
ди на ма ста ро сти за за сни ва ње рад ног од но са (1973), 

�	Кон вен ци ја 182 Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да о нај те жим об ли-
ци ма деч јег ра да (2000),

�	Фа кул та тив ни про то кол уз Кон вен ци ју о пра ви ма де те та о про да ји 
де це, деч јој про сти ту ци ји и деч јој пор но гра фи ји (2000),

�	Фа кул та тив ни про то кол уз Кон вен ци ју о пра ви ма де те та о уче шћу 
де це у ору жа ним су ко би ма.

Кон вен ци ја о пра ви ма де те та про мо ви ше пра во де те та да бу де за шти-
ће но од еко ном ске екс пло а та ци је и од оба вља ња би ло ког по сла ко ји 
би мо гао да бу де опа сан по де те или би оме тао пра во де те та на обра-
зо ва ње или би био ште тан по здра вље де те та или фи зич ки, мен тал ни, 
ду хов ни, мо рал ни или дру штве ни раз вој де те та (чл. 32). Пра во де те та 
на за шти ту од ис ко ри шћа ва ња укљу че но је и у дру га пра ва де те та, као 
што су пра во де те та на обра зо ва ње, пра во на за шти ту од сек су ал ног 
ис ко ри шћа ва ња, пра во на за шти ту од от ми це и тр го ви не, зло у по тре-
бе дро га и дру гих об ли ка ис ко ри шћа ва ња.

Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да је нај ак тив ни је укљу че на у за шти-
ту де це од ис ко ри шћа ва ња кроз рад; она је спро ве ла и спро во ди низ 
ак ци ја за ели ми ни са ње деч јег ра да, де фи ни са ње усло ва под ко ји ма 
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ма ло лет не осо бе мо гу би ти рад но ан га жо ва не, по бољ ша ње усло ва за 
рад за по сле них и омо гу ћа ва ње обра зо ва ња и про фе си о нал ног оспо-
со бља ва ња де це и мла дих. Кон вен ци јом 138 уз раст од 15 го ди на усво-
јен је као ми ни мал на ста ро сна гра ни ца за за сни ва ње рад ног од но са, 
уз оба ве зну про це ну спо соб но сти и про це ну да ли и ко ли ко по сло ви 
угро жа ва ју де те. Др жа ве пот пи сни це су се оба ве за ле да у сво јим за-
кон ским до ку мен ти ма на ве ду спи сак по сло ва ко је де ца и ма ло лет не 
осо бе не мо гу ра ди ти због ри зи ка по њи хо ву без бед ност и здра вље. 
Кон вен ци јом 182 Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да из 2000. го ди не, ко-
ју је на ша зе мља ра ти фи ко ва ла 2003. го ди не, као нај те жи об ли ци деч-
јег ра да за бра њу ју се:

�	сви об ли ци роп ства или оби ча ја слич ним роп ству, као што су про-
да ја де це и тр го ви на де цом, ду жнич ко роп ство, ре гру то ва ње де це 
за при нуд ни или оба ве зни рад или уче шће у ору жа ном су ко бу,

�	зло у по тре ба де це за про сти ту ци ју, про из вод њу пор но гра фи је или 
за пор но граф ске пред ста ве,

�	зло у по тре ба де це за не за ко ни те де лат но сти, на ро чи то за про из-
вод њу и про мет пси хо ак тив них суп стан ци.

Фа кул та тив ни про то кол уз Кон вен ци ју о пра ви ма де те та о про да ји де-
це, деч јој про сти ту ци ји и деч јој пор но гра фи ји про ши ру је ме ре нео-
п ход не за за шти ту де це од ових ви до ва екс пло а та ци је, с об зи ром на 
еви ден тан по раст слу ча је ва из ло же но сти де це овој вр сти зло у по тре-
бе и на уоче не по ка за те ље да је тр го ви на људ ским би ћи ма, укљу чу-
ју ћи и тр го ви ну де цом, по ста ла је дан од нај про фи та бил ни јих об ли ка 
ме ђу на род ног ор га ни зо ва ног кри ми на ла, уз тр го ви ну оруж јем и тр-
го ви ну нар ко ти ци ма. Тр го ви на де цом је нај че шће по ве за на са деч јом 
про сти ту ци јом и пор но гра фи јом, али и са екс пло а та ци јом де це кроз 
рад, уче шће у ору жа ним су ко би ма и усво је ње.

3.1. Прав на ре гу ла ти ва у на шој др жа ви 

У на шој зе мљи За кон о ра ду де фи ни ше по сло ве ко је ни под ко јим 
усло ви ма не мо же оба вља ти ма ло лет на осо ба, као и усло ве ра да за 
осо бе ста ри је од 15 го ди на. Као по сло ви за ко је се не мо же ан га жо ва-
ти ма ло лет на осо ба из дво је ни су:

�	по сло ви ко ји укљу чу ју на ро чи то те жак фи зич ки рад, рад под зе-
мљом, под во дом и на ве ли кој ви си ни,
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�	по сло ви ко ји укљу чу ју из ло же ност штет ном зра че њу, отров ним, 
кан це ро ге ним или ма те ри ја ма ко је мо гу до ве сти до на след них 
оште ће ња, као и по сло ви ко ји но се ри зик по здра вље због из ла га-
ња хлад но ћи, то пло ти, бу ци или ви бра ци ја ма,

�	по сло ви ко ји мо гу штет но ути ца ти на здра вље или но се по ве ћан 
ри зик за здра вље ма ло лет не осо бе с об зи ром на пси хо фи зич ке 
спо соб но сти осо бе, а по про це ни над ле жног здрав стве ног ор га на. 

Дру ги об ли ци екс пло а та ци је де те та, као што су про да ја де це, деч ја 
про сти ту ци ја и пор но гра фи ја, санк ци о ни са ни су Кри вич ним за ко ном 
и По ро дич ним за ко ном. 

4. ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈЕ ДЕ ЦЕ 

Не спор но је да су по сле ди це екс пло а та ци је де це увек штет не по деч ји 
раз вој, али сте пен оште ће ња ко је де те пре тр пи по ве зан је са вр стом 
и сте пе ном на си ља ко ме је де те би ло из ло же но, тра ја њем зло у по тре-
бе и са уз ра стом де те та и ње го вим ин ди ви ду ал ним ка рак те ри сти ка ма. 
По ка за те љи екс пло а та ци је су на ру ша ва ње фи зич ког или мен тал ног 
здра вља де те та, ње го вог обра зо ва ња, мо рал ног, со ци јал ног и емо ци-
о нал ног раз во ја. У за ви сно сти од вр сте екс пло а та ци је, то се мо же ма-
ни фе сто ва ти кли нич ким зна ци ма сек су ал ног зло ста вља ња, умо ром, 
фи зич ким по вре да ма или про ме на ма у по на ша њу, из о ста ја њем из 
шко ле или за о ста ја њем у по стиг ну ћи ма и др.  

По ред ак ци ја усме ре них на за шти ту од екс пло а та ци је, ва жан сег мент 
чи не и ак ци је фо ку си ра не на спре ча ва ње прав не и со ци јал не стиг ма-
ти за ци је де це жр та ва екс пло а та ци је, а по себ но жр та ва тр го ви не де-
цом, деч је про сти ту ци је и пор но гра фи је, као нај дра стич ни јих об ли ка 
екс пло а та ци је де це.

5. ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈА ДЕ ЦЕ У НА ШОЈ ЗЕ МЉИ 

Ис тра жи ва ње Цен тра за пра ва де те та и Ми ни стар ства за рад и со ци-
јал ну по ли ти ку спро ве де но 2005. го ди не о деч јем ра ду и ста во ви ма о 
деч јем ра ду по ка за ло је да не по сто је по у зда ни по да ци о ра ши ре но сти 
нај те жих об ли ка деч јег ра да у на шој сре ди ни. Не по сто ја ње по да та ка 
ве за но је за не по сто ја ње је дин стве ног си сте ма еви ден ци је и пра ће ња 
слу ча је ва екс пло а та ци је де це кроз деч ји рад. Слу ча је ве зло у по тре ба 
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деч јег ра да у ви ду про шње, про да је де це, под во ђе ња, деч је про сти-
ту ци је и пор но гра фи је ре ги стру ју се и пра те раз ли чи те ин сти ту ци је 
си сте ма (цен три за со ци јал ни рад, по ли ци ја, ту жи ла штво) или не вла-
ди ног сек то ра, али не по сто ји цен трал на еви ден ци ја. Пре ма по да ци ма 
МУП-а, у пе ри о ду од 2000. до 2004. го ди не ре ги стро ва на су 294 слу ча ја 
тр го ви не љу ди ма, од че га се 11% од но си на ма ло лет не осо бе, 244 слу-
ча ја сек су ал не зло у по тре бе над ма ло лет ни ци ма мла ђим од 14 го ди на, 
3 слу ча ја деч је пор но гра фи је и 23 слу ча ја по сре до ва ња у про сти ту ци-
ји де вој чи ца мла ђих од 18 го ди на.

По зна то је да су де ца жр тве тр го ви не љу ди ма из ло же на ви ше стру ким 
об ли ци ма на си ља и ви ше стру ким ри зи ци ма од на си ља. Пре ма по да ци-
ма Цен тра за за шти ту жр та ва тр го ви не љу ди ма, то ком 2015. го ди не је 
ре ги стро ва но 24 де це (18 де вој чи ца и 6 де ча ка) жр та ва тр го ви не љу ди-
ма. Од то га је нај ве ћи број њих био при ну ђен на про сја че ње (10), њих 9 
су би ли жр тве сек су ал не екс пло а та ци је, док су оста ли би ли жр тве рад не 
екс пло а та ци је (2), при ну де на брак (1), не ле гал ног усво је ња (1) и при ну-
де на вр ше ње кри вич них де ла (1). То ком 2016. го ди не Цен тар за за шти ту 
жр та ва тр го ви не љу ди ма иден ти фи ко вао је 55 жр та ва, од че га је 21 осо-
ба (38%) би ла ма ло лет на, а у 90% слу ча је ва се ра ди ло о де вој чи ца ма. 

Пре ма на ла зи ма UNICEF-овог ис тра жи ва ња ви ше стру ких по ка за те ља 
(MICS) из 2014. го ди не, зло у по тре ба деч јег ра да при сут ни ја је у си ро-
ма шним по ро ди ца ма и у ру рал ним сре ди на ма. Зло у по тре би деч јег 
ра да из ло же но је на ни воу чи та ве Ср би је 4% де це уз ра ста од 5 до 14 
го ди на, а у ру рал ним сре ди на ма 16%. По да ци ука зу ју на то да су де ча-
ци че шће ан га жо ва ни у еко ном ским по сло ви ма, а де вој чи це у ра ду у 
ку ћи. За бри ња ва по да так да је нај ве ћи про це нат де це сме ште не у ру-
рал не хра ни тељ ске по ро ди це укљу чен у ре дов но оба вља ње не са мо 
кућ них по сло ва већ и по љо при вред них ра до ва, од ко јих не ки пред-
ста вља ју те шке и нај те же по сло ве. Де ца у хра ни тељ ским по ро ди ца ма 
и ром ска де ца су, по на ла зи ма ис тра жи ва ња, под по ве ћа ним ри зи ком 
да бу ду екс пло а ти са на кроз рад.

По да ци Би роа за ме ђу на род не по сло ве (2016) по ка зу ју да 15,1% ром ске 
де це ста ро сти од 5 до 14 го ди на ра ди, а 17,4% исто вре ме но по ха ђа шко-
лу и ра ди. На ве де но ис тра жи ва ње UNICEF-а је ука за ло и да су при нуд-
ном бра ку као об ли ку на си ља по себ но из ло же не де вој чи це из ром ских 
на се ља (17% њих се уда пре на вр ше них 15 го ди на, а ви ше од по ло ви не 
пре на вр ше них 18 го ди на). Ра ни брак оне мо гу ћа ва овим де вој чи ца ма 
да стек ну обра зо ва ње и оства ре по вољ ни је жи вот не усло ве.
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Као за бри ња ва ју ће по дат ке ово ис тра жи ва ње на во ди при хва ће ност 
ста ва да је укљу чи ва ње де це у рад у ци љу по мо ћи по ро ди ци ка да је 
си ро ма шна са свим оправ да но и сма ње ну сен зи тив ност јав но сти на 
со ци јал но ма ње ви дљи ве об ли ке екс пло а та ци је де це кроз деч ји рад 
у до ма ћин ству.

Ја сно је да не пред ста вља сва ки рад де те та у окви ру по ро ди це екс пло-
а та ци ју и зло у по тре бу де те та. По де фи ни ци ји, де чи ји рад пред ста вља 
екс пло а та ци ју он да ка да је, по ак тив но сти или окол но сти ма у ко ји ма 
се од ви ја, пси хич ки, со ци јал но и мо рал но опа сан и ште тан по де те, 
ка да мо же да угро зи ње гов раз вој и ка да по сто ји еко ном ска ко рист за 
дру гу осо бу.

Штетност по дете и економска корист понекад су јасно 
видљиви, али могу бити скривени, тешко препознатљиви 
и ухватљиви, па и приказани као активности добре за 
дете и у његовом интересу.

Слу ча је ви ме диј ске зло у по тре бе де це за по сти за ња сен за ци је, у скло-
пу по ли тич ких кам па ња, кам па ња мод них ку ћа и ре клам них аген ци ја 
или екс пло а та ци ја та лен то ва не де це у спор ту, умет но сти или дру гим 
обла сти ма не рет ко про ла зе без ре а го ва ња и струч не и ши ре јав но-
сти. Про фе си о нал ци ко ји се ба ве де цом и мла ди ма тре ба ло би да бу ду 
сен зи тив ни и на ма ње дра стич не об ли ке екс пло а та ци је де це, а ко ји су 
штет ни по де те уко ли ко оне мо гу ћа ва ју или огра ни ча ва ју дру га пра-
ва де те та (на при мер, пра во на обра зо ва ње, пра во на дру же ње са вр-
шња ци ма, пра во на игру и сло бод но вре ме) и да ле ко се жно мо гу не по-
вољ но ути ца ти на да љи раз вој и жи вот де те та.

6. ПРИ КАЗ СЛУ ЧА ЈА

Осмо го ди шњи де чак је то ком но ћи при мљен у бол ни цу због про стрел
не ра не у пре де лу но ге. По вре ду му је на нео рад ник обез бе ђе ња на гра
ди ли шту, ко ји је од мах на кон то га при ве ден. То ком по ступ ка је уста
но вље но да је де чак, за јед но са оцем, уче ство вао у пљач ки елек тро ма
те ри ја ла са сто ва ри шта. По што је сит ни ји, лак ше се про вла чио кроз 
огра ду, ка да га је рад ник обез бе ђе ња спа зио. Ка ко је би ла ноћ, а де чак на 
упо зо ре ње ни је стао, рад ник је пу цао не зна ју ћи да је у пи та њу де те.
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VIII 
ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НО 
ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ

Ду шан ка Ка лањ

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Ин сти ту ци о нал но зло ста вља ње се не из два ја по по јав ним об ли ци ма 
ло шег по сту па ња пре ма де ци, већ по по чи ни о ци ма и ме сту зло ста-
вља ња. Де ца мо гу би ти из ло же на свим об ли ци ма зло ста вља ња и за-
не ма ри ва ња у уста но ва ма у ко ји ма бо ра ве (пред школ ске и школ ске 
уста но ве, здрав стве не уста но ве, до мо ви за днев ни бо ра вак и сме-
штај де це, спорт ске ор га ни за ци је, не вла ди не ор га ни за ци је итд.) од 
стра не про фе си о на ла ца чи ја је оба ве за да шти те де цу, али и дру гих 
за по сле них.

Институционално злостављање се ређе препознаје јер 
буди мање сумње, с обзиром на то да су починиоци 
професионалци за које се претпоставља да у односу 
према деци поштују кодекс струке и законске прописе 
који штите најбољи интерес детета.

Осим то га, ра ди се о уста но ва ма за тво ре ног ти па, ко је су че сто ван 
очи ју јав но сти, не ке су и фи зич ки уда ље не од за јед ни це, што све ума-
њу је мо гућ ност да се на си ље пре по зна и обе ло да ни. Де ца из уста но ва 
ће, као и од ра сли, ре ђе при ја вљи ва ти на си ље због стра ха или због то-
га што не ма ју раз ви је не ме ха ни зме ни ти по ве ре ње да ће би ти за шти-
ће на (не рав но пра ван од нос/рас по де ла мо ћи још је из ра же ни ји јер 
за по сле ни/зло ста вљач ни је са мо од ра сла струч на осо ба, не го и пред-
став ник си сте ма). У уста но ва ма се че сто де ша ва и вр шњач ко на си ље. 
Про цес за шти те се ре ђе по кре ће, сем у екс трем ним слу ча је ви ма. 
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2. ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ У ПРЕД ШКОЛ СКИМ УСТА НО ВА МА 

По да ци о рас про стра ње но сти не а де кват них по сту па ња пре ма де ци 
у пред школ ским уста но ва ма ни су до ступ ни, јер не по сто је но ви ја ис-
тра жи ва ња фо ку си ра на на циљ ну гру пу де це пред школ ског уз ра ста 
о ко јој бри ну вас пи та чи у др жав ним и при ват ним уста но ва ма. Зна се 
да су пред школ ска де ца до 6 го ди на под ви со ким ри зи ком зло ста-
вља ња и/или за не ма ри ва ња упра во због сво јих уз ра сних ка рак те-
ри сти ка, за ви сно сти од од ра сле осо бе и ни ског ни воа са мо за шти те. 
Де ца у том уз ра сту не пре по зна ју зло ста вља ње и не уме ју да за тра же 
по моћ. Зна мо и да су по сле ди це из ло же но сти зло ста вља њу у ра ном 
уз ра сту ду го роч не и да до но се нај ви ше ште те због спе ци фич ног ути-
ца ја на раз вој де те та. Ште та по де те се ку му ли ра ако је оно и у по-
ро ди ци из ло же но не а де кват ним по сту па њи ма ро ди те ља. Ри зик се 
по ве ћа ва код де це ко ја се из раз ли чи тих раз ло га те шко ди сци пли-
ну ју, по себ но ако су на сил ним стра те ги ја ма над зо ра из ло же на и у 
по ро дич ној сре ди ни, као и код де це ко ја има ју не ка раз вој на од сту-
па ња. По вре ме но се у ме ди ји ма по ја ве тек сто ви у ко ји ма ро ди те љи 
го во ре че му је би ло из ло же но њи хо во де те у пред школ ској уста но ви 
од стра не вас пи та ча, али се то де ша ва рет ко и на сен за ци о на ли стич-
ки на чин. За то се по ста вља пи та ње ко ли ко је осо бље пред школ ских 
уста но ва сен зи би ли са но и еду ко ва но да на пра ви на чин ре а гу је у си-
ту а ци ја ма ка да је јед но де те на сил но пре ма дру гом де те ту. Из прак-
се је по зна то да и ро ди те љи и про фе си о нал ци че сто ми ни ми зи ра ју 
вр шњач ко на си ље ме ђу де цом у свим уз ра сти ма. Ни здрав стве ни 
рад ни ци/са рад ни ци ни су иму ни од ве ро ва ња да су де ца у пред школ-
ским уста но ва ма без бед на. 

У на шој сре ди ни, у пред школ ским уста но ва ма прак тич но не по сто је 
про гра ми пре вен ци је на си ља чи ји би циљ био да се од нај ра ни јег уз-
ра ста гра ди свест де це о ри зи ци ма из ло же но сти на си љу. 

Не смемо заборавити да злостављање постоји и када 
га не видимо и да о томе треба да мислимо при сваком 
контакту са дететом.
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3. ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ У ШКО ЛИ

Ка да го во ри мо о на си љу пре ма де ци у раз ли чи тим кон тек сти ма, у Ср-
би ји је нај ви ше ис тра жи ва но на си ље у шко ли, али је фо кус нај че шће 
био на вр шњач ком на си љу. Пре ма на ла зи ма јед ног од нај о бим ни јих 
ис тра жи ва ња о на си љу у шко ли ко је је спро ве де но у окви ру UNICEF-ог 
про јек та „Шко ла без на си ља — ка си гур ном и под сти цај ном окру же њу 
за де цу”, че твр ти на уче ни ка од пе тог до осмог раз ре да на ве ла је да је 
би ла из ло же на вре ђа њу од стра не на став ни ка, 15% је на ве ло да их је 
на став ник уда рио, а 5% да су би ли из ло же ни прет ња ма на став ни ка. 
Де ца у овом уз ра сту пре по зна ју не а де ква тан од нос, али пре по зна ју и 
од нос мо ћи на став ни ка и шко ле као ин сти ту ци је.

Здравствени радници и сарадници који се баве заштитом 
менталног здравља у прилици су да од деце чују широк 
дијапазон показатеља емоционалног злостављања 
ученика од стране наставног особља, па и психолога, 
педагога или социјалних радника школе.

При ме ри за ова кво по сту па ње мо гу би ти ома ло ва жа ва ње, на зи ва ње 
по грд ним име ни ма, ко мен та ри са ње из гле да, на зи ва ње „мен тал цем” 
ако на став ник зна да уче ник по се ћу је уста но ву за мен тал но здра вље, 
прет ње, зах тев упу ћен дру гој де ци да се не дру же са уче ни ком, на мер-
но иг но ри са ње уче ни ка или из ба ци ва ње из про сто ри је ка да се обра-
ти на став ни ку и сл. С дру ге стра не, они су у при ли ци и да чу ју из ја ве да 
је уче ник „ис про во ци рао” на став ни ка, да уче ник не по шту је ауто ри тет 
на став ни ка и слич на оправ да ња за по сту пак про фе си о нал ца. Ро ди те-
љи, па и ши ре окру же ње, по не кад сма тра ју ис прав ним по сту пак на-
став ни ка и кри ве де те за по на ша ње про фе си о нал ца или нор ма ли зу ју 
ло ша ис ку ства де те та уз ар гу мен та ци ју да сви про ла зе кроз слич на ис-
ку ства то ком шко ло ва ња. 

Вероватно већина одраслих има слична искуства са 
неким од наставника током школовања, али се поставља 
питање зашто таква пракса у школи као институцији и 
даље опстаје!
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4. ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НО ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ ДЕ ЦЕ 
СА СМЕТ ЊА МА У РАЗ ВО ЈУ

Ис тра жи ва ња у све ту и код нас по ка зу ју да по себ но ви со ко ри зик да 
по ста ну жр тве зло ста вља ња и/или за не ма ри ва ња по сто ји код де це са 
смет ња ма у раз во ју сме ште не у ин сти ту ци ја ма. Јед но од пр вих ис тра-
жи ва ња по ја ве зло ста вља ња и за не ма ри ва ња код нас „Од за не ма ри ва-
ња и ли ша ва ња до зло ста вља ња и на си ља — де те оме те но у раз во ју”, 
ко је су спро ве ли струч ња ци Спе ци јал не бол ни це за деч ју це ре брал ну 
па ра ли зу и раз вој ну не у ро ло ги ју у Бе о гра ду 1998. го ди не, об у хва ти ло је 
де цу и осо бље из је да на ест ин сти ту ци ја за де цу са смет ња ма у раз во ју. 
До би је ни по да ци су по ка за ли да је:

�	62% де це при су ство ва ло на си љу осо бља пре ма де ци, од то га
�	8% вр ло че сто, 
�	3% сва ко днев но.

Де ца су нај че шће би ла из ло же на сле де ћим об ли ци ма на си ља: 

�	увре де — 51%,
�	псов ке — 43%,
�	на мер но иг но ри са ње — 42%,
�	ша ма ра ње — 41%, 
�	гу ра ње, ву че ње — 24%,
�	га ђа ње пред ме ти ма — 23%, 
�	уда ра ње пред ме ти ма — 10%, 
�	ус кра ћи ва ње хра не и сна — 7%.

Ис пи ти ва но осо бље је че сто ума њи ва ло зна чај и рас про стра ње ност 
на си ља пре ма де ци. Ре зул та ти ан ке ти ра ња осо бља ука зу ју на то да:

�	44% осо бља ни је ни ка да ви де ло на сил но по на ша ње пре ма де ци у 
ин сти ту ци ји, 

�	30% је по не кад ви де ло на си ље,
�	23% осо бља ни је би ло си гур но да ли се по на ша ње ко је су ви де ли 

сма тра на си љем.

У ис тра жи ва њу UNICEF-а и Са ве за МНРО Ср би је, ко јим су би ли об у хва-
ће ни ро ди те љи де це са ин те лек ту ал ним смет ња ма, за по сле ни про фе-
си о нал ци у уста но ва ма и де ца, а ко је је об ја вље но 2014. го ди не, до би-
је ни су сле де ћи по да ци:
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�	47% ро ди те ља де це са смет ња ма у раз во ју из ја ви ло је да је њи хо-
во де те до жи ве ло не ки об лик на си ља у уста но ва ма (пред школ ска 
уста но ва, шко ла, днев ни бо ра вак, ме ста оку пља ња),

�	код 73% од те де це си ту а ци ја на си ља се по но ви ла ви ше од три пу та.

Је дан од ви до ва на си ља над де цом са смет ња ма у раз во ју ко ји се че сто 
не пре по зна је је сте со ци јал на изо ла ци ја. У по ме ну том ис тра жи ва њу, 
39% ро ди те ља из Бе о гра да је из ја ви ло да њи хо во де те ни је укљу че-
но ни у ка кав вид дру штве них ак тив но сти у уста но ви. Изо ла ци ја и од-
ба ци ва ње се у ли те ра ту ри нај че шће на во де као по себ ни ри зи ци код 
де це са смет ња ма у раз во ју. Уз то се, као по себ ни ри зи ци, на во де и 
оте жа на ко му ни ка ци ја, ко ја са со бом но си и те шко ће у пре по зна ва њу 
по тре ба де це од стра не око ли не, и те шко ће у от кри ва њу на си ља.

Ко ми тет за пра ва де те та ОУН у Оп штем ко мен та ру бр. 9 об ја шња ва ри-
зи ке и осе тљи вост де це са смет ња ма у раз во ју сле де ћим раз ло зи ма:

�	те шко ће де це са смет ња ма у раз во ју да чу ју, ви де, са мо стал но се 
кре ћу и обла че, иду у то а лет и ку па ју се по ве ћа ва њи хо ву по тен ци-
јал ну из ло же ност ин тру зив ној лич ној не зи и зло ста вља њу,

�	жи вот одво је но од ро ди те ља, бра ће и се ста ра, ши ре по ро ди це и 
при ја те ља по ве ћа ва мо гућ но сти зло ста вља ња, 

�	ако се жа ле на зло ста вља ње, де ца/мла ди са сла би је раз ви је ним 
ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма или те шко ћа ма у ко му ни ка ци ји 
че шће су пред мет иг но ри са ња, по до зре ња или по гре шног раз у ме-
ва ња,

�	ро ди те љи или дру ги ко ји бри ну о де те ту/мла дој осо би мо гу би ти 
из ло же ни знат ним при ти сци ма или стре су услед фи зич ких, фи нан-
сиј ских и емо тив них на по ра ко је из и ску је бри га за де те, 

�	на де цу/мла де са смет ња ма у раз во ју че сто се по гре шно гле да као 
да су асек су ал ни или да не раз у ме ју соп стве но те ло па лак ше мо гу 
по ста ти ме та на сил них осо ба, по го то во сек су ал них зло ста вља ча.

Предрасуде о деци са сметњама у развоју представљају 
значајан чинилац који повећава ризик да она постану 
жртве злостављања и занемаривања, али и ризик да не 
буду на адекватан начин заштићена, јер и професионалци 
понекад имају ставове засноване на предрасудама.
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Пре ма Во ди чу за при ме ну про то ко ла за за шти ту де це од зло ста вља ња 
и за не ма ри ва ња у од но су на де цу/мла де са смет ња ма у раз во ју, ово су 
нај че шћи ста во ви за сно ва ни на пред ра су да ма:

�	де ца са смет ња ма у раз во ју су ре ђе зло ста вља на не го де це без 
смет њи, 

�	де ца са смет ња ма у раз во ју ни су из ло же на сек су ал ном зло ста вља-
њу, јер ни су ме та сек су ал них зло ста вља ча због сво је не при влач но-
сти,

�	де ца са смет ња ма у раз во ју су ма ње осе тљи ва и ма ње па те па је 
њи хо ва из ло же ност зло ста вља њу и за не ма ри ва њу ма ње стра шна,

�	де ца са смет ња ма у раз во ју ла ко по бр ка ју сво ја осе ћа ња и до жи-
вља је и те шко раз ли ку ју зло ста вља ње од ну жних ме ра за шти те,

�	де ца са смет ња ма у раз во ју су че шће скло на да из но се нео сно ва не 
оп ту жбе за зло ста вља ње,

�	ако је де те са смет ња ма у раз во ју зло ста вља но, нај бо ље је, ка да се 
обез бе ди за шти та од да ље зло у по тре бе, не пред у зи ма ти дру ге ме ре,

�	ни је мо гу ће пре ве ни ра ти зло ста вља ње/зло у по тре бу де це са смет-
ња ма у раз во ју.

Ко ми тет за пра ва де те та на во ди у Оп штем ко мен та ру бр. 13 да не а де-
кват но пру жа ње за шти те пред ста вља вид ин сти ту ци о нал ног за не ма-
ри ва ња и да др жа ва има од го вор ност да обез бе ди да по сто је ће пред-
ра су де не ути чу на про цес пру жа ња за шти те.

У окви ру ин сти ту ци ја де те оме те но у раз во ју мо же да бу де жр тва 
зло ста вља ња или за не ма ри ва ња од стра не осо бља, али и од стра не 
дру гих шти ће ни ка и по се ти ла ца. Из о ста нак то а лет ног тре нин га, аде-
кват не ис хра не, кон ти ну и ра не сти му ла ци је, емо ци о нал не раз ме не, па 
и ве зи ва ња у слу ча ју уз не ми ре но сти, све то мо гу би ти об ли ци не а де-
кват ног по сту па ња пре ма оме те ној де ци у окви ру ин сти ту ци је где бо-
ра ве. Осо бље мо же би ти гру бо и при бе га ва ти на си љу да би на те ра ло 
де цу да слу ша ју или ин си сти ра ти на про пи си ва њу ви ших до за ле ко ва 
ра ди по сти за ња бр же се да ци је. Та ко ђе, осо бље је че сто ис цр пље но 
и/или ни је до вољ но еду ко ва но за рад са оме те ном де цом. По се бан 
про блем пред ста вља то што у ин сти ту ци ја ма не ма до вољ но осо бља, 
као и то што осо бље ни је до вољ но об у че но. И сме штај за јед но са од-
ра слим осо ба ма уз не до ста так над зо ра над шти ће ни ци ма мо же би ти 
по тен ци јал ни из вор ри зи ка за оме те ну де цу.
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По ред за не ма ри ва ња основ них фи зич ких и емо ци о нал них по тре ба, 
де ца са смет ња ма у раз во ју сме ште на у ин сти ту ци је има ју огра ни чен 
при ступ и обра зо ва њу. Ве ћи на њих ни је ни упи са на у шко ле, а ма ло-
број ни ко ји су упи са ни у шко лу по ха ђа ју спе ци јал не шко ле, што да ље 
до при но си њи хо вој изо ла ци ји.

Ва жно је на гла си ти да број не сту ди је ука зу ју да су де ца са смет ња ма 
у раз во ју зна чај но за не ма ре на пре сме шта ја у ин сти ту ци је, а не ка и 
зло ста вља на, па из ло же ност раз ли чи тим об ли ци ма на си ља и за не ма-
ри ва ња у окви ру ин сти ту ци је по ја ча ва ри зи ке по њи хов да љи раз вој.

5. ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НО ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ ДЕ ЦЕ 
БЕЗ РО ДИ ТЕЉ СКОГ СТА РА ЊА

Ис тра жи ва ња о на си љу над де цом сме ште ном у ин сти ту ци је за бри гу 
о де ци без ро ди тељ ског ста ра ња ука зу ју да и ове ин сти ту ци је пред-
ста вља ју ме ста у ко ји ма су де ца из ра зи то из ло же на на си љу. Пре ма 
јед ном ис тра жи ва њу (Плут, По па дић, 2007), ко јим су об у хва ће на де ца 
уз ра ста од 10 до 18 го ди на сме ште на у уста но ве за де цу без ро ди тељ-
ског ста ра ња, са мо 2,6% де це је твр ди ло да ни је до жи ве ло ни је дан об-
лик на си ља у ин сти ту ци ји. Нај че шћи об ли ци на си ља су емо ци о нал но 
и фи зич ко на си ље, а три че твр ти не де це је из не ло да је би ло из ло же-
но ви ше стру ким и по на вља ним об ли ци ма на си ља. Нај че шћи по чи ни-
о ци су дру га де ца из ин сти ту ци је, али и осо бље. За бри ња ва по да так 
из овог ис тра жи ва ња да је осо бље у ин сти ту ци ја ма у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва (83%) не ги ра ло да на си ље пред ста вља про блем у уста но ви 
или да је на си ље од ра слих пре ма де ци уоп ште при сут но. Ка ко раз у ме-
ти овај рас ко рак у тврд ња ма? Пи та ње је да ли осо бље нор ма ли зу је вр-
шњач ко на си ље или је мо гу ће да оно на не ки на чин оста је не ви дљи-
во (тре ба има ти на уму ра ни је на ве де ни ко мен тар Ко ми те та за пра ва 
де те та да не а де кват но пру жа ње по мо ћи пред ста вља вид ин сти ту ци о-
нал ног за не ма ри ва ња). 

По да ци о из ло же но сти де це без ро ди тељ ског ста ра ња на си љу у окви-
ру ин сти ту ци је по себ но за бри ња ва ју ка да се узме у об зир чи ње ни ца 
да је ве ћи на те де це би ла из ло же на на си љу у по ро ди ци. На жа лост, 
уме сто ко рек тив ног ис ку ства и по др шке за опо ра вак, из ло же ност на-
си љу у ви ше стру ким кон тек сти ма ства ра ве о ма те шке усло ве за жи вот 
те де це и оме та њи хов раз вој.
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И ка да се ин сти ту ци о нал но зло ста вља ње пре по зна, ме ре за шти те се 
че сто сво де на из ме шта ње де те та у дру гу сре ди ну, а про фе си о на лац 
оста је не ка жњен. Не рет ко се де ша ва да дру ги за по сле ни лош по сту-
пак про фе си о на ла ца пре ма де те ту при кри ва ју, ми ни ми зи ра ју или га 
прав да ју по на ша њем де те та. Ро ди те љи по не кад не ве ру ју жал ба ма 
де те та или кри ве де те да је „ис про во ци ра ло” не а де ква тан по сту пак 
од ра сле осо бе, од но сно нор ма ли зу ју не по вољ на ис ку ства де те та уз 
ар гу мен та ци ју да сви про ла зе кроз слич на ис ку ства то ком од ра ста ња. 
Де те та да сво ју ре ак ци ју до жи вља ва као знак сла бо сти, што уру ша ва 
ина че угро же но са мо по што ва ње.

6. ЗЛО СТА ВЉА ЊА У ПРО ЦЕ СУ ИС ПИ ТИ ВА ЊА ДЕ ТЕ ТА

У ин сти ту ци о нал но зло ста вља ње спа да и не по што ва ње од ред би За-
ко на о ма ло лет ни ци ма ка да се ма ло лет но ли це ис пи ту је ви ше од 2 пу-
та или да је ис каз сва кој од ин сти ту ци ја по је ди нач но (по ли ци ја, цен тар 
за со ци јал ни рад, ту жи ла штво, суд, здрав стве ни си стем, ве шта че ње), 
или ка да се не по шту ју од ред бе За ко на о ма ло лет ни ци ма па се ма ло-
лет но ли це су о ча ва са осо бом ко ја је осум њи че на да је из вр ши ла на-
си ље пре ма де те ту, или ка да се у до ку мен ти ма на во ди да је ма ло лет на 
осо ба кри ва због то га што је пре жи ве ла би ло ко ји об лик на си ља. Ти-
ме се де те из ла же се кун дар ној вик ти ми за ци ји и по тен ци јал но по но во 
из ла же тра у ма ти за ци ји. Уко ли ко до ђе до се кун дар не тра у ма ти за ци је, 
ума њу је се по ве ре ње де те та у си стем, што не га тив но де лу је на опо ра-
вак де те та од тра у ме.

Ин сти ту ци о нал но зло ста вља ње се де ша ва и у суд ским про це си ма ве-
за ним за по ве ра ва ње де це на кон раз во да ро ди те ља ка да суд ски про-
це си тра ју го ди на ма и де те не зна где ће и са ким на кра ју жи ве ти. 
Ис тра жи ва ња суд ске прак се су по ка за ла да ма ли број де це оства ру је 
пра во на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња у спо ро ви ма из ме ђу ро ди-
те ља око ста ра тељ ства.

7. ПО КА ЗА ТЕ ЉИ

Ре а го ва ње де те та на из ло же ност зло ста вља њу од стра не про фе си-
о на ла ца у ин сти ту ци ја ма за де цу за ви си од ка рак те ри сти ка де те та, 
ти па зло ста вља ња, али и од то га да ли је де те из дво је но или се про-
фе си о на лац на сли чан или исти на чин оп хо ди и пре ма дру гој де ци, 
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ко ли ку моћ има про фе си о на лац у од но су на де те и ко ју по зи ци ју за у-
зи ма у хи је рар хи ји уста но ве. 

Значајан фактор представља однос других 
професионалаца у установи према детету, који може 
ублажити штетан ефекат по дете, пружајући му 
корективно искуство.

За ко ном о по себ ним ме ра ма за спре ча ва ње вр ше ња кри вич них де ла 
про тив пол не сло бо де пре ма ма ло лет ним ли ци ма за бра ње но је за сни-
ва ње рад ног од но са, оба вља ња по зи ва или за ни ма ња ко ји укљу чу је 
рад са де цом осо ба ко је су осу ђе не за кри вич на де ла про тив пол не 
сло бо де из вр ше них пре ма ма ло лет ним ли ци ма. Ове осо бе не сме ју да 
ра де са де цом у тра ја њу од 20 го ди на на кон из др жа не ка зне за тво ра. 
Прав но сна жна пре су да за ова кри вич на де ла оба ве зно се до ста вља и 
по сло дав цу осу ђе ног ли ца, а о ли ци ма осу ђе ним за ова кри вич на де-
ла Упра ва за из вр ше ње кри вич них санк ци ја во ди по себ ну еви ден ци ју. 
Сви др жав ни и дру ги ор га ни, као и прав на ли ца или пред у зет ни ци ко-
ји ра де са де цом, ду жни су да за тра же по да так да ли је ли це ко је тре ба 
да за сну је рад ни од нос код њих, од но сно ко је ра ди са де цом, упи са но 
у ову по себ ну еви ден ци ју. 

Као и у дру гим слу ча је ви ма зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, прак са по-
ка зу је да је за ефи ка сност си сте ма за шти те де це од ин сти ту ци о нал-
ног зло ста вља ња и за не ма ри ва ња нео п хо дан пред у слов ви сок сте пен 
сен зи би ли са но сти и од го вор но сти про фе си о на ла ца. У про тив ном 
ни је мо гу ћа пот пу на при ме на за ко на, про то ко ла, ра ти фи ко ва них кон-
вен ци ја и оста лих до ку мен та ко ји га ран ту ју пра во сва ком де те ту да 
од ра ста за шти ће но од сва ког об ли ка зло ста вља ња и за не ма ри ва ња.

8. ПРИ КАЗ СЛУ ЧА ЈА 

Де чак, 5 го ди на и 6 ме се ци

�	Ди јаг но сти ко ва на це ре брал на па ра ли за (Ли тло ва бо лест са 
ате то ид ним ком по нен та ма). Жи ви са мај ком и мла ђим бра
том. Отац је на пу стио по ро ди цу. Ма те ри јал не мо гућ но сти по
ро ди це су скром не. 
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�	При мљен на хо спи тал ни ха би ли та ци о ни трет ман. Мај ка се 
бри не о де ча ку, ре дов но га по се ћу је и за ви кен де га по вре ме но во
ди ку ћи, кад год јој то фи нан сиј ске мо гућ но сти омо гу ћа ва ју. 

�	На јед ном ви кен ду мај ка ја за па зи ла да је де чак уз не ми ре ни ји не го 
уоби ча је но пред по вра так у бол ни цу. Де чак се по жа лио мај ци на 
од нос јед не ме ди цин ске се стре пре ма ње му, Се стра је ин си сти
ра ла да он сам пре ла зи из ко ли ца у по сте љу „да би се ве жбао”. Ка
да би ре као да не мо же и да му је то су ви ше те шко, она је зах тев 
обра зла га ла „да је то за ње го во до бро”. По про це ни ле ка ра де чак 
не ма до вољ но мо тор них мо гућ но сти за са мо ста лан пре ла зак 
из ко ли ца у кре вет. Ви ше пу та је при том пре ла ску пао, а јед ном 
се при па ду и по вре дио. Мај ка ни је оба ве ште на о по вре ђи ва њу. 
Мо лио је мај ку да не го во ри ни шта тој ме ди цин ској се стри. Бо
јао се да би ин тер вен ци ја мај ке са мо по гор ша ла си ту а ци ју у ко јој 
се осе ћао пот пу но не за шти ће ним.

�	Мај ка се обра ти ла пси хо ло гу бол ни це, са ко јом је има ла од нос 
по ве ре ња. У раз го во ру са пси хо ло гом де чак је био за пла шен, по
ти штен, осе ћао се по ни же ним и пот пу но не за шти ће ним. Мо
лио је и пси хо ло га да ни шта не пред у зи ма.
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IX 
ДИ ГИ ТАЛ НО 
(ЕЛЕК ТРОН СКО) 
НА СИ ЉЕ

Је ле на Ра до са вљев Кир ћан ски

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Ди ги тал но на си ље об у хва та ко ри шће ње ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци-
о не тех но ло ги је (у да љем тек сту: ИКТ) с ци љем да се дру га осо ба уз не-
ми ри, по вре ди, по ни зи и да јој се на не се ште та. 

На си ље над де цом пу тем ИКТ на зи ва се још и елек трон ским, ди ги тал-
ним или вир ту ел ним на си љем. Од ви ја се у „вир ту ел ном про сто ру”, а за 
ње го во вр ше ње ко ри сти се елек трон ско сред ство (ра чу нар или мо-
бил ни те ле фон са при сту пом ин тер не ту). 

Ди ги тал но на си ље се мо же вр ши ти ди рект но или пре ко по сред ни ка 
(на при мер, у име не ке тре ће осо бе, са ње не адре се или про фи ла ша-
љу се уз не ми ру ју ће по ру ке или се оста вља ју на бло гу, че ту, фо ру му, 
про фи лу дру гих осо ба на дру штве ним мре жа ма). За раз ли ку од дру гих 
фор ми на си ља, ов де не мо ра увек да по сто ји све сна на ме ра да се на-
си ље по чи ни — онај ко при ми по ру ку мо же и не хо ти це, без же ље, по-
ста ти са у че сник на си ља у од но су на тре ћа ли ца, про сле ђу ју ћи са др жај 
ко јим се чи ни на си ље над не ким. 

Специфичности дигиталног насиља су висок степен 
анонимности насилне особе или групе и стална 
доступност жртве.
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При вид на ано ним ност при ли ком елек трон ске ко му ни ка ци је де лу је 
охра бру ју ће на на сил ни ке, док су жр тве бес по моћ не да му се су прот-
ста ве, па број и на сил ни ка и жр та ва мо же би ти (не пре по зна то) ве ли ки. 
Са овим про бле мом су сре ћу се не са мо де ца и мла ди не го и њи хо ви 
ро ди те љи, на став ни ци, али и це ло дру штво, др жав не и не вла ди не ор-
га ни за ци је и ме ди ји. 

Због чињенице да једном постављени подаци остају 
трајно сачувани у онлајн свету, насиље може бесконачно 
дуго и учестало да се понавља.

Сто га је Европ ски суд прав де омо гу ћио гра ђа ни ма ЕУ да ко ри сте пра-
во на ди ги тал ни за бо рав — уко ли ко про це не да им је угро же на при-
ват ност, мо гу да за тра же од пре тра жи ва ча бри са ње лич них по да та ка 
са ин тер не та.

Из ла га ње ри зи ци ма ди рект но је по ве за но са вре ме ном ко је се про-
во ди на ин тер не ту. Ме ђу де цом и мла ди ма нај за сту пље ни је ри зич но 
по на ша ње је сте при хва та ње зах те ва за при ја тељ ство на со ци јал ним 
мре жа ма од осо ба ко је не по зна ју и ко је ни кад ни су сре ли, ко му ни ка-
ци ја са не по зна тим осо ба ма пу тем че та и од го ва ра ње на по ру ке не по-
зна тих осо ба. Ве ли ки про це нат мла дих (на ро чи то оних ни жег уз ра ста) 
спрем но да је лич не по дат ке (име и пре зи ме, адре су ста но ва ња, број 
те ле фо на, имејл, сво ју фо то гра фи ју) не по зна тим осо ба ма, ми сле ћи да 
то што ко му ни ци ра ју пу тем ин тер не та зна чи да их „по зна ју”. 

У од но су на уз раст по чи ни о ца и жр тве, ди ги тал но на си ље мо же да 
бу де вр шњач ко или га мо же по чи ни ти од ра сла осо ба над де те том. 
Обич но се де ша ва ме ђу мла ди ма, али и од ра сле осо бе мо гу би ти на-
сил не пре ма де ци и мла ди ма на ин тер не ту. У тим слу ча је ви ма нај че-
шће је реч о уз не ми ра ва њу (енгл. cyberha ras sment) или про га ња њу 
(енгл. cyberstal king) пу тем ин тер не та, што пред ста вља кри вич но де ло 
и ка жњи во је за ко ном, а у по след ње вре ме све ви ше се го во ри о сек су-
ал ном ди ги тал ном на си љу или сек су ал ној зло у по тре би пу тем ИКТ. Ве-
ћи на он лајн сер ви са про пи са ла је до њу уз ра сну гра ни цу за ко ри шће-
ње. Нај че шће је то 13 го ди на (нпр. Fa ce bo ok, Ask.fm, In sta gram, Twit ter, 
Snapchat, Vi ber, Skype и др.), а за не ке (нпр. What sApp) уз ра сна гра ни ца 
је 16 го ди на. Ме ђу тим, све ве ћа до ступ ност са вре ме не ин фор ма ци о-
но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је и спе ци фич но сти ди ги тал ног на си ља 
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по ве ћа ва ју ри зик да де те бу де из ло же но ра зним об ли ци ма на си ља, а 
исто вре ме но и оте жа ва ју мо гућ но сти ње го ве за шти те. 

2. ПО ЈАВ НИ ОБ ЛИ ЦИ 

Ди ги тал но на си ље ка рак те ри ше сла ње или об ја вљи ва ње увре дљи вих 
или на сил них са др жа ја (тек сто ва, сли ка, ви део за пи са итд.) уз ко ри-
шће ње ин тер не та до ступ ног пу тем ра чу на ра, мо бил них те ле фо на или 
дру гих елек трон ских и/или ди ги тал них сред ста ва ко му ни ка ци је. 

Ору ђа ко ји ма се вр ши ди ги тал но на си ље је су со ци јал не мре же и плат-
фор ме за де ље ње ви део са др жа ја (нпр. Fa ce bo ok, Go o gle, My Spa ce, 
Twit ter, Ask.fm, Ome gle, YouTu be, In sta gram, Flic kr, Snapchat и др.), SMS 
по ру ке и те ле фон ски по зи ви, имеј ло ви, ин стант по ру ке (IMs — in stant 
mes sa ges) и тек сту ал не по ру ке (нпр. What sApp, Skype, Vi ber и др.), сли-
ков не по ру ке и ви део ма те ри ја ли, при ча о ни це или „со бе за че то ва ње” 
(енгл. chat ro oms), бло го ви, фо ру ми, он лајн ви део-игре. 

Мла ди че сто зло у по тре бља ва ју ди ги тал на ору ђа са мим тим што их 
ко ри сте на знат но мла ђем уз ра сту од про пи са ног. Ис тра жи ва ње ко је 
је спро ве де но кра јем 2012. го ди не (По па дић и Ку зма но вић, 2013) по-
ка за ло је да чак по ло ви на де се то го ди шња ка има про фил на не кој од 
со ци јал них мре жа (нај че шће на Феј сбу ку) и да зло у по тре бља ва ин тер-
нет на во ђе њем ла жних по да та ка о свом уз ра сту. 

Нај че шће се сре ћу сле де ћи об ли ци ди ги тал ног на си ља: 

�	Сај бер-бу линг (cyber-bullying) — осо ба или гру па љу ди ко ри сти 
ин тер нет, мо бил ни те ле фон, он лајн игри це, дру штве не мре же или 
би ло ко ји дру ги об лик ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но-
ло ги ја да би пре ти ла, уз не ми ра ва ла или по ни жа ва ла не ког дру гог. 
Овај вид на си ља је нај че шће при су тан код мла дих из ме ђу 10 и 19 
го ди на, али се са све ве ћом до ступ но шћу тех но ло ги је и де ци мла-
ђег уз ра ста до ња гра ни ца све ви ше спу шта.

�	Сек стинг (sex ting) — сла ње уз не ми ра ва ју ћих ерот ских са др жа ја 
(екс пли цит них тек сто ва, сли ка, сни ма ка) пу тем ин фор ма ци о них и 
ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја дру гој осо би (нај че шће пу тем SMS-а, 
MMS-а, елек трон ске по ште, дру штве них мре жа и при ча о ни ца).

�	Гру минг (gro o ming) — про цес у ком се де ца на го ва ра ју или под сти-
чу да уче ству ју у ин тер ак ци ја ма сек су ал ног са др жа ја пу тем ин тер-
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не та или те ле фон ских уре ђа ја, при че му су че сто из ло же на не же-
ље ним пор но граф ским са др жа ји ма.

За све ове фор ме је за јед нич ко да се уз не ми ру ју ће и увре дљи ве по ру-
ке, сли ке или ви део сним ци (сни мље ни са до зво лом или без ње) ша љу 
ка ко би се не ко по вре дио, обез вре дио или уз не ми рио. По не кад на-
сил ни ци ко ри сте ла жни иден ти тет или кре и ра ју про фи ла на ту ђе име. 

У ди ги тал но на си ље спа да и: 

�	ко ри шће ње ИКТ за до го ва ра ње са стан ка од ра сле осо бе са де те том, 

�	не до зво ље но са оп шта ва ње ту ђих при ват них ин фор ма ци ја, об ја-
вљи ва ње ла жних оп ту жби или гла си на на ра чун дру ге осо бе на 
про фи ли ма дру штве них мре жа, бло го ви ма итд., 

�	про ме на или кра ђа ло зин ки, 

�	сла ње ви ру са, 

�	исме ва ње у он лајн при ча о ни ца ма и на ин тер нет фо ру ми ма, не при-
ме ре но ко мен та ри са ње ту ђих сли ка, по ру ка на про фи ли ма, бло го-
ви ма, уце њи ва ње/прет ње ди стри бу ци јом ма те ри ја ла на ко ји ма је 
жр тва као сред ство да се ус по ста ви кон такт, из ну ди но вац или не-
што дру го, 

�	иг но ри са ње, ис кљу чи ва ње (нпр. из гру па на со ци јал ним мре жа ма), 
под сти ца ње мр жње (по раз ли чи тим осно ва ма), 

�	он лајн про га ња ње и др. 

3. ПО КА ЗА ТЕ ЉИ

Сле де ћи по ка за те љи мо гу ука зи ва ти на то да су де ца из ло же на ди ги-
тал ном на си љу :

�	емо ци о нал на уз не ми ре ност то ком или на кон ко ри шће ња ин тер-
не та или дру гих ИКТ, нео че ки ва но ме ња ње на ви ка ко ри шће ња 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, опре зност и до дат не 
ме ре за шти те, 

�	из бе га ва ње дру же ња с вр шња ци ма, од сут ност, не рас по ло же ње и 
раз дра жљи вост, 

�	не мо ти ви са ност за уче ње, про бле ми с кон цен тра ци јом и па жњом, 
пад школ ског успе ха, из бе га ва ње шко ле јер се до жи вља ва као не-
си гур но ме сто,
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�	ко ри шће ње пси хо ак тив них суп стан ци (ал ко хол, дро га), 

�	раз ли чи ти пси хо со мат ски симп то ми (гла во бо ља, бо ло ви у сто ма ку, 
на гло мр ша вље ње или го је ње, ноћ не мо ре, са мо у би лач ке ми сли).

4. ПО СЛЕ ДИ ЦЕ

Ди ги тал но на си ље се још увек не пре по зна је и не про це су и ра у до вољ-
ној ме ри с об зи ром на огром ну рас про стра ње ност по ја ве. Раз ло зи за то 
су ви ше стру ки. По сто ји уве ре ње да је ова вр ста на си ља, ти ме што се де-
ша ва у „вир ту ел ном” све ту, ма ње опа сна од кла сич ног на си ља ко је се де-
ша ва у ре ал ном све ту. Тач но је да ди ги тал но на си ље не омо гу ћа ва да се 
дру га осо ба фи зич ки по вре ди или угро зи, али оно по не кад мо же да бу де 
опа сни је од на си ља у ре ал ном све ту јер су ак те ри спрем ни да ка жу и 
ура де оно што ве ро ват но не би у ко му ни ка ци ји „ли цем у ли це”, због ано-
ним но сти, сма ње ног стра ха од от кри ва ња и ка жња ва ња и због од су ства 
не вер бал не ко му ни ка ци је у ко јој мо же мо да пра ти мо осе ћа ња жр тве. 

Дигитално насиље се може вршити у било које време и са 
било ког места.

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да су мла ди ко ји су скло ни ди ги тал ном на си љу 
та ко ђе скло ни кла сич ним об ли ци ма на си ља и да у осно ви обе вр сте 
на си ља сто ји исти мо тив — на ме ра да се дру га осо ба по вре ди, по ни зи 
и сл. Не тре ба за не ма ри ти ни мо гућ ност да ди ги тал но на си ље мо же да 
бу де са мо увер ти ра за на си ље ко је ће се де си ти или на ста ви ти да се 
де ша ва и у ре ал ном све ту. Чи ње ни ца је да се по не кад на си ље „пре ли-
ва” из јед ног кон тек ста у дру ги, из по ро ди це у школ ско окру же ње, из 
школ ског окру же ња у ди ги тал ни свет или обр ну то, што де ци ко ја су 
окру же на на си љем у ви ше стру ким кон тек сти ма ства ра ве о ма те шке 
усло ве за жи вот и оме та њи хов раз вој.

По сле ди це тр пље ња ди ги тал ног на си ља су раз ли чи те. Иако се то ком 
ди ги тал не ко му ни ка ци је дру га осо ба не мо же фи зич ки по вре ди ти, ис-
тра жи ва ња по ка зу ју да та ква ко му ни ка ци ја мо же ути ца ти на пси хо-
фи зич ко здра вље, емо ци о нал но и со ци јал но функ ци о ни са ње. Иако 
по сто је ин ди ви ду ал не раз ли ке у на чи ну ре а го ва ња на ди ги тал но на-
си ље, по сто је про ме не у по на ша њу на осно ву ко јих од ра сли мо гу да 
за кљу че да де те тр пи ди ги тал но на си ље. 
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Ре зул та ти ис тра жи ва ња (Ras ka u skas & Stoltz, 2007) по ка зу ју да де ца 
из ло же на ди ги тал ном на си љу осе ћа ју ту гу, без на ђе, де пре си ју, анк-
си о зност, уз не ми ре ност. Из ло же ност ди ги тал ном на си љу по ве за на 
је са де пре си јом и ни ским са мо по у зда њем, а не га тив не по сле ди це 
мо гу се на ста ви ти и у од ра слом до бу (Ma son, 2008; Patchin & Hin du ja, 
2010). Утвр ђе на је по ве за ност из ме ђу из ло же но сти ди ги тал ном на-
си љу и су и ци дал них иде ја. Осо бе ко је су би ле из ло же не ди ги тал ном 
на си љу два пу та че шће на во де да су по ку ша ле са мо у би ство (Patchin 
& Hin du ja, 2010).

5. ПРАВ НА РЕ ГУ ЛА ТИ ВА 

Екс пло а та ци ја де це пу тем ИКТ је дру штве на по ја ва ко ја је све уоч-
љи ви ја и пре по зна тљи ви ја у са вре ме ном дру штву. Сто га су до не ти и 
усво је ни мно го број ни прав ни ак ти и про пи си у окви ру ме ђу на род ног 
пра ва и у до ма ћем за ко но дав ству.

Од ред бом чла на 13. Кон вен ци је о пра ви ма де те та усво је не (1989) про-
пи са но је да де те има пра во на сло бо ду из ра жа ва ња, ко ја об у хва та и 
сло бо ду да тра жи, при ма и да је ин фор ма ци је и иде је свих вр ста, без 
об зи ра на гра ни це, би ло усме но или пи сме но или пре ко штам пе, умет-
но сти или не ког дру гог ме ди ја по из бо ру де те та.

Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о за шти ти де це од сек су ал не екс пло а та ци је 
и сек су ал ног зло ста вља ња је у чла ну 20. про пи са ла кри вич на де ла у 
ве зи са деч јом пор но гра фи јом и све сним обез бе ђи ва њем мо гућ но сти 
при сту па деч јој пор но гра фи ји по мо ћу ин фор ма ци о не или ко му ни ка-
ци о не тех но ло ги је. 

Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о сај бер-кри ми на лу из 2001. го ди не пред-
ста вља пр ви ме ђу на род ни до ку мент у ко ме се екс пли цит но до во де у 
ве зу деч ја пор но гра фи ја и ком пју тер ски си стем. Кон вен ци ји пред ви ђа 
да сва ка чла ни ца тре ба да усво ји та кве за кон ске и оста ле нео п ход не 
ме ре ко ји ма ће се у ње ном на ци о нал ном пра ву као кри вич но де ло 
оква ли фи ко ва ти сле де ће рад ње, ако се учи не на мер но и бес прав но:

�	про из вод ња де чи је пор но гра фи је у ци љу ње не ди стри бу ци је пу-
тем ком пју тер ских си сте ма,

�	ну ђе ње или ста вља ње на рас по ла га ње де чи је пор но гра фи је пу тем 
ком пју тер ских си сте ма,
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�	ди стри бу ци ја или пре но ше ње де чи је пор но гра фи је пу тем ком пју-
тер ских си сте ма,

�	до ба вља ње де чи је пор но гра фи је пу тем ком пју тер ских си сте ма, за 
се бе или за дру га ли ца,

�	по се до ва ње де чи је пор но гра фи је у ком пју тер ском си сте му или на 
ме ди ји ма за сме шта ње ком пју тер ских по да та ка.

Пре по ру ка Ко ми те та ми ни ста ра Са ве та Евро пе (2001) о за шти ти де це 
од сек су ал ног ис ко ри шћа ва ња пре по зна ла је да ре кла ме и ме ди ји, по-
себ но ин тер нет, игра ју ве ли ку уло гу у ши ре њу, али и спре ча ва њу по-
ја ве сек су ал ног ис ко ри шћа ва ња де це. У њој је де фи ни са но да је нео п-
ход на са рад ња ин тер нет про вај де ра са др жав ним ор га ни ма у иден ти-
фи ка ци ји сек су ал не екс пло а та ци је и бор би про тив ра зних сред ста ва 
зло у по тре бе пу тем ин тер не та ко ја се мо гу ко ри сти ти у свр ху сек су ал-
не екс пло а та ци је де це.

Ре зо лу ци ја Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве та Евро пе 1307 (2002) о 
сек су ал ном ис ко ри шћа ва њу де це ука зу је на про блем сек су ал ног зло-
ста вља ња де це ко ји се по гор ша ва по ја вом ин тер не та, што због чи ње-
ни це да пру жа ано ним ност и ла ко ћу упо тре бе, што због чи ње ни це да 
је на чин ус по ста вља ња кон та ка та нео гра ни чен.

6. СИ ТУ А ЦИ ЈА У НА ШОЈ ЗЕ МЉИ 

Ис тра жи ва ња из ло же но сти де це ди ги тал ном на си љу у на шој сре ди ни 
су ма ло број на. Пр во си сте мат ско ис тра жи ва ње спро ве де но 2012. го ди-
не (По па дић, Ку зма но вић) по ка за ло је да је 62% уче ни ка основ не шко ле 
и 84% уче ни ка сред ње шко ле би ло из ло же но бар јед ној ри зич ној си ту-
а ци ји на ин тер не ту то ком прет ход них го ди ну да на. Пре ма ре зул та ти ма 
ис тра жи ва ња из 2016. го ди не (Ку зма но вић, Ла јо вић и сар.), ко јим је об-
у хва ће но 614 ро ди те ља или ста ра те ља из 141 оп шти не у Ср би ји, 64% 
ро ди те ља/ста ра те ља де це уз ра ста од 8 до 17 го ди на на ве ло је да је њи-
хо во де те има ло не при јат на и уз не ми ру ју ћа ис ку ства на ин тер не ту. 

До ма ће за ко но дав ство та ко ђе пре по зна је по тре бу за санк ци о ни са-
њем де ла у ко ји ма је ма ло лет на осо ба из ло же на ди ги тал ном на си љу. 
Чла ном 185. Кри вич ног за ко ни ка про пи са но је кри вич но де ло „при-
ка зи ва ње, при ба вља ње и по се до ва ње пор но граф ског ма те ри ја ла и 
ис ко ри шћа ва ње де це за пор но гра фи ју”, као и ка зне за раз не об ли ке 
из вр ше ња овог де ла:
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„Ко ма ло лет ни ку про да, при ка же или јав ним из ла га њем или на дру-
ги на чин учи ни до ступ ним тек сто ве, сли ке, аудио-ви зу ел не или дру-
ге пред ме те пор но граф ске са др жи не или му при ка же пор но граф ску 
пред ста ву, ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до шест ме се ци. 
Ако је де ло из вр ше но пре ма де те ту, учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром 
од шест ме се ци до три го ди не.

Ко ис ко ри сти ма ло лет ни ка за про из вод њу сли ка, аудио-ви зу ел них 
или дру гих пред ме та пор но граф ске са др жи не или за пор но граф ску 
пред ста ву, ка зни ће се за тво ром од шест ме се ци до пет го ди на. Ако је 
де ло из вр ше но пре ма де те ту, учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од јед-
не до осам го ди на за тво ра.

Ко при ба вља за се бе или дру гог, по се ду је, про да је, јав но из ла же или 
елек трон ски или на дру ги на чин чи ни до ступ ним сли ке, аудио-ви зу ел-
не или дру ге пред ме те пор но граф ске са др жи не на ста ле ис ко ри шћа-
ва њем ма ло лет ног ли ца ка зни ће се за тво ром од три ме се ца до три 
го ди не.”

Чла ном 185 б. про пи са но је кри вич но де ло „ис ко ри шћа ва ње ра чу нар-
ске мре же или ко му ни ка ци је дру гим тех нич ким сред стви ма за из вр-
ше ње кри вич них де ла про тив пол не сло бо де пре ма ма ло лет ном ли-
цу”, као и ка зне за ово кри вич но де ло.

Осим ка зне них ме ра, др жа ва ра ди и на пре вен ци ји ди ги тал ног на си-
ља. Та ко је Ми ни стар ство те ле ко му ни ка ци ја и ин фор ма ци о ног дру-
штва 2009. го ди не по кре ну ло ини ци ја ти ву за по бољ ша ње без бед но-
сти де це на ин тер не ту пра вље њем веб сај та „Клик ни без бед но”, на 
ко ме су мла ди ма и ро ди те љи ма до ступ ни ра зни ин фор ма тив ни, еду-
ка тив ни и за бав ни са др жа ји пу тем ко јих мо гу да на у че не што ви ше о 
без бед ном ко ри шће њу ин тер не та.

Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја офор ми ло је 
је дин стве но ме сто за пру жа ње са ве та о пред но сти ма, ри зи ци ма и 
без бед ним на чи ни ма ко ри шће ња ин тер не та, као и за при јем при ја ва 
штет них, не при ме ре них и не ле гал них са др жа ја и по на ша ња на ин тер-
не ту ко ји ма се угро жа ва без бед ност де це.
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Национални контакт центар за безбедност деце на 
интернету почео је са радом 2017. године и од тада се 
телефонским путем на број телефона 198-33, слањем 
мејла на адресу bit@mtt.gov.rs или путем електронског 
обрасца на веб сајту www.pametnoibezbedno.gov.rs може 
пријавити угрожавање безбедности деце на интернету.

По при је му при ја ве, од го ва ра ју ће оба ве ште ње до ста вља се ад ми ни-
стра то ру веб сај та и про сле ђу је при ја ва над ле жним ор га ни ма — цен-
тру за со ци јал ни рад, до му здра вља, ин спек ци ји за ин фор ма ци о ну 
без бед ност, јав ном ту жи ла штву (у слу ча ју сум ње на кри вич но де ло), 
као и Слу жби за ви со ко тех но ло шки кри ми нал Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва.

7. ПРИ КАЗ СЛУ ЧА ЈА

Гру па де це из ше стог раз ре да је на пра ви ла Ви бер гру пу „Уби ти С”. 
Де вој чи ца С. је, ина че, од ли чан ђак, по ву че на из со ци јал них ин тер
ак ци ја, али ве о ма ак тив на на ча су, па сто га че сто по ми ња на од 
стра не на став ни ка као узор. С. је, на рав но, би ла из у зе та из те 
гру пе и ни је зна ла за ње но по сто ја ње. На тој гру пи су раз ме њи ва не 
увре де упу ће не де вој чи ци С., ње не кри шом сни мље не фо то гра фи је 
ка ри ка ту рал но об ра ђе не у Pho toS hopу. Вре ме ном су ко мен та ри 
од ре ла тив но бе ниг них („штре бер ка, ули зи ца”) по при ми ли фор му 
ве о ма агре сив них („Уби, за ко љи, да С не по сто ји”). Си ту а ци ја је кул
ми ни ра ла ка да је гру па де вој чи ца за вре ме од мо ра на па ла де вој чи цу 
С., на зи ва ју ћи је по грд ним име ни ма и уда ра ју ћи је пред сви ма. С. је 
до шла ку ћи, али ро ди те љи ма ни је ис при ча ла шта јој се де си ло. Са
че ка ла је да сви лег ну, на пи са ла опро штај но пи смо и ис пи ла ве ли ку 
ко ли чи ну та бле та. 



 154 ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА СИСТЕМА ЗДРAВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА



 155 ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА СИСТЕМА ЗДРAВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

X 
ДЕ ТЕ СВЕ ДОК 
ПО РО ДИЧ НОГ 
НА СИ ЉА

Те о до ра Мин чић

Н а си ље над же на ма и де цом пред ста вља је дан од нај че шћих ви до-
ва кр ше ња људ ских пра ва ши ром све та, а де ша ва се у об ли ку фи-

зич ког или пси хо ло шког на си ља скри ве ног од дру гих у окви ру до ма 
и по ро ди це. Мо же се опи са ти као си сте мат ски обра зац зло ста вља ју-
ћег по на ша ња у парт нер ској ве зи ко ји се ко ри сти ка ко би се за до би ла 
или одр жа ва ла кон тро ла и моћ над дру гом осо бом. Об у хва та фи зич ко, 
сек су ал но, емо ци о нал но, ди ги тал но или фи нан сиј ско на си ље.

1. РАС ПРО СТРА ЊЕ НОСТ ПО ЈА ВЕ 

Сту ди је пре ва лен це по ка за ле су да то ком јед не го ди не про сеч но 275 
ми ли о на де це у све ту бу ду све до ци по ро дич ног на си ља. Сту ди је у 
Евро пи на во де да се 12–15% же на на ла зи у ве за ма у ко ји ма се де ша-
ва на си ље, а мно ге од њих на ста вља ју да бу ду из ло же не фи зич ком и 
сек су ал ном на си љу и на кон што из ве зе иза ђу. Ви ше од по ло ви не же-
на жр та ва по ро дич ног на си ља жи ви у до ма ћин ству са де цом мла ђом 
од 12 го ди на. Та ко ђе, на во ди се да код де це же на ко је су жр тве на си-
ља по сто ји 6–15 пу та ве ћа ве ро ват но ћа да ће би ти зло ста вља на, а да 
50–70% му шка ра ца ко ји зло ста вља ју же не че сто зло ста вља ју и сво ју 
де цу. Де ца че сто би ва ју не на мер но по вре ђе на то ком на па да на мај ке 
или ка да по ку ша ва ју да их бра не.
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1.1. Си ту а ци ја у на шој сре ди ни

У син те тизoва ним из ве шта ји ма o ра ду цен та ра за со ци јал ни рад у Ср-
би ји са мо у две из ве штај не го ди не на ве ден је број де це ко ја су еви-
ден ти ра на као све до ци на си ља у по ро ди ци, што по твр ђу је по сто ја ње 
знат ног пре кла па ња на си ља ко јем су из ло же не же не са на си љем пре-
ма де ци. За 2011. го ди ну ра ди се о 61,6% слу ча је ва, а већ на ред не го-
ди не ре ги стру је се по раст на 79,7%, што је ве ро ват но по сле ди ца по ве-
ћа не све сти струч ња ка о по сто ја њу по ве за но сти из ме ђу ових по ја ва.

У на шој сре ди ни, јед но ис тра жи ва ње у ко ме су ана ли зи ра ни из ве шта-
ји же на ко је су до жи ве ле на си ље (Иг ња то вић, 2013) ука зу је на то да је 
76,5% де це све до чи ло, а чак 46% би ло из ло же но ди рект ном (на мер-
ном или не на мер ном) на си љу у кон тек сту на си ља пре ма њи хо вим мај-
ка ма. И ана ли за са др жа ја суд ске до ку мен та ци је о раз во ди ма у ко ји ма 
је по сто ја ло на си ље у парт нер ском од но су ро ди те ља по твр ђу је да су 
му де ца при су ство ва ла у чак 95,2% пред ме та, уз ре ги стро ва ње раз ли-
чи тих зло у по тре ба де це пре, то ком и на кон раз во да ро ди те ља.

По ме ну то ис тра жи ва ње, за сно ва но на из ја ва ма же на ко је су до жи ве-
ле на си ље, ука зу је да су мно га де ца то ком ду жег вре ме на (у чак 55% 
слу ча је ва пре ко 10 го ди на) од ра ста ла у окол но сти ма на си ља. Не ка од 
њих су се ак тив но укљу чи ва ла, што је но си ло ви сок ри зик да и са ма 
(слу чај но или на мер но) бу ду по вре ђе на, док су се дру га де ца скла ња-
ла. Си ту а ци је на си ља су на раз ли чи те на чи не угро жа ва ле де цу, укљу-
чу ју ћи и прет ње оче ва да ће уби ти њи хо ве мај ке ако их оне на пу сте 
или да ће спре ча ва ти одр жа ва ња кон так та са мај ка ма ко је су иза шле 
из на сил не ве зе. Ова су де ца че сто на пу шта ла дом са мај ком или су у 
ње му оста ја ла без мај ке, гле да ла су до ла зак по ли ци је или од во ђе ње 
мај ке ра ди пру жа ња хит не ме ди цин ске по мо ћи.

Присуство детета насиљу у породици представља 
специфичан облик емоционалног злостављања.

2. НА СИ ЉЕ У ПО РО ДИ ЦИ И ДЕ ЦА

На си ље у по ро ди ци се де фи ни ше као акт фи зич ког, сек су ал ног, пси-
хич ког или еко ном ског на си ља до ко јег до ла зи у окви ру по ро ди це 
или до ма ћин ства, при че му је дан члан по ро ди це угро жа ва те ле сни 
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ин те гри тет, ду шев но здра вље или спо кој ство дру гог чла на по ро ди це. 
По чи ни о ци на си ља мо гу би ти и му шкар ци и же не, али је род на ди мен-
зи ја у по ро ди ци ње го ва су штин ска ка рак те ри сти ка па се у овом тек сту 
нај че шће го во ри у тер ми ни ма на си ља му шка ра ца над же на ма.

На си ље у по ро ди ци под ра зу ме ва си ту а ци ју у ко јој су де ца из ло же на 
об ли ку на си ља ко је има не га тив не по сле ди це на њи хов раз вој, а та ко-
ђе пред ста вља кр ше ње њи хо вих пра ва. Из ло же ност на си љу у по ро-
ди ци има ја сно не га ти ван ути цај на жи вот, раз вој и бла го ста ње де те та. 

Није жртва само оно дете које је директно изложено 
злостављању већ и оно које је присутно током насиља 
између других чланова породице.

Ис тра жи ва ња су ге ри шу да све до че ње на си љу у ку ћи мо же би ти исто 
то ли ко тра у ма тич но за де цу ко ли ко и ка да су са ма фи зич ки зло ста-
вља на, а по сле ди це мо гу би ти те же и ду го трај ни је. На жа лост, ве о ма 
че сто се де ца све до ци по ро дич ног на си ља не пре по зна ју као жр тве, 
ни ти као по тен ци јал не жр тве у бу дућ но сти, ни ти као ка ри ка ко ја но си 
ри зик тран сге не ра циј ског на ста вља ња лан ца на си ља.

Присуство породичном насиљу угрожава развој детета 
јер подрива његову базичну потребу да се у породичном 
окружењу осећа безбедно и заштићено. 

У си ту а ци ји по ро дич ног на си ља де те прак тич но не ма осо бу од ко је 
мо же да оче ку је за шти ту и си гур ност. Што је де те мла ђе, ри зик штет-
ног ути ца ја на раз вој де те та је ве ћи, не са мо због сна жне за ви сно сти 
де те та, већ и због спе ци фич но сти деч јег ми шље ња и ту ма че ња со ци-
јал них од но са и до га ђа ја у окру же њу.

Лекари опште праксе и педијатри имају јединствену 
могућност да помогну да се прекине циклус насиља тако 
што ће га препознати и покренути интервенције усмерене 
на то да се обезбеди сигурност женама жртвама насиља и 
њиховој деци, која су најчешће неми сведоци.
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На жа лост, по да ци по ка зу ју да, иако су број ке ко је ука зу ју на го то во 
епи де миј ске раз ме ре на си ља у по ро ди ци ве ли ке (1/3 па ци је на та је 
по го ђе на по ро дич ним на си љем), све га 10% ле ка ра ру тин ски оба вља 
скри нинг по ро дич ног на си ља, а ле ка ри иден ти фи ку ју све га 1 од 35 
слу ча је ва.

Ро ди те љи че сто по ри чу или ми ни ми зу ју ефе кат ко ји на си ље има на 
њи хо ву де цу, ве ру ју ћи да де ца не раз у ме ју оно што ви де, или чак не-
ги ра ју да су де ца при су ство ва ла на сил ним сце на ма. Ме ђу тим, ис тра-
жи ва ња су по ка за ла да де ца ко ја су све до ци на си ља мо гу има ти исте 
ду го роч не раз вој не, ког ни тив не или емо ци о нал не по сле ди це као и 
де ца ко ја су ди рект не жр тве фи зич ког или емо ци о нал ног зло ста вља-
ња. Чак и ако ни су ди рект но при су ство ва ла сце на ма на си ља, она су 
ипак из ло же на та ко што чу ју сва ђе и ту че, плач мај ке или прет ње и 
псов ке оца, или ка сни је ви де тра го ве на си ља у ви ду по вре да мај ке, 
раз би је ног ста кла, по ло мље них пред ме та по ку ћи итд.

Жи вот у по ро ди ци са на си љем во ди и за не ма ри ва њу де це, јер мај ке 
жр тве на си ља због стра ха и имо би ли шу ћег ефек та на си ља мо гу има-
ти те шко ћа да од го во ре на по тре бе сво је де це. Зло ста вља не же не че-
сто поч ну да за не ма ру ју или чак зло ста вља ју де цу и не ма ју ка па ци те та 
да за шти те де цу од оца ко ји их зло ста вља. Мно ге ипак по ку ша ва ју и 
тру де се да бу ду до бре мај ке упр кос соп стве ним стра хо ви ма, де пре-
сив но сти, анк си о зно сти и по вре да ма, али ипак мо гу има ти сма ње не 
мо гућ но сти да раз ли ку ју без бед ну од не бе збед не сре ди не.

Деца имају потребу и право да одрастају у средини без 
насиља и одговорност је друштва да их заштити.

Де ца ко ја жи ве у по ро ди ца ма са на си љем уче да је на си ље од го ва ра ју-
ћи на чин за ре ша ва ње кон фли ка та и да је оно уоби ча је но у од но си ма 
из ме ђу љу ди. Ка да од ра сту, код ове де це по сто ји ве ћа ве ро ват но ћа 
да ће по ста ти жр тве зло ста вља ња или да ће зло ста вља ти сво је парт-
не ре или де цу. Код де ча ка је ри зик ве ћи. Код оних ко ји су гле да ли ка-
ко њи хо ви оче ви ту ку мај ке по сто ји 10 пу та ве ћа ве ро ват но ћа да ће 
зло ста вља ти сво је бу ду ће парт нер ке. Де вој чи це, са сво је стра не, ка да 
по ста ну мај ке осам пу та ви ше ко ри сте фи зич ко ка жња ва ње де це уко-
ли ко жи ве у ве за ма са на си љем не го ка да жи ве са ме или у не на сил ним 
ве за ма.
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3. ОБ ЛИ ЦИ ИЗ ЛО ЖЕ НО СТИ ДЕ ЦЕ ПО РО ДИЧ НОМ 
НА СИ ЉУ

Об ли ци из ло же но сти де це по ро дич ном на си љу су ра зно вр сни:

1. Пре на тал на из ло же ност — ка да је мај ка то ком труд но ће жр тва на-
си ља,

2. Из ло же ност де те та на си љу док оно по ку ша ва да за шти ти мај ку,

3. Вик ти ми за ци ја — де те по ста је и са мо жр тва на си ља то ком на па да 
на мај ку,

4. Пар ти ци па ци ја — де те са ра ђу је са оцем у де гра да ци ји мај ке,

5. Све до че ње — де те при су ству је на па ду на мај ку,

6. Слу ша ње — де те чу је оно што се де ша ва у од но су из ме ђу ро ди те ља,

7. По сма тра ње по сле ди ца на сил ног ак та — де те ви ди по вре ђе ну мај-
ку или ме сто где се на пад де сио или ви ди ин тер вен ци ју по ли ци је 
или хит не по мо ћи, 

8. Де те тр пи по сле ди це — жи ви да ље са мај ком ко ја има симп то ме, 
до ла зи до рас ки да ве зе из ме ђу ро ди те ља, до ла зи до про ме не пре-
би ва ли шта итд.

Из ло же ност на си љу у по ро ди ци мо же би ти ди рект на (нпр. мај ка др жи 
бе бу у на руч ју) и ин ди рект на.

4. ШТА СЕ ДЕ ША ВА У ПО РО ДИ ЦИ СА НА СИ ЉЕМ? 

По ро дич на ди на ми ка у по ро ди ца ма са на си љем је дис функ ци о нал на, 
а фор ми ра се као та ква че сто и пре ро ђе ња де те та, јер на си ље над 
же ном по чи ње нај че шће још то ком труд но ће. Гло бал не сту ди је пре ва-
лен це по ка зу ју да се на си ље у по ро ди ци че шће де ша ва у по ро ди ца ма 
са ма лом де цом. По гре шна је прет по став ка да су бе бе и де ца ми ни-
мал но под ути ца јем до га ђа ја у сре ди ни због то га што ни су у ста њу да 
кон цеп ту а ли зу ју до га ђа је пре ко го во ра и ког ни ци је. Ис тра жи ва ња по-
ка зу ју да ма ла де ца не са мо што мо гу да ре ги стру ју до га ђа је и да их 
за пам те то ком зна чај ног вре мен ског пе ри о да већ мо гу да раз ви ју и 
пост тра у мат ски стре сни по ре ме ћај. 

Мно ге сту ди је су утвр ди ле ве зу из ме ђу на си ља над же на ма и њи хо-
вог ро ди тељ ства. Тра у ма ти зо ва ни ро ди тељ мо же по ка зи ва ти про-
блем емо ци о нал не до ступ но сти, сен зи тив но сти на по тре бе де це и 
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афек тив ног ве зи ва ња, што ди рект но ути че на ње го ву спо соб ност 
да од го во ри на анк си о зност сво је де це и во ди те шко ћа ма код де це 
у бу ду ћем раз во ју афек тив не ве за но сти и емо ци о нал не ре гу ла ци је 
стре са. Та ко ђе, оте жан је раз вој ауто но ми је за то што на си ље ути че 
на нор ма лан раз вој по ве ре ња ко је је нео п ход но да би де те ис тра жи-
ва ло свет око се бе.

Због огра ни че них раз вој них ка па ци те та код де це да ре гу ли шу осе ћа-
ња и да ког ни тив но про це су и ра ју до га ђа је из око ли не, она се осла ња ју 
на зна ко ве ко је ви де код ро ди те ља ка ко би ин тер пре ти ра ла зна че ње 
до га ђа ја из око ли не. Кад се де ша ва на си ље, ни је дан од ро ди те ља ни је 
у ста њу да де те ту у то ме по мог не, јер у том тре нут ку ро ди те љи те шко 
ре гу ли шу сво ја емо ци о нал на ста ња баш он да ка да је де те ту по тре бан 
не ко да убла жи стрес и по др жи га. Прет ње мај ци и стрес мај ке де те 
до жи вља ва као да су ње го ви соп стве ни, а исто вре ме но је пре пу ште-
но са мо се би да ре гу ли ше свој страх и анк си о зност. Де ца са ова квим 
ра ним ис ку стви ма по ста ју пре о се тљи ва. Пу тем усло вља ва ња код њих 
се ка сни је ја вља ју стре сна ре ак ци ја и страх и при бла жим вер бал ним 
кон флик ти ма, или ка да ви де из раз ли ца или чу ју ма ло ја чи звук ко ји 
за пра во и ни су опа сни. Код де це ко ја до жи вља ва ју свет као опа сно 
ме сто раз не си ту а ци је мо гу ка сни је да по кре ћу анк си о зност, што на-
ру ша ва њи хо ву спо соб ност да уче и да раз ви ја ју од но се са дру ги ма. За 
раз ли ку од раз вој но уоби ча је них стра хо ва ко ји су про ла зни, стра хо ви 
ко ји су на у че ни или усло вље ни мо гу мно го ду же да тра ју. Та квој де ци 
се мо ра обез бе ди ти сре ди на ко ја је си гур на и ста бил на да би по вра ти-
ла осе ћај кон тро ле и пред ви дљи во сти.

Насиље у породици негативно делује на везу мајка–дете, 
а истовремено је управо та веза најбољи лек који би 
могао да ублажи последице изложености насиљу.
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5. ПО СЛЕ ДИ ЦЕ 

Број не су по сле ди це до ко јих од ра ста ње де те та у по ро ди ци са на си-
љем мо же до ве сти у сфе ри ње го вог со ци јал ног, емо ци о нал ног, ког-
ни тив ног и те ле сног раз во ја. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да ри зик у јед ној 
од ових обла сти мо же да ути че и на раз вој у дру гим обла сти ма те да 
је по тре ба за од ра ста њем у сре ди ни без на си ља пре суд на за раз вој 
де те та. Од нос са ро ди те љем или ста ра те љем тре ба да бу де ис пу њен 
љу ба вљу, по др шком, не гом, а при су ство на си ља у по ро ди ци мо же да 
оме те по ве за ност и оште ти од нос. 

Последице могу бити краткорочне или дугорочне и могу 
се испољити у различитим сферама живота детета.

Про бле ми де це ко ја ра сту у по ро ди ца ма са на си љем ла ко мо гу про ћи 
не при ме ће но. Та де ца мо гу из гле да ти као да су до бро, а ро ди те љи се 
мо гу тру ди ти да се сва ђе не де ша ва ју пред де цом. 

Ка кве ће по сле ди це на ста ти за ви си од мно го фак то ра, из ме ђу оста лог 
од вр сте на си ља, ин тен зи те та и тра ја ња, уз ра ста де те та, по ла, ни воа 
пси хо ло шког и емо ци о нал ног раз во ја, раз ви је но сти ме ха ни за ма су-
о ча ва ња са стре сом, до ступ но сти си сте ма по др шке итд. Не мо же се 
твр ди ти да у свим слу ча је ви ма све до че ња на си љу на ста ју по сле ди це 
код де це, али то сва ка ко по ве ћа ва ве ро ват но ћу за раз вој про бле ма, у 
за ви сно сти од ре зи ли јент но сти де те та.

У сле де ћој та бе ли на бро ја не су раз ли чи те мо гу ће по сле ди це све до че-
ња на си љу у по ро ди ци, гру пи са не по до ме ни ма пси хо ло шког функ ци-
о ни са ња де те та.
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Про бле ми на пла ну 
со ци ја ли за ци је

Изо ла ци ја

Не си гур ност

Агре сив ност

Недовољно развијене социјалне вештине

Симп то ми де пре си је Пла ка ње

Ту га

Ниско самопоштовање

Стра хо ви Нео д ре ђе ни страх

Осе ћај да ће се де си ти „не што ло ше”

Страх од смр ти

Страх да ће из гу би ти мај ку

Страх да ће изгубити оца

По ре ме ћа ји спа ва ња Ноћ не мо ре

Страх да спа ва са мо

Ноћни страх

Ре гре сив ни симп то ми Ену ре за/ен ко пре за

За стој у раз во ју го во ра

Регресија у понашању

Про бле ми у шко ли Те шко ће при ли ком уче ња

Те шко ће са па жњом и кон цен тра ци јом

Пад школ ског успе ха

Тешкоће у интеграцији са другом децом

Про бле ми на пла ну 
по на ша ња и емо ци ја

Про ме не рас по ло же ња

Бес

Анк си о зност

Осе ћај ра њи во сти и до жи вљај све та као опа сног ме ста

Осе ћа ње кри ви це

Те шко ће ре гу ла ци је и ис по ља ва ња емо ци ја

Не ги ра ње или ми ни ми за ци ја

Ре пли ка ци ја на си ља

Про бле ма тич ни од но си са вр шња ци ма

Раз вој за ви сно сти

Из бе га ва ју ће или ри зич но по на ша ње

Бе жа ње од ку ће

Доживљај других као хостилних и агресивно 
понашање као механизам одбране
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Симп то ми пост тра у
мат ског стре сног 
по ре ме ћа ја

Не са ни ца

По на вља не ноћ не мо ре

Фо би је

Анк си о зност

Ди со ци ја тив ни по ре ме ћа ји

Поновно преживљавање трауме

Па рен ти фи ка ци ја де це Пре у зи ма ње ро ди тељ ске и за штит нич ке уло ге 
у од но су на мла ђу бра ћу и се стре

Преузимање заштитничке улоге у односу на мајку

6. ПО СЛЕ ДИ ЦЕ У ЗА ВИ СНО СТИ ОД РАЗ ВОЈ НИХ СТА ДИ ЈУ МА 

Ути цај све до че ња на си љу у ку ћи мо же би ти раз ли чит за сва ко по је ди-
нач но де те. Не по сто ји од ре ђен об лик по ре ме ћа ја емо ци ја и по на ша-
ња ко ји је ка рак те ри сти чан за ову си ту а ци ју, али се из два ја ју од ре ђе-
ни обра сци ко ји су ка рак те ри стич ни за по је ди не уз ра сте де це.

6.1. Бе бе и ма ла де ца

У уз ра сту одој че та нај ва жни ји раз вој ни за да так је ства ра ње емо ци о-
нал не по ве за но сти. У по ро ди ца ма са на си љем раз вој ве за но сти је на-
ру шен, што мо же ути ца ти на спо соб ност да де те гра ди ве зе са дру ги-
ма и на оте жан раз вој ве шти на оче ки ва них за уз раст. Ова де ца мо гу 
по ка зи ва ти зна ке раз вој ног за о ста ја ња, на ру ше не нор мал не обра сце 
спа ва ња и хра ње ња. Та ко ђе, по ја вљу ју се осе тљи ви је здра вље, ма ња 
те ле сна те жи на, пре те ра на уз не ми ре ност и пла ка ње. 

6.2. Пред школ ски и мла ђи школ ски уз раст

До ми нант ни раз вој ни за да ци у овом уз ра сту су про ду бљи ва ње по ве-
за но сти са ро ди те љи ма и уче ње аде кват ног по на ша ња, укљу чу ју ћи 
ди сци пли ну. У по ро ди ца ма са на си љем де ца мо гу ис по ља ва ти ви сок 
ни во стре са и про бле ме при ла го ђа ва ња, стра хо ве, ноћ не мо ре, ири-
та бил ност, не мо гућ ност го во ра или си ро ма шан го вор. Та ко ђе мо гу би-
ти по ву че на, пот чи ње на, мо гу има ти со мат ске те шко ће, ре гре ди ра ти 
на ра ни је фа зе, у игри по на вља ти агре сив не са др жа је. Она жи ве са пу-
но стра ха и анк си о зно сти, осе ћа ју се не бе збед но у соп стве ном до му, 
али су још пре ма ла да би по тра жи ла по моћ.
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6.3. Школ ски уз раст

Основ ни раз вој ни за да ци у овом пе ри о ду је су ког ни тив ни раз вој и 
уче ње со ци јал них уло га. Де ца мо гу по ка зи ва ти про бле ме у уче њу и 
емо ци о нал не те шко ће, мо гу има ти со мат ске жал бе, про бле ме у по на-
ша њу, ни ско са мо по што ва ње, ма ње по ве ре ња у се бе и у бу дућ ност. 
Мо гу осе ћа ти и кри ви цу што ни су не што учи ни ла да спре че на си ље. 
Она се на ла зе у про це пу из ме ђу же ље да са кри ју тај ну пра ће ну сти-
дом због на си ља у ку ћи и на де да ће не ко от кри ти шта им се де ша ва 
и спа си ти их. Због изо ло ва но сти по ро ди це има ју ма ње мо гућ но сти за 
дру же ње и сло бод не ак тив но сти.

У овом уз ра сту по ја вљу ју се и пол не раз ли ке у ре а го ва њу на жи вот са 
на си љем, па де ча ци има ју тен ден ци ју да бу ду ви ше агре сив ни, са ис-
па ди ма бе са, али и скло ни ин тер на ли за ци ји про бле ма са че стим пла-
ка њем, по вла че њем, со мат ским жал ба ма. Де вој чи це ис по ља ва ју ви ше 
по вла че ња, па си ви за ци је и за ви сног по на ша ња, као и со мат ских жал би. 

6.4. Адо ле сцен ци ја

При мар ни раз вој ни за да так у овом пе ри о ду је сте раз вој ауто но ми је, 
пре ко ства ра ња од но са са вр шња ци ма и емо тив них од но са из ван по-
ро ди це. У тим од но си ма они че сто по на вља ју обра сце ко му ни ка ци је 
ко је су на у чи ли. Та ко мом ци мо гу по ста ти на сил ни пре ма де вој ка ма, а 
де вој ке при ста ја ти на оста нак у емо тив ним ве за ма у ко ји ма има на си ља.

Адо ле сцен ти нај че шће по ка зу ју бес, стид, осе ћа ње из да је, стра ха, уса-
мље но сти, изо ла ци је, бун тов ност, де ли квен ци ју, бе жа ње од ку ће, кра-
ђе, про ми ску и тет, бе жа ње из шко ле, кон зу ми ра ње суп стан ци, по ви-
шен ри зик од де пре сив но сти, анк си о зно сти, су и ци дал но сти. 

Не ка де ца раз ви ја ју пост тра у мат ски стре сни по ре ме ћај, по го то во ако 
је на си ље би ло ин тен зив но и кон ти ну и ра но. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да 
је од го вор де це на тра у му ин тен зив ни ји ако по зна ју по чи ни о ца или 
жр тву не го кад су у пи та њу не по зна те осо бе. Симп то ми пост тра у мат-
ског стре сног по ре ме ћа ја мо гу би ти сле де ћи: те шко ће у спа ва њу, по-
ја чан опрез, по ре ме ћај ве зи ва ња, пад кон цен тра ци је, те шко ће у ус по-
ста вља њу од но са са дру ги ма, без на де жан став пре ма љу ди ма, жи во ту, 
сво јој бу дућ но сти, што по ја ча ва ве ро ват но ћу да ће до ћи до ри зич них 
об ли ка по на ша ња. Та ко ђе, по ја вљу ју се на ме та ња ми сли и сли ка ве за-
них за тра у мат ске до га ђа је, за стра шу ју ћи сно ви, ре пе ти ци ја тра у ме у 
игри, спе ци фич ни стра хо ви.
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7. ДУ ГО РОЧ НЕ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ 

Из ло же ност на си љу у по ро ди ци у би ло ком раз вој ном ста ди ју му мо же 
да до ве де до ду го роч них пси хо ло шких про бле ма, ко ји тра ју и у од ра-
слом до бу. То су ан ти со ци јал но, агре сив но или ауто де струк тив но по-
на ша ње, по ре ме ћа ји рас по ло же ња, зло у по тре ба суп стан ци, про бле-
ми у кон тро ли им пул са, по ре ме ћа ји по на ша ња. По ве ћан је и ри зик за 
де пре сив ност, со мат ске те го бе, ни ско са мо по што ва ње, те шко ће у спа-
ва њу и ис хра ни. Због про бле ма у уче њу то ком де тињ ства и не до вољ-
но раз ви је них ин тер пер со нал них ве шти на ове осо бе мо гу има ти ве-
ли ких те шко ћа да за др же по сао и оства ре аде кват не парт нер ске ве зе.

Већ по ме ну то до ма ће ис тра жи ва ње ука за ло је да мај ке ре ги стру ју низ 
штет них по сле ди ца код де це ко ја су све до ци на си ља или би мо гла зна-
ти за на си ље ко је чи не њи хо ви оче ви: про ме не у ис хра ни (29%), смет-
ње при ли ком спа ва ња (28%), ноћ но мо кре ње (20%) и че сте гла во бо ље 
(11%). Нај у че ста ли ја осе ћа ња би ла су страх (63%) те на пе тост и нер во-
за (56%). Про ме не су уоче не и у од но су де те та са оцем, а од но си ле су се 
на страх (66%), из бе га ва ње кон так та (43%) и бес по го вор ну по слу шност 
(33%), ма да је не кој де ци отац био мо дел за по на ша ње (16%). Код не ке 
де це ја вља ли су се сла би ји школ ски учи нак (37%) и сла ба кон цен тра-
ци ја (36%), док се код јед ног бро ја де це по ка зи вао бо љи школ ски успех 
(11%). Код не ке де це су при ме ће не си ро ма шни је со ци јал не ре ла ци је 
са вр шња ци ма (17%), а не ка де ца су по ка зи ва ла агре сив но по на ша ње 
(13%). По је ди на де ца су би ла жр тве на си ља сво јих вр шња ка (7%), а по-
ја вљи ва ло се и на си ље у ра ним парт нер ским ве за ма.

8. ПРЕ ПО РУ КЕ ЗА ЗДРАВ СТВЕ НЕ РАД НИ КЕ

Де ца ко ја жи ве у по ро ди ца ма са на си љем нај че шће ни су у ста њу да 
са ма по тра же по моћ или чак не зна ју ка ко би го во ри ла о на си љу. Она 
би код свог ле ка ра тре ба ло да до би ју мо гућ ност да о то ме раз го ва ра ју.

Де ца по ка зу ју ло јал ност пре ма ро ди те љи ма и страх од то га шта ће се 
де си ти ако ка жу исти ну о на си љу у ку ћи, као и по тре бу да са чу ва ју 
по ро ди цу од рас па да. Због то га је пре суд но да се раз ви је од нос по ве-
ре ња са ле ка ром. У сва ком слу ча ју нео п ход но је да ле ка ри зна ју ко ји 
су то мо гу ћи зна ци да се у по ро ди ци де те та де ша ва на си ље, тј. шта су 
та ко зва не „цр ве не за ста ви це”, ко је тре ба да бу ду сиг нал да је нео п ход-
но по дроб ни је ис пи та ти си ту а ци ју.
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ЗНАЦИ УПОЗОРЕЊА
� Бебе које не напредују или губе на тежини
� Мало дете са ноћним морама
� Дете са боловима у стомаку или главобољом
� Енуреза и енкопреза
� Дете које бије другу децу
� Дете које бежи из школе
� Дете које је у пратњи повређене мајке у хитној служби
� Адолесцент који предузима ризична понашања
� Депресивни адолесцент
� Суицидални адолесцент

Ка ко ис тра жи ва ња по ка зу ју да ле ка ри пре по зна ју са мо 1 од 35 слу ча-
је ва на си ља у по ро ди ци, пре по ру чу је се да се уве де ру тин ски скри-
нинг, ко ји мо же да по ве ћа број де тек то ва них слу ча је ва.

Уз помоћ питања примерених узрасту здравствени 
радник и сарадник могу да одиграју значајну улогу у 
превенцији и заштити деце од насиља у породици.

Услед не до стат ка вре ме на, еду ка ци је или не по зна ва ња ме ха ни за ма 
за шти те де це, здрав стве ни рад ник/са рад ник че сто има те шко ћа да 
пре по зна де цу ко ја су под ри зи ком због на си ља у по ро ди ци. За то се 
пре по ру чу ју сле де ћи ко ра ци:

1. Раз у ме ва ње при ро де на си ља у по ро ди ци, ње го ве рас про стра ње-
но сти и пре пре ка за де тек то ва ње, 

2. По зна ва ње де фи ни ци је на си ља у по ро ди ци и мо гу ћих по ка за те ља,

3. Уво ђе ње ру тин ског скри нин га при пре гле ду,

4. Схва та ње да су без бед ност и си гур ност де те та и же не на пр вом ме сту,

5. При ку пља ње ин фор ма ци ја о прав ним оп ци ја ма и по ступ ку при ја-
вљи ва ња зло ста вља ња де це и по ро дич ног на си ља,

6. По зна ва ње ре сур са у за јед ни ци.
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Да би се по мо гло де ци, мо ра се по мо ћи мај ци ко ја је жр тва на си ља. Са 
њом тре ба раз го ва ра ти о то ме ко јој пру жа по моћ у од га ја њу де те та, 
ка ко се сла же са парт не ром, да ли се осе ћа без бед но код ку ће, да ли 
је не ка да би ла у ве зи у ко јој ју је не ко на па дао или јој је пре тио, да ли 
је са да шњи парт нер не кад по вре дио њу или де цу, да ли раз у ме ко је 
оп ци је има да не што про ме ни. Мо гу ће те ме раз го во ра мо гу да бу ду и 
сва ђе, прет ње, по вре де, ка па ци те ти за са мо од бра ну.

Треба помоћи мајци да разуме да ни њена деца нису 
безбедна ако она није безбедна.

9. ПРИ КАЗ СЛУ ЧА ЈА

При каз слу ча ја 1

Де вој чи ца, 6 го ди на, жи ви у хра ни тељ ској по ро ди ци од сво је дру ге го
ди не. Хра ни те љи ца из ве шта ва да је та да је два хо да ла, го вор ни је 
био раз ви јен, та ко ђе ни хи ги јен ске на ви ке. По ка зи ва ла је стра хо ве, 
но ћу је ври шта ла. Жи ве ћи у по ро ди ци са још тро је де це по ла га но је 
на пре до ва ла, све функ ци је су се раз ви ле у скла ду са уз ра сним нор ма
ти ви ма. Ве за на је за хра ни те ље и оста лу де цу у по ро ди ци. У ку ћи 
ре ла тив но склад ног по на ша ња. У шко ли го то во сва ко днев но кра де 
ужи ну од дру ге де це, чак и хра ну ко ја је ба че на у сме ће, без об зи ра на 
то што има сво ју ужи ну и у ку ћи до бро је де. Не дав но је ба ци ла са те
ра се, дру ги спрат, ку цу ко ју је обо жа ва ла. Пас ни је пре жи вео.

До ступ ни по да ци о нај ра ни јем раз во ју го во ре да је де те жи ве ло са 
ро ди те љи ма ко ји су се че сто сва ђа ли, отац нар ко ман ту као је мај
ку ко ја је по бе гла, пре у да ла се у ино стран ству и ни ка да се ни је рас
пи ти ва ла о де те ту. Де те сме ште но у хра ни тељ ску по ро ди цу.

При каз слу ча ја 2

Де чак од 14 ме се ци пре ма при вре ме ној ме ри бо ра ви код оца 4 са та, 
2 пу та не дељ но. При ли ком јед не по се те оцу за спао је у вре ме ка да 
је тре ба ло да се вра ти мај ци те је отац те ле фо ном за мо лио да га 
вра ти ка да се про бу ди. Мај ка је пре ти ла по ли ци јом па је отац усну
ло де те до нео ис пред згра де да га вра ти мај ци. Ка да га је она узе ла у 
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на руч је, сва ђа се на ста ви ла и он ју је уда рио у гла ву. Она је у са мо од
бра ни узе ла из тор бе спреј са су зав цем и ис пр ска ла га у ли це, др же ћи 
де те ко је ина че бо лу је од аст ме. На кон овог до га ђа ја оба ро ди те ља 
су до би ла ме ру за бра не уз не ми ра ва ња ма ло лет ног де те та.

10. ЗА КЉУ ЧАК

Због сло же не при ро де до жи вља ва ња тра у мат ских ис ку ста ва код де це, 
здрав стве ни рад ни ци/са рад ни ци мо ра ју зна ти ка ко да пре по зна ју де-
цу ко ја жи ве у по ро ди ца ма са на си љем. Ре а го ва ње дру гих осо ба је дан 
је од нај ва жни јих фак то ра од ко јих за ви си ка ко ће де те пре ва зи ћи тра-
у му. Сто га је нео п ход но раз ви ја ти кли му у дру штву ко ја ће омо гу ћи ти 
да се раз би је зид ти ши не и тај ни о парт нер ском и по ро дич ном на си љу 
и да се та ко по мог не де ци ко ја су не ви дљи ве жр тве на си ља у парт нер-
ским од но си ма сво јих ро ди те ља.
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XI 
ВР ШЊАЧ КО 
ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ

Оли вер Ви до је вић

В р шњач ко зло ста вља ње пред ста вља чест об лик зло у по тре бе ме ђу 
де цом и адо ле сцен ти ма, а епи де ми о ло шки зна чај про из и ла зи из 

утвр ђе них штет них по сле ди ца за де те тов пси хич ки и фи зич ки раз вој, 
као и за со мат ско и мен тал но здра вље осо ба ко је су му би ле из ло же не 
у ду жем пе ри о ду то ком свог де тињ ства.

Вр шњач ко зло ста вља ње се пре ма Ол ве у су де фи ни ше као из ло же ност 
де те та на мер ном, не га тив ном и по на вља ном де ло ва њу од стра не јед-
ног или ви ше уче ни ка, не сра змер не сна ге (ствар не или пер ци пи ра не), 
због че га то де те тр пи те ле сну и емо ци о нал ну, пси хо ло шку ште ту, а 
не моћ но је да се од у пре. 

1. ОБ ЛИ ЦИ ВР ШЊАЧ КОГ ЗЛО СТА ВЉА ЊА

Основ на по де ла вр шњач ког зло ста вља ња је на фи зич ко и вер бал но 
зло ста вља ње.

Фи зич ко зло ста вља ње је нај у оч љи ви ји об лик и об у хва та уда ра ње, 
шу ти ра ње, гу ра ње, га ђа ње, шти па ње, чу па ње, са пли та ње и дру ге об-
ли ке на па да ко ји мо гу да иза зо ву ма ње или ви ше ви дљи ве и озбиљ не 
фи зич ке по вре де. Фи зич ко на си ље из ме ђу вр шња ка при вла чи нај-
ви ше па жње ве ро ват но због бо ја зни око ли не да су коб не еска ли ра и 
про ши ри се.

Вер бал но зло ста вља ње нај че шће пра ти фи зич ко и под ра зу ме ва 
вре ђа ње, ши ре ње гла си на, стал но за дир ки ва ње, по ни жа ва ње, на ре-
ђи ва ње, зах те ва ње по слу шно сти и под ре ђе но сти, исме ва ње, ого ва-
ра ње, ру га ње, а че сто об у хва та и не га тив не ко мен та ре о по ро ди ци (о 
ро ди те љи ма, бра ту, се стри). 
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Вербално злостављање се теже препознаје од физичког и 
околина на њега мање реагује, мада студије показују да оно 
представља најраширенији облик вршњачког злостављања 
и да може довести до тешких последица код жртве. 

У ли те ра ту ри се сре ће по де ла на ве де них об ли ка вр шњач ког зло ста-
вља ња на че ти ри под вр сте на си ља:

�	емо ци о нал но/со ци јал но/ре ла ци о но — об у хва та на мер но ис кљу-
чи ва ње жр тве из за јед нич ких ак тив но сти, изо ла ци ју и бој кот жр тве 
од стра не гру пе де це, че сто под ути ца јем јед ног де те та ме ђу њи ма 
ко је је ор га ни за тор или вр ши под стре ка ва ње оста лих да жр тву од-
ба цу ју, иг но ри шу, пот пу но пре ки ну ње ну со ци јал ну ко му ни ка ци ју у 
гру пи вр шња ка (да нас то све че шће чи не пу тем со ци јал них мре жа, 
ин тер не та, од но сно у фор ми ди ги тал ног зло ста вља ња); 

�	сек су ал но на си ље — у гру пи вр шња ка се од но си на не у ме сне и 
увре дљи ве ко мен та ре, до ба ци ва ња, дис ква ли фи ка ци је жр тве, али 
и на раз ли чи те фор ме и ин тен зи те те не же ље ног те ле сног кон так та 
или прет ње сек су ал ним на па дом; 

�	еко ном ско на си ље — об у хва та оти ма ње и уни шта ва ње ства ри, 
кра ђу и из ну ђи ва ње нов ца; 

�	кул ту рал но на си ље — под ра зу ме ва вре ђа ње на на ци о нал ној, ре-
ли гиј ској и ра сној осно ви.

2. КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ВР ШЊАЧ КОГ ЗЛО СТА ВЉА ЊА

За здрав стве ног рад ни ка бит но је да раз ли ку је спо ра дич не епи зо де 
про ла зних су ко ба ме ђу де цом од вр шњач ког зло ста вља ња и на си ља. 
При су ство сле де ћих фак то ра омо гу ћа ва да се де тер ми ни ше вр шњач-
ко зло ста вља ње: 

�	по сто ји на ме ра да се де те по вре ди, увре ди, да му се на не се фи зич-
ка, со ци јал на, емо ци о нал на или дру га ште та; 

�	ни је би ло про во ка ци је од стра не са ме жр тве зло ста вља ња; 

�	 по сто ји не рав но прав ност у по гле ду мо ћи, од но сно сна ге жр тве и 
зло ста вља ча, би ло да је са мо та ко пер ци пи ра на, би ло да је ви ше 
зло ста вља ча ци ља ло јед ну жр тву; 
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�	де ша ва се ба рем јед ном сед мич но или че шће, по на вља се у да том 
вре мен ском пе ри о ду и/или пре ти да се и да ље на ста ви; 

�	са еска ла ци јом зло ста вља ња код жр тве се ја вља ју страх и пла шња, 
што омо гу ћа ва по чи ни о цу зло ста вља ња да на ста ви, јер не стре пи 
да ће жр тва мо ћи да га при ја ви или пре ки не зло ста вља ње.

Зло ста вља ње ме ђу де цом мо же би ти ди рект но (нпр. вре ђа ње, уда ра-
ње) и ин ди рект но, ко је је те же уоч љи во и ко ме су скло ни је де вој чи це 
(нпр. на мер но ис кљу чи ва ње из груп них ига ра, ого ва ра ње итд.). Раз-
ли ку је се си ту а ци ја код де ча ка и де вој чи ца. Де ча ци су ви ше фи зич ки 
ак тив ни и њи хо ве ин тер ак ци је у спор ту и игри су фи зич ке, па је ме ђу 
њи ма че шће фи зич ко зло ста вља ње. Де вој чи це су ви ше из ло же не вер-
бал ном, емо ци о нал ном и ре ла ци о ном зло ста вља њу, по себ но од стра-
не дру гих де вој чи ца. 

Зло ста вља ње се мо же де ша ва ти у пред школ ској уста но ви, у шко ли, 
на пу ту до шко ле, уста но ви за днев ни бо ра вак и сме штај де це, спорт-
ским ор га ни за ци ја ма и на дру гим ме сти ма где се де ца оку пља ју у не-
кој ор га ни зо ва ној или спон та но ор га ни зо ва ној ак тив но сти, на при мер 
у пар ку или на игра ли шту.

Вр шњач ко зло ста вља ње, по ред на ме ре да се не ко ме на у ди, по на вља-
ња на сил не рад ње и дис ба лан са мо ћи, ка рак те ри ше и ја сна по де ла 
уло га на уло гу на сил ни ка и уло гу жр тве. По то ме се вр шњач ко на си ље 
ја сно раз ли ку је од јед но став не бор бе за пре моћ ка ква се до га ђа ка да 
се дво је де це по сва ђа ју око играч ке ко ју обо је же ле за се бе. 

Поред онога ко насиље врши и онога ко насиље трпи, у 
динамици вршњачког злостављања обично имамо више 
актера:
� жртве, 
� починиоце, 
� реактивне жртве (злостављани злостављачи), 
� посматраче — сведоке који присуствују насиљу и 

злостављању друге деце, 
� одрасле — наставници и школа као институција 

(односно дом ученика или друга институција у којој 
бораве деца). 
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3. ЖР ТВЕ ВР ШЊАЧ КОГ ЗЛО СТА ВЉА ЊА

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да су не ка де ца због сво јих лич них ка рак те ри-
сти ка и по на ша ња под ве ћим ри зи ком да бу ду жр тве вр шњач ког зло-
ста вља ња. Че шће су то де ца ни жег ра ста и сла би је фи зич ке кон сти ту-
ци је, са ма ње фи зич ке сна ге, сла би ји су и гра цил ни је гра ђе, ко ја ни су 
спо соб на да се са ма од бра не и за шти те од зло ста вља ња. Та де ца дру ги-
ма де лу ју као „ла ка ме та” или „жр тве но јаг ње”, суб ми сив ни ја су и не ма ју 
со ци јал не ве шти не, сти дљи ва су, по ву че на, ћу тљи ва, не го во ре, има ју 
ма ње при ја те ља, ни су „по пу лар на у гру пи”. Не ка да су то де ца ко ја дру-
ги ма де лу ју на ме тљи во, агре сив но, ан ти па тич но, па су ири тант на и про-
во ци ра ју ре ак ци ју дру гих про тив њих. Код ова кве де це се лак ше по на-
вља ју епи зо де агре си је, укла па ју се у уло гу „цр не ов це” у раз ре ду. 

Као лич не осо би не де це жр та ва по ја вљу ју се анк си о зност, опре зност, 
ма ње го во ре и ти ха су, не си гур ни ја, осе тљи ви ја, ни су ве шта у ко му ни-
ка ци ји и сла би је се со ци ја ли зу ју, не ма ју спо соб ност да ре ша ва ју про-
бле ме, изо ло ва на су од дру гих, има ју ма ло дру го ва или не ма ју дру го ве 
и дру га ри це и бли ске ре ла ци је у раз ре ду, ве зу ју се за од ра сле (учи те-
љи цу, на став ни ке или ис кљу чи во ро ди те ље и чла но ве по ро ди це). 

Мла ђа де ца су угро же ни ја као жр тве због сла би је са мо за шти те и со ци-
јал них ве шти на. Лак ше их је за стра ши ти и збу ни ти, па не са оп шта ва ју 
шта им се до га ђа и не тра же по моћ, пре пу ште на су зло ста вља чи ма. 
Ме ђу мла ђи ма зло ста вља ње обич но тра је кра ће и пред ста вља про ла-
зни фе но мен, ко ји се вре ме ном из гу би ка ко се де ца у раз ре ду ме ђу-
соб но збли же и упо зна ју. 

4. ЗЛО СТА ВЉА ЧИ — ДЕ ЧА ЦИ И ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ 
КО ЈИ ЗЛО СТА ВЉА ЈУ ДРУ ГУ ДЕ ЦУ 

Ме ђу зло ста вља чи ма се нај ви ше ис ти чу агре сив ни ја де ца, че шће де-
ча ци, али у по след ње вре ме ра сте удео де вој чи ца у тој гру пи. Не ка 
ис тра жи ва ња ста вља ју ак це нат на де цу са сла би јом кон тро лом по на-
ша ња и им пул сив но шћу, без све сти о по сле ди ца ма сво јих агре сив них 
по сту па ка пре ма дру гој де ци. Ме ђу тим, има по ка за те ља да де ца ко ја 
хо ће да оства ре ве ћи ути цај и моћ у гру пи, а има ју со ци јал не ве шти не, 
та ко ђе мо гу да се ис по ље на на ме тљив и на си лан на чин пре ма дру ги-
ма, и то де ча ци фи зич ком си лом, а де вој чи це ви ше вер бал но и ре ла ци-
о ним зло ста вља њем: сплет ка ре ње, ши ре ње ла жних ве сти, вре ђа ње и 
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сл. Сви они ге не рал но има ју по зи ти ван став пре ма на си љу као на чи ну 
за ре ша ва ње про бле ма и кон фли ка та, а по ка зу ју не га ти ван став пре-
ма школ ском окру же њу. Гру па де це са на сил ним по на ша њем обич но 
по ста је вр ло ко хе зив на, јер се слич ни ме ђу соб но удру жу ју и уве ра ва ју 
да не чи не ни шта ло ше или да се „са мо бра не од оних дру гих”. 

4.1. Ка рак те ри сти ке пре ма уз ра сту

Агре сив ност у гру пи за па жа се код не ке де це још из пред школ ског уз-
ра ста. То је зна ча јан пре дик тор за ка сни је на сил но по на ша ње пре ма 
дру гој де ци у основ ној шко ли. Пре ма уз ра сту се мо гу из дво ји ти ка рак
те ри стич ни зна ко ви пре дик ци је агре сив ног и на сил ног по на ша ња. 

У пред школ ском уз ра сту то су на па ди бе са, ко ји тра ју ду же и не мо гу 
се за у ста ви ти, агре сив ни ис па ди без раз ло га, им пул сив ност, не по сто-
ја ње стра ха, енер гич ност без за др шке, кон стант но опо ни ра ње од ра-
сли ма и не по слу шност пре ма од ра сли ма, во ле да гле да ју на си ље на 
фил му, те ле ви зи ји, на ин тер не ту и у игри ца ма и у то ме ја ко ужи ва ју. 

Де ца школ ског уз ра ста по ка зу ју ло ши ју па жњу и кон цен тра ци ју, 
оме та ју школ ске ак тив но сти дру гих, има ју лош успех у шко ли, ула зе 
ла ко у кон флик те и ту че са дру гом де цом, на кри ти ку и за бра ну ре-
а гу ју екс трем ним бе сом, љут њом, осве том, па има ју ма ло при ја те ља, 
гле да ју на сил не фил мо ве и игра ју на сил не игри це, скла па ју при ја тељ-
ства са се би слич ном агре сив ном де цом и фор ми ра ју гру пу ко ја агре-
сив но на сту па пре ма дру гој де ци (агре сив но по на ша ње је пред у слов 
да се у ту ода бра ну гру пу уђе и бу де њен члан), стал но су опо нент ни и 
су прот ста вља ју се од ра сли ма као ауто ри те ту, за дир ку ју дру гу де цу и 
дра же жи во ти ње, че сто су фру стри ра ни, раз дра жљи ви, де лу ју као да 
су без о се ћај ни у од но су на дру ге. 

У адо ле сцен ци ји не по шту ју ни је дан ауто ри тет, не ма ју са о се ћа ње за 
дру ге, про бле ме ре ша ва ју пр вен стве но си лом и на си љем, има ју лош 
школ ски успех и пу но из о ста ју са ча со ва, па ла ко от па да ју из шко ло ва-
ња (dropout), че шће и ви ше ко ри сте ал ко хол и ПАС, уче ству ју у ту ча-
ма, кра ђа ма и уни шта ва њу јав них до ба ра. 

Де ца са агре сив ним и на сил ним по на ша њем че сто по ти чу из по ро ди-
ца у ко ји ма су ро ди те љи за не ма ру ју ћи и не за ин те ре со ва ни у сми слу 
од ба ци ва ња вас пит не ро ди тељ ске уло ге или, на су прот то ме, има ју 
пре за штит нич ки став, са ми су хо стил ни пре ма око ли ни, увек про јек-
ту ју кри ви цу за по на ша ње сво је де це на дру ге, кри ве дру гу де цу, шко-
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лу, дру штво… Као до ми нан тан или ис кљу чи ви ме тод вас пи та ња ко ри-
сте на си ље и не сра змер но и не при ме ре но ка жња ва ње, би ло фи зич ко 
би ло дру ге ви до ве, на не до сле дан и пре те ран на чин. Прак тич но, та-
ква де ца че сто пре у зи ма ју мо дел по на ша ња од ро ди те ља/ста ра те ља 
и при ме њу ју га у шко ли пре ма дру гој де ци и гру пи вр шња ка. Обич но 
су те по ро ди це сла бо са ра дљи ве и са шко лом и са дру гим слу жба ма. 

У но ви је вре ме па жња се усме ра ва на ис тра жи ва ње ути ца ја при ка зи-
ва ња на си ља у ме ди ји ма, на фил му, те ле ви зи ји, у игри ца ма, ко ји ма су 
де ца пер ма нент но из ло же на од вр ло ра ног уз ра ста. Оп шти за кљу чак 
је да је нео п ход на ја сна од ред ни ца и сте пен ре стрик ци је у по гле ду 
при сту па де це та квим са др жа ји ма.

5. РЕ АК ТИВ НЕ ЖР ТВЕ (ЗЛО СТА ВЉА НИ ЗЛО СТА ВЉА ЧИ)

Ре ак тив не жр тве су зло ста вља ни зло ста вља чи дру ге де це. Они сво је 
по на ша ње оправ да ва ју пре ла ском на „са мо од бра ну”, а прак тич но се 
иден ти фи ку ју са агре со ром ко ји је имао моћ над њи ма док су са ми тр-
пе ли зло ста вља ње. Пре ла ском у по зи ци ју зло ста вља ча, они до жи вља-
ва ју да је моћ код њих. То су че сто де ца са хи пе рак тив но шћу и са де-
фи ци том па жње. Не ка де ца су у ту фа зу пре шла ка да ви ше ни су мо гла 
из др жа ти да тр пе ви сок сте пен и об лик зло ста вља ња и по ни жа ва ња 
ко јем су са ма би ла из ло же на. Они су са ми под ло жни ји де пре сив но-
сти, анк си о зно сти, ири та бил но сти и дру гим пси хо ло шким по сле ди ца-
ма зло ста вља ња. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да се код ових зло ста вља ча у 
деч јем и адо ле сцент ском уз ра сту мо гу ја ви ти ду го роч не не по вољ не 
по сле ди це по со мат ско и мен тал но здра вље, ко је се раз ви ја ју у низ 
бо ле сти ка да од ра сту: де пре си ја, ал ко хо ли зам, зло у по тре ба и за ви-
сност од ПАС, по ре ме ћа ји ис хра не и су и цид. 

6. СВЕ ДО ЦИ — ПО СМА ТРА ЧИ ЗЛО СТА ВЉА ЊА ВР ШЊА КА

Све до ци — по сма тра чи зло ста вља ња у вр шњач кој гру пи мо гу да се 
свр ста ју у не ко ли ко под гру па:

�	под стре ка чи — ак тив ни са у че сни ци ко ји по др жа ва ју, а уче ству ју на 
под сти цај во ђа гру пе ко ји ини ци ра ју зло ста вља ње жр тве,

�	 па сив ни на ви ја чи — при ста ли це зло ста вља ча ко ји не уче ству ју ак-
тив но,
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�	гле да о ци — са мо при су ству ју при зо ру „са три би на” и евен ту ал но 
сни ма ју мо бил ним те ле фо ном па да ље ди стри бу и ра ју сни мак де-
ша ва ња, ра ди ко мен та ра и соп стве не по пу лар но сти, али без не по-
сред ног уче шћа у зло ста вља њу жр тве,

�	про те сту ју ћи гле да о ци — гла сно не го ду ју про тив зло ста вља ња, 
али не пред у зи ма ју ак тив ну за шти ту жр тве и

�	спа си о ци — ак тив но се укљу чу ју да за шти те жр тву и за у ста ве зло-
ста вља ње.

Све до ци на си ља има ју ве о ма зна чај ну уло гу у за у ста вља њу на си ља.

Пракса је показала да најбоља превенција и најмоћнија 
стратегија у спречавању вршњачког злостављања лежи 
управо у томе да посматрачи насиља преузму контролу.

Због то га је ва жно да ин тер вен ци је у шко ли по сле по сма тра ња и све-
до че ња епи зо ди на си ља и зло ста вља ња бу ду усме ре не упра во на све 
оне ко ји су се на шли у по сма трач кој уло зи. У су прот ном, по сма тра чи 
ла ко мо гу по но во да се при дру же или чак да ак тив но ини ци ра ју но-
во зло ста вља ње са дру гим жр тва ма у истом или но вом кон тек сту, тј. 
ши ре ње зло ста вљач ког по на ша ња. Они ко ји узму уче шћа у од бра ни 
жр тве и пре ки да њу вр шњач ког на си ља су бит ни ак те ри у пре вен ци ји 
но вих епи зо да на си ља — вр шњач ки еду ка то ри и но си о ци про ме не по-
на ша ња у гру пи вр шња ка — те мо ра ју би ти укљу че ни у ин тер вен ци ју. 

7. ПРЕ ПО ЗНА ВА ЊЕ ВР ШЊАЧ КОГ ЗЛО СТА ВЉА ЊА

По ка за те љи вр шњач ког зло ста вља ња су ра зно вр сни и за ви се од вр сте 
зло ста вља ња и од ка рак те ри сти ка де те та. У по на ша њу де те та мо гу се 
рас по зна ти про ме не рас по ло же ња, фру стри ра ност, раз дра жљи вост 
или апа тич ност и стал ни умор. Не ка де ца има ју агре сив не ис ту пе пре ма 
чла но ви ма по ро ди це, по не кад и пре ма кућ ним љу бим ци ма и/или пред-
ме ти ма у ку ћи, као из раз не мо ћи и аку му ли ра ног бе са и стреп ње ко ји ма 
су стал но ис пу ње ни. Дру га де ца де лу ју ту жно, не срећ но, апа тич но, без-
вољ но, ла ко се рас пла чу; у шко ли не ма ју при ја те ља ни ти ослон ца. Не ке 
жр тве се по вла че у се бе, ћу те и па сив но или ак тив но од би ја ју да иду у 
шко лу, по ста ју еви дент но де пре сив не, чак мо гу да ма ни фе сту ју и су и ци-
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дал ну иде а ци ју или да по ку ша ју су и цид, по себ но ка да се на њих вр ши 
при ти сак из око ли не у по гле ду шко ле. По себ но тре ба обра ти ти па жњу 
ка да се на гло ја вља из ра зи та про ме на у по на ша њу и на сту пу де те та: ка-
да оно ме ња пут ко јим од ла зи и до ла зи из шко ле, ка да тра жи да га не ко 
во ди иако је прет ход но од ла зи ло са мо стал но, ка да тра жи про ме ну раз-
ре да или шко ле, ка да до ла зи ку ћи са по це па ним књи га ма и све ска ма, 
са оште ће ним и не ста лим при бо ром, са упр ља ном и по це па ном оде-
ћом и обу ћом или без де ло ва оде ће (па ти ке, ка па, ру ка ви це, јак на, ра-
нац и сл.), ка да до ла зи из шко ле глад но, јер је но вац за ужи ну на вод но 
„из гу би ло”, ка да по ста не ћу тљи во, тмур но, не рас по ло же но, плач љи во, 
раз дра жљи во, ка да се по ру ка ма и но га ма се ви де мо дри це, огре бо ти-
не, по се ко ти не, убо ди ко је не уме да об ја сни или еви дент но из ми шља 
на чин по вре де, ка да се по вла чи из со ци јал них кон так та, ка да је анк си о-
зно, од сут но, збу ње но, ка да де те по ста је де пре сив но, ка да че сто од би ја 
да је де, ка да се на мер но са мо по вре ђу је, ка да са ве ћом де пре сив но шћу 
по чи ње да раз ми шља о са мо у би ству, па чак и по ку ша да се уби је. 

8. ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ВР ШЊАЧ КОГ ЗЛО СТА ВЉА ЊА

Крат ко роч не по сле ди це код жр тве зло ста вља ња се од но се на по ја ву 
от по ра пре ма од ла ску у шко лу, на че сто из о ста ја ње и от пор по ла ску 
у шко лу по сле рас пу ста, па у за и бо ло ва ња, на сла би ји школ ски успех, 
на по ја ча ни страх, стреп њу, на сла би је са мо по у зда ње и ауто но ми ју у 
ра ду, на осе ћај ма ње вред но сти, на по ву че ност и уса мље ност, на пре-
те ра ну осе тљи вост, до жи вљај на пу ште но сти, на пси хо со мат ске смет-
ње и со мат ске екви ва лен те анк си о зно сти (бол у сто ма ку, гла во бо ља, 
бол у ле ђи ма, те шко ће спа ва ња, ју тар њи умор и сл.) и де пре сив ност, 
са евен ту ал ном су и ци дал ном иде а ци јом и по на ша њем. 

Ду го роч не по сле ди це по жр тве су: анк си о зност, де пре си ја, ни ско 
са мо по што ва ње, на у че на бес по моћ ност, за па да ње у оча ја ње и на ра-
ста ње анк си о зно сти што до во ди до су и ци дал них ми сли, те жњи и по-
ку ша ја су и ци да; до жи вљај се бе као дру га чи јег од дру гих, ло ши јег од 
оста лих, до жи вљај да су са ми кри ви за оно што им се де ша ва; до жи-
вљај не мо ћи да се бе од бра не и не што пре ду зму; по ре ме ћај па жње, 
пам ће ња и ре про дук ци је на у че ног, уз оп ште ре ду ко ва ње мо ти ва ци је, 
во ље и ка па ци те та за уче ње ге не рал но; до жи вљај да овај свет ни је 
си гур но ме сто, уз љут њу и огор че ност на око ли ну, а што у на сту пи ма 
бе са и оча ја ња мо же да до ве де до не сра змер них и по гре шно усме ре-
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них агре сив них исту па пре ма око ли ни (нај че шће не ди рект но пре ма 
зло ста вља чи ма, већ ин ди рект но или за мен ски на дру ге), а ко ји за вр-
ша ва ју ло ше по са му жр тву; не у спех да се оства ре сво ји по тен ци ја ли, 
јер школ ско окру же ње за у век оста је у до жи вља ју као опа сно, хо стил-
но и ту ђе, а они су ту не си гур ни и за стра ше ни, па су та ко „уна пред из-
гу бље ни за да ље шко ло ва ње”. 

Ге не рал но, ис тра жи ва њи ма је по твр ђе но да код од ра слих, ко ји су као 
де ца и мла ди пре тр пе ли вр шњач ко зло ста вља ње, по сто ји сла би је оп-
ште ста ње здра вља, скло ност по но вље ним по вре да ма на ра ду, у са о-
бра ћа ју и сл., као и тен ден ци ја да че шће тра же ле кар ску по моћ. 

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да се и код зло ста вља ча у деч јем и адо ле сцент-
ском уз ра сту мо гу ја ви ти ду го роч не не по вољ не по сле ди це по со мат-
ско и мен тал но здра вља те да се раз ви ја низ бо ле сти код њих ка да 
од ра сту: де пре си ја, ал ко хо ли зам, зло у по тре ба и за ви сност од ПАС, 
по ре ме ћа ји ис хра не и су и цид.

По сле ди це по мен тал но здра вље су да ле ко озбиљ ни је, ду го роч но су 
при сут не и у ка сни јем жи во ту, зах те ва ју ду же и сло же ни је трет ма не. 
Као ду го роч не по сле ди це су еви ден ти ра ни де пре си ја, по ре ме ћа ји 
ис хра не и ве ћа скло ност бо ле сти ма за ви сно сти. ал ко хо ли зму и упо-
тре би ПАС. Симп то ми гла во бо ље, ин сом ни је, не рас по ло же ња, апа ти је 
или пре те ра не ири та бил но сти, сла би је кон цен тра ци је де лу ју на знат-
но сни же ње рад не спо соб но сти код од ра слих осо ба ко је од њих па те. 
Ка да уз то до да мо њи хо ва ина че ло ши ја ака дем ска по стиг ну ћа због 
из ме ње ног од но са жр тве пре ма шко ли услед пре жи вље ног зло ста-
вља ња, до би ја мо ве о ма сни же но жи вот но и про фе си о нал но оства ре-
ње у од ра слом уз ра сту код тих осо ба. 

Ако се не тре ти ра бла го вре ме но и до вољ но ду го и ин тен зив но, тра у ма 
зло ста вља ња ће још сна жни је на њих де ло ва ти у прав цу ве ће анк си о-
зно сти, ду бље де пре сив но сти и знат не те жи не зло у по тре бе ПАС па до 
озбиљ не и про ду же не су и ци дал но сти у од ра слом уз ра сту. Мо же се за-
кљу чи ти да су не по вољ ни ефек ти вр шњач ког зло ста вља ња ду го
роч ни, ин тен зив ни и да има ју озбиљ не кон се квен це на сма ње ње 
ква ли те та жи во та осо ба ко је су га пре жи ве ле у де тињ ству. Ле че ње тих 
по сле ди ца мо же би ти ду го трај но, му ко трп но, са сум њи вим ис хо ди ма, 
а на ме ће и знат не тро шко ве по је дин ци ма, по ро ди ци и це лом дру штву. 

Би тан еле ме нат је и тран сми си ја зло ста вља ња у на ред ну ге не ра ци ју, 
јер зло ста вља чи дру ге де це у де тињ ству, па и ре ак тив ни, зло ста вља-
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ни зло ста вља чи, мо гу да уне су еле мен те зло ста вљач ког по на ша ња у 
сво ју по ро ди цу кроз на си ље пре ма сво јим парт не ри ма, парт нер ка ма 
и де ци те да сво јим не а де кват ним ро ди тељ ским на зо ри ма и по на-
ша њем под у пи ру зло ста вљач ке тен ден ци је соп стве не де це у гру пи 
вр шња ка. Ово су бит ни ар гу мен ти за пра во вре ме но пре по зна ва ње 
и за у ста вља ње вр шњач ког зло ста вља ња, за нео п ход ност ра них те-
ра пиј ских ин тер вен ци ја ра ди спре ча ва ња и убла жа ва ња ду го роч них 
по сле ди ца, за трет ман и ре ха би ли та ци ју жр та ва, али и за еви дент но 
зна ча јан те ра пиј ски рад са зло ста вља чи ма, као и са све до ци ма, по-
сма тра чи ма на си ља у вр шњач кој гру пи. 

9. ПО КА ЗА ТЕ ЉИ РА ШИ РЕ НО СТИ ПО ЈА ВЕ ВР ШЊАЧ КОГ 
ЗЛО СТА ВЉА ЊА 

Уче ста лост вр шњач ког зло ста вља ња је раз ли чи та пре ма са вре ме ној 
ли те ра ту ри. У скан ди нав ским зе мља ма 5–9% де це уз ра ста 7–16 го ди-
на је ре дов но из ло же но вр шњач ком зло ста вља њу, док је 15% уче ни-
ка основ не шко ле укљу че но у вр шњач ко на си ље би ло као жр тва или 
као по чи ни лац. У Ве ли кој Бри та ни ји, 75% де це су жр тве не ке фор ме 
зло ста вља ња у јед ној школ ској го ди ни, а на уз ра сту 12–17 го ди на 4% 
је зло ста вља но бар јед ном не дељ но, а 10% са мо по вре ме но. Ис тра-
жи ва ња у Ка на ди по ка зу ју да је 34% де ча ка и 27% де вој чи ца зло ста-
вља но, док је 54% де ча ка и 32% де вој чи ца зло ста вља ло дру гу де цу. У 
САД је 82,3% де це уз ра ста 9–14 го ди на би ло зло ста вља но у пе ри о ду 
од 3 ме се ца ба рем јед ном не дељ но. Ге не рал но, ис тра жи ва ња ука зу ју 
да код де ча ка има ви ше фи зич ког зло ста вља ња, а код де вој чи ца ви ше 
вер бал ног и пси хо ло шког, од но сно ре ла циј ског. Ста ри ја де ца и адо-
ле сцен ти ви ше зло ста вља ју дру ге. Де ца тр пе зло ста вља ње обич но од 
уче ни ка из свог раз ре да или из ви ших раз ре да, од ста ри је де це. На си-
ље је нај че шће ме ђу вр шња ци ма у основ ној шко ли, од 9. до 15. го ди не. 
Ка сни је, адо ле сцен ти по ка зу ју ма ње зло ста вља ња у школ ској сре ди ни 
и ја ко опа да фи зич ко на си ље. 

10. СИ ТУ А ЦИ ЈА У НА ШОЈ ЗЕ МЉИ 

Ви ше ис тра жи ва ња ука зу је на ра ши ре ност вр шњач ког зло ста вља ња 
ме ђу де цом у Ср би ји. Ис тра жи ва ње ом буд сма на о на си љу у осно вим 
шко ла ма у Вој во ди ни из 2011. го ди не по ка зу је да је 24% уче ни ка би-
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ло бар јед ном из ло же но не кој фор ми зло ста вља ња (да кле, про сеч но 
сва ки че твр ти уче ник). Ра спон при ја вље ног бро ја слу ча је ва је био од 
0 до 100 у раз ли чи тим шко ла ма, а је дан број шко ла ни је дао по дат ке. 

Пре ма ис тра жи ва њу „Ста ње на си ља у шко ла ма у Ср би ји 2006–2013” (По-
па дић, Плут и Па вло вић, 2014) на ве ли ком узор ку де це у основ ној 
шко ли, еви ден ти ра но је да по ло ви на де це ни је до жи ве ла зло ста вља-
ње у шко ли, а да су оста ли до жи ве ли рет ке епи зо де вр шњач ког на-
си ља. Уче ста лост је би ла ве ћа код уче ни ка сед мог и осмог раз ре да и 
ви ше код де ча ка не го код де вој чи ца. Са мо 4–5% је до жи ве ло че сто и 
по но вље но вр шњач ко зло ста вља ње. Нај че шће се ра ди ло о фи зич ком 
зло ста вља њу — око 5% уда ра ње, и то ви ше код де ча ка. Ма ње су за-
сту пље ни при си ља ва ње и оти ма ње ства ри, као и прет ње фи зич ким 
на си љем. Вер бал но на си ље је би ло при сут ни је код де вој чи ца у фор-
ми сплет ка ре ња, до 30%. Сек су ал но уз не ми ра ва ње је би ло че шће код 
де вој чи ца, а ра сло је са уз ра стом де вој чи ца, ви ше у сед мом и осмом 
раз ре ду. У по гле ду ре а го ва ња, ве ћи на ис пи та ни ка је из бе га ва ла на-
сил ни ка, а по ло ви на је ре а го ва ла уз вра ћа њем, по себ но ста ри ји уче-
ни ци, де ча ци. Де вој чи це су ви ше тра жи ле за шти ту од ра слих. 

11. ПРИ КАЗ СЛУ ЧА ЈА

Де вој чи ца уз ра ста 13,5 го ди на је при мље на на деч ју пси хи ја три ју 
по ин ди ка ци ји пе ди ја тра због сма ње не те ле сне ма се, ре ду ко ва не 
ис хра не, аме но ре је и по ви ше не мо тор не ак тив но сти — ти пич на 
сли ка мен тал не ано рек си је — ре стрик тив ни тип у адо ле сцент
ском уз ра сту. Ро ди те љи су се вр ло пре да но укљу чи ли у са рад њу и 
рад са те ра пе у ти ма то ком дво ме сеч ног бо рав ка на оде ље њу. Пр
во бит но је са мо про блем ис хра не и те жи не био у фо ку су и по на
вља ла се си ту а ци ја пре хо спи та ли за ци је — тра га ње за ме то дом и 
ди је том ко ји ће „вра ти ти из гу бље ну те жи ну па ци јент ки њи”. Убр зо 
је рад у гру пи де це до нео у пр ви план основ ни ети о ло шки чи ни лац 
ко ји је по кре нуо ано рек си ју код ове мла де па ци јент ки ње. По ста ла је 
еви дент на из ра же на пре о се тљи вост на ко мен та ре вр шња ка, не
сра змер на емо ци о на лан ре ак ци ја из ме ђу бе са, љут ње и де пре сив не 
дис фо ри је. Та ко је и пр ви пут до би јен по да так о ду го трај ном емо
ци о нал ном зло ста вља њу у но вој шко ли, ко је је пре жи ве ла у пе ри о ду 
од 6. раз ре да ка да се пре се ли ла у ту но ву сре ди ну. Гру па де це ко ју 
је пред во ди ла „нај по пу лар ни ја де вој чи ца у оде ље њу” је сва ко днев но 



 180 ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА СИСТЕМА ЗДРAВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

усме ра ва ла дру ге де вој чи це и де ча ке да иг но ри шу, вре ђа ју и про во
ци ра ју де вој чи цу. По себ но је би ла мал тре ти ра на због фи зич ког из
гле да, јер је у том уз ра сту би ла пу нач ка де вој чи ца па је вр ло бр зо 
по ста ла ту жна и по ву че на. Та да је и за по че ла ди је ту и ро ди те љи 
су се све срд но по тру ди ли да јој на ђу ну три ци о ни сте, да обез бе де 
ди је тал ни ре жим ис хра не, а кре ну ла је и са по ја ча ним ба вље њем 
спор том. У 7. раз ре ду је већ озбиљ но ре ду ко ва ла те жи ну, из гу би ла 
апе тит, по ста ла бле да и ис пи је на и… би ла је и да ље сва ко днев но 
из ло же на вре ђа њу, из ру ги ва њу и по ни жа ва њу од исте гру пе де це у 
шко ли. Та ко се и ја ви ла код пе ди ја тра ко ји се фо ку си рао на со мат
ске аспек те: сни же ну те жи ну ис под гра нич не за уз раст и те ле сну 
ви си ну и по че так ане ми је. Де вој чи ца је би ла још увек без ме нар хе и 
без ци клу са. Тек је бо ра вак на деч јој пси хи ја три ји, као хит на ин тер
вен ци ја у кри тич ном ста њу, у пот пу но сти от крио ја ко про ду же
но и ин тен зив но зло ста вља ње у школ ској сре ди ни од стра не гру пе 
вр шња ка ко ме је де вој чи ца би ла из ло же на, не моћ на да се отво ри 
ни пред ро ди те љи ма ни у шко ли. У да љем то ку ле че ња, пра ће ња и 
опо рав ка, кључ не ин тер вен ци је су би ле са њом и са ро ди те љи ма и 
тек са од го ва ра ју ћим про ме на ма школ ског окви ра па ци јент ки ња је 
ушла у ста би лан опо ра вак са ду го роч ном ре ми си јом. 
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XI I 
ПРО ЦЕС 
ЗА ШТИ ТЕ ДЕ ЦЕ 
ОД ЗЛО СТА ВЉА ЊА 
И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊА 
У СИ СТЕ МУ 
ЗДРАВ СТВЕ НЕ 
ЗА ШТИ ТЕ 

Ду шан ка Ка лањ

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Про цес за шти те де те та од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња у си сте му 
здрав стве не за шти те об у хва та све ме ре ко је се спро во де у здрав стве-
ним уста но ва ма на свим ни во и ма за шти те и у при ват ној прак си, као и 
ме ре ко је се ре а ли зу ју у са рад њи са дру гим си сте ми ма. У ци љу по ди-
за ња ефи ка сно сти про це са за шти те де це ва жно је по што ва ње ја сно 
де фи ни са них про це ду ра по сту па ња у окви ру си сте ма и про це ду ра са-
рад ње са дру гим си сте ми ма.

Сваки здравствени радник и сарадник обавезан је да у раду 
са децом препозна, збрине и у случају сумње на злостављање 
и занемаривање детета предузме мере прописане Општим 
и Посебним протоколом система здравствене заштите за 
заштиту деце од злостављања и занемаривања.
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За кон о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци пред ви ђа оба ве зу сва ког по-
је дин ца да без од ла га ња из ве сти по ли ци ју или јав ног ту жи о ца о на си-
љу у по ро ди ци или не по сред ној опа сно сти од на си ља.

Необавештавање надлежних институција о случајевима 
злостављања и занемаривања повлачи кривичну и 
професионалну одговорност.

Уло га здрав стве них рад ни ка/са рад ни ка у про це су за шти те де це од зло-
ста вља ња и за не ма ри ва ња је из у зет но зна чај на. Здрав стве ни рад ни ци/
са рад ни ци су че сто ме ђу пр ви ма ко ји ма се де те и ро ди те љи обра ћа ју за 
по моћ у си ту а ци ја ма ка да је де те по вре ђе но, ка да ис по ља ва емо ци о нал-
не или по на шај не те шко ће или ка да ро ди те љи има ју про бле ма у над зо-
ру и ди сци пли но ва њу де те та. Због то га су они у је дин стве ној по зи ци ји 
да ефи ка сно и бла го вре ме но уоче ри зик или да от кри ју зло ста вља ње и 
за не ма ри ва ње де те та, као и да по кре ну про цес пру жа ња по мо ћи ко ји ће 
за шти ти де те и омо гу ћи ти му опо ра вак и не сме та ни да љи раз вој. 

Посебно треба истаћи улогу здравствених радника и 
сарадника примарне здравствене заштите, који су детету 
и родитељу најдоступнији, у које имају највише поверења 
и од којих деца очекују да ће им увек пружити помоћ, па и 
када су жртве злостављања и занемаривања.

Струч ња ци при мар не здрав стве не за шти те су у при ли ци да до ђу у 
кон такт са свом де цом, па и са де цом под ри зи ком и де цом из осе тљи-
вих гру па. Пра те ћи ра ни раз вој де це, они су у си ту а ци ји да пре по зна-
ју ри зи ке или зло ста вља ње и за не ма ри ва ње на нај ра ни јем уз ра сту и 
да бла го вре ме ним ин тер ве ни са њем пре ве ни ра ју по сле ди це по раст и 
раз вој де те та. 

Ово су ак тив но сти сва ког здрав стве ног рад ни ка/са рад ни ка у про це су 
за шти те де це:

а) у окви ру уста но ве и при ват не прак се

�	пре по зна ва ње зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, бр за про це на ри зи-
ка по здра вље и жи вот де те та, 
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�	ме ди цин ско збри ња ва ње, ди јаг но сти ко ва ње и до ку мен то ва ње ста-
ња де те та и по ка за те ља сум ње на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње,

�	кон сул та ци ја са струч ним ти мом уста но ве — при каз слу ча ја струч-
ном ти му, са на во ђе њем раз ло га за пре глед де те та, опи сом здрав-
стве ног ста ња де те та, на во ђе њем по ка за те ља на осно ву ко јих је 
здрав стве ни рад ник/са рад ник по сум њао на зло ста вља ње и за не-
ма ри ва ње,

�	до но ше ње пла на услу га и ме ра здрав стве не за шти те у уста но ви 
или на дру гим ни во и ма здрав стве не за шти те,

�	при ја ва сум ње и не по сред не опа сно сти од зло ста вља ња и за не ма-
ри ва ња де те та ин сти ту ту за јав но здра вље и во ђе ње књи ге еви-
ден ци је о сум њи на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње,

б) у окви ру са рад ње са дру гим си сте ми ма

�	из ве шта ва ње над ле жног цен тра за со ци јал ни рад, а у слу ча је ви ма 
на си ља у по ро ди ци или не по сред не опа сно сти од на си ља у по ро-
ди ци и у слу ча је ви ма ка да по сто је осно ве за пред у зи ма ње нео д-
ло жне ин тер вен ци је или по сто ји осно ва на сум ња да је до шло до 
из вр ше ња кри вич ног де ла из ве шта ва ње над ле жне по ли циј ске ста-
ни це или јав ног ту жи о ца, 

�	са рад ња са дру гим сек то ри ма, ор га ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма у 
да љем про це су за шти те.

2. ПО СТУ ПАК У ЗДРАВ СТВЕ НОЈ УСТА НО ВИ И ПРИ ВАТ НОЈ 
ПРАК СИ У СЛУ ЧА ЈУ СУМ ЊЕ НА ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ 
И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊЕ 

2.1. Пре по зна ва ње и от кри ва ње зло ста вља ња 
и за не ма ри ва ња де те та

У про це су за шти те де це, пре по зна ва ње зло ста вља ња и за не ма ри ва ња 
пред ста вља ини ци јал ни ко рак, ко ји је по себ но зна ча јан.

Од препознавања и његове благовремености зависе даљи ток 
и исход заштите детета па се препознавање може сматрати 
најважнијим и најосетљивијим делом процеса заштите.
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Већ је на по ме ну то да је уло га при мар не здрав стве не за шти те у про це-
су за шти те де це из у зет но зна чај на, а ка да је у пи та њу пре по зна ва ње 
слу ча је ва зло ста вља ња и за не ма ри ва ња не спор но је и нај ва жни ја. 

Зло ста вља ње и за не ма ри ва ње де те та от кри ва се на два на чи на:

а) На осно ву до би је них (хе те ро)анам не стич ких по да та ка и пре
гле да де те та, што зна чи да сва ки кон такт са де те том тре ба не из о став-
но да об у хва ти уоча ва ње евен ту ал них зна ко ва по вре да или про ме на 
у по на ша њу ко ји мо гу би ти по сле ди ца зло ста вља ња и/или за не ма ри-
ва ња. Ово је ис тра жи вач ки по сао ко ји под ра зу ме ва при ку пља ње и 
по ве зи ва ње ме ди цин ских чи ње ни ца у ло гич ку це ли ну. По што ве ћи на 
кли нич ких зна ко ва и симп то ма ни је спе ци фич на за зло ста вља ње, ка-
да се ја ви сум ња тре ба де таљ ни је и си сте мат ски при сту пи ти те ле сном 
пре гле ду де те та и про це ни ти кон зи стент ност уста но вље них по вре да 
и са оп ште них (хе те ро)анам не стич ких по да та ка.

Осим ви дљи вих по вре да на те лу де те та, здрав стве ни рад ник/са рад-
ник тре ба да уоча ва про ме не у по на ша њу де те та (нео бич но ре гре сив-
но или стар ма ло по на ша ње, из не над не про ме не у до та да шњем функ-
ци о ни са њу де те та, нео бич не или не при ме ре не ин фор ма ци је ко ји ма 
де те рас по ла же и сл.), ко је мо гу упу ћи ва ти на сум њу да је де те из ло же-
но зло ста вља њу и/или за не ма ри ва њу.

б) По ве ра ва њем, ко је мо же би ти ди рект но, ка да се по ве ра ва са мо де-
те, или ин ди рект но, ка да се ин фор ма ци је до би ју од дру ге осо бе ко ја 
има са зна ње или сум њу да је де те зло ста вља но или за не ма ре но (ро-
ди тељ, дру ги члан по ро ди це, вр шњак, на став ник итд.).

Здрав стве ни рад ник/са рад ник тре ба па жљи во, без пре ки да ња, да са-
слу ша де те ко је се по ве ра ва или осо бу ко ја из но си сво ју сум њу. То ком 
раз го во ра де те тре ба уми ри ти и ста ви ти му до зна ња да ће здрав стве-
ни рад ник/са рад ник учи ни ти све да оно бу де за шти ће но. Раз от кри-
ва ње зло ста вља ња и/или за не ма ри ва ња пред ста вља стре сан про цес 
за са мо де те и за то је нео п ход но да „осо ба од по ве ре ња”, ко ју је де те 
иза бра ло да би јој са оп шти ло сво ју тај ну, пру жа де те ту кон ти ну и ра ну 
по др шку, си гур ност и охра бре ње. Ва ља има ти у ви ду да је де те ту тре-
ба ло до ста хра бро сти да се не ком по ве ри, иако је тр пе ло зло ста вља-
ње, да се бо ји по сле ди ца по ве ра ва ња, још ве ћег на си ља и гу бит ка и да 
оче ку је по моћ. Због то га иза бра на осо ба тре ба исто вре ме но да пру жа 
де те ту по др шку, да се ак тив но ан га жу је у по кре та њу про це са за шти те 
и да упо зна де те са сле де ћим ко ра ци ма. Раз у ме ва ње, сен зи тив ност и 
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до бар кон такт здрав стве ног рад ни ка/са рад ни ка ко ме се де те по ве ри-
ло има ју зна ча јан ути цај на да љи ток про це са за шти те и пси хо ло шки 
опо ра вак де те та. 

По не кад здрав стве ни рад ни ци/са рад ни ци има ју ди ле му да ли се њи-
хо ва оба ве за да по кре ну про цес за шти те (тј. да у си ту а ци ји ка да им се 
де те по ве ри ло о са зна њи ма до би је ним од де те та из ве сте струч ни тим, 
над ле жни цен тар, по ли ци ју или јав но ту жи ла штво) ко си са етич ким 
стан дар ди ма и за кон ским нор ма ма да чу ва ју про фе си о нал ну тај ну. У 
прак си се ја вља и ди ле ма да ли ће се на ру ши ти те ра пиј ски од нос са 
де те том и ро ди те љи ма, јер је пра во па ци јен та да оче ку је да ће ње гов 
ле кар по што ва ти по вер љи вост свих ин фор ма ци ја лич не и ме ди цин-
ске при ро де. Чи ње ни ца да је ле кар при ја вио сум њу на зло ста вља ње 
и/или за не ма ри ва ње под ра зу ме ва ода ва ње про фе си о нал не тај не. Ме-
ђу тим, у си ту а ци ји ка да по сто ји сум ња на зло ста вља ње/за не ма
ри ва ње, ра ди до бро би ти де те та, а у ши рем кон тек сту по сма тра но и 
ра ди до бро би ти по ро ди це де те та и дру штва у це ли ни, ле кар је осло
бо ђен чу ва ња про фе си о нал не тај не у ме ри у ко јој је то ну жно ра ди 
при ја вљи ва ња сум ње на зло ста вља ње/за не ма ри ва ње де те та (Ко декс 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је, чл. 20). Шта ви ше, ле кар је етич ки оба ве зан 
да по ве де по себ ну бри гу о де ци, што по ред оста лог под ра зу ме ва и 
ње го ву оба ве зу да упо зо ри над ле жне ин сти ту ци је уко ли ко опа зи зло-
у по тре бу и му че ње де те та од ње го ве по ро ди це или ста ра о ца (чл. 46 
Етич ког ко дек са). 

Принцип „најбољег интереса детета” има предност над 
обавезом чувања професионалне тајне.

Пре по ру ка је да здрав стве ни рад ник/са рад ник са по ро ди цом по де ли 
сво ју за бри ну тост за де те и ин фор ми ше по ро ди цу о да љим ко ра ци ма 
у про це су за шти те, о кон сул та ци ји са струч ним ти мом и од лу ка ма ти-
ма, осим ка да се про це ни да раз го вор са ро ди те љи ма ни је у нај бо љем 
ин те ре су де те та, од но сно да мо же по ве ћа ти ри зик по де те (нпр. по-
нов но по вре ђи ва ње и сл.) или угро зи ти да љи по сту пак за шти те (нпр. 
из ме шта ње де те та на не по зна ту ло ка ци ју, пре кид кон так та са здрав-
стве ном слу жбом и сл.). Ро ди те ље ни је ну жно оба ве сти ти ни у си ту а-
ци ји ка да сум ња на зло ста вља ње и/или за не ма ри ва ње под ле же оба-
ве зном из ве шта ва њу по ли ци је или јав ног ту жи о ца. 
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2.2. Ме ди цин ско збри ња ва ње и до ку мен то ва ње ка да се ја ви 
сум ња на зло ста вља ње или за не ма ри ва ње

У слу ча ју сум ње да је де те из ло же но зло ста вља њу и/или за не ма ри ва-
њу сва ки здрав стве ни рад ник је у оба ве зи да пре ду зме сле де ће ме ре:

а) Ме ди цин ско збри ња ва ње по вре да/ста ња де те та у скла ду са до-
бром кли нич ком прак сом за ди јаг но сти ко ва но ста ње де те та

Основ на уло га здрав стве ног рад ни ка/са рад ни ка је да де те ту пру жи 
нео п ход ну здрав стве ну по моћ ко ју зах те ва ње го во здрав стве но ста-
ње. Сум ња да је по вре да/ста ње де те та по сле ди ца зло ста вља ња и/или 
за не ма ри ва ња не ме ња при о ри тет ни за да так у ра ду здрав стве ног 
рад ни ка/са рад ни ка, а то је пред у зи ма ње од ре ђе них здрав стве них ин-
тер вен ци ја за сно ва них на стан дар ди ма до бре кли нич ке прак се ко ји 
ва же за ту област здрав ства.

Важно је нагласити да медицинско збрињавање у 
случајевима злостављања и занемаривања обухвата и 
психолошку подршку детету, као неизоставни сегмент 
пружања свих медицинских интервенција на свим 
нивоима заштите.

Ова кав при ступ про из и ла зи:

�	из по ве ре ња и на по ве ре њу за сно ва ног оче ки ва ња де те та да ће до-
би ти по др шку и по моћ здрав стве ног рад ни ка/са рад ни ка и

�	из по сле ди ца из о стан ка по др шке на опо ра вак де те та и про цес за-
шти те.

У прак си се по не кад пси хо ло шка по др шка ве зу је за спе ци ја ли зо ва не 
услу ге здрав стве них рад ни ка/са рад ни ка се кун дар ног и тер ци јар ног 
ни воа за шти те, нај че шће за слу жбе мен тал ног здра вља на ко је се де те 
упу ћу је. Ме ђу тим, сва ки здрав стве ни рад ник/са рад ник и на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те тре ба да бу де ком пе тен тан да де те ту 
пру жи по др шку. Ва жно је по но во ис та ћи да по се бан зна чај за опо ра-
вак де те та и про цес за шти те има ре ак ци ја осо бе ко јој се де те пр во 
по ве ри ло или ко ја је пр ва са де те том отво ри ла при чу о зло ста вља њу 
и/или за не ма ри ва њу, а у на шем здрав стве ном си сте му то је нај че шће 
здрав стве ни рад ник/са рад ник при мар не здрав стве не за шти те. Спе-
ци ја ли стич ке слу жбе тре ба укљу чи ти у слу ча је ви ма ка да је по треб на 
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сло же ни ја про це на тра у ма ти зо ва но сти или ка да је по тре бан трет ман 
по сле ди ца зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. 

б) До ку мен то ва ње по вре да/ста ња де те та

До ку мен то ва ње по вре да и ста ња фи зич ког и пси хич ког здра вља де те-
та пред ста вља део стан дард не здрав стве не про це ду ре. Здрав стве ни 
рад ни ци/са рад ни ци при ме њу ју ди јаг но стич ке про це ду ре спе ци фич-
не за сво ју спе ци ја ли зо ва ну област, а у слу ча ју сум ње на зло ста вља ње 
и/или за не ма ри ва ње упот пу њу ју их по да ци ма ко ји по вре ду или ста ње 
де те та до во де у ве зу са зло ста вља њем и/или за не ма ри ва њем. 

До ку мен то ва ње под ра зу ме ва да се пре ци зно за бе ле же:

�	иден ти тет де те та и иден ти тет и срод ство пра ти о ца де те та,
�	де та љан опис кон ста то ва не по вре де и по ре ме ћа ја здра вља,
�	по да ци ко ји ука зу ју на сум њу на зло ста вља ње и/или за не ма ри ва-

ње (на во ђе ње по ка за те ља, ис ка за де те та или ис ка за пра ти о ца),
�	по да ци о осо би за ко ју се сум ња да је по чи ни лац, 
�	опис по сту па ка ко ји ма је де те би ло из ло же но, пре ма ис ка зу де те та 

или осо бе у прат њи (пре по ру ка је да се за опи си ва ње ко ри сте ре-
чи де те та или осо бе у прат њи, по по тре би и ди рект ним на во ђе њем 
упо тре бље них ре че ни ца и ре чи ко је илу стру ју не а де кват но по сту-
па ње),

�	оп сер ва ци је здрав стве ног рад ни ка/са рад ни ка.

Ако по сто ји мо гућ ност, по вре де де те та тре ба фо то гра фи са ти, уз прет-
ход но ин фор ми са ње де те та и ро ди те ља/ста ра те ља о раз ло гу фо то-
гра фи са ња и уз до би ја ње њи хо ве пи са не са гла сно сти.

Уко ли ко ди јаг но сти ко ва но ста ње де те та зах те ва упу ћи ва ње на ви ши 
ни во здрав стве не за шти те, тре ба во ди ти ра чу на о ри зи ку од се кун
дар не вик ти ми за ци је де те та. У слу ча ју ка да по сто ји ри зик од се кун-
дар не вик ти ми за ци је, тре ба про це ни ти да ли је ин ди ко ва но да ле кар 
ко ји је пре гле дао де те узи ма по дат ке о зло ста вља њу/за не ма ри ва њу, 
од но сно ис пи ту је де те. По не кад је, у ци љу ра све тља ва ња зло ста вља-
ња, бо ље не раз го ва ра ти са де те том до дат но, осим ако де те спон та но 
не са оп шти са др жа је у ве зи са на си љем ко је је до жи ве ло. Ако де те 
спон та но ис при ча шта се де си ло, По себ ни про то кол утвр ђу је оба ве зу 
здрав стве ног рад ни ка да то за бе ле жи у ме ди цин ској до ку мен та ци ји. 
Оба ве за про ис ти че из ре ал ног про бле ма у прак си, јер се де ша ва да 
се де те по ве ри јед ном ле ка ру, ко ји то не до ку мен ту је, већ де те упу-
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ти дру гом ле ка ру без до ку мен та ци је о зло ста вља њу. Већ је ви ше пу та 
на по ме ну то да је за де те раз от кри ва ње зло ста вља ња стре сно и да је 
од го вор здрав стве ног рад ни ка на раз от кри ва ње из у зет но зна ча јан. 
Де ша ва се да се де те ка сни је за тво ри и да ни је мо гу ће по но во до би ти 
по дат ке о ис ку стви ма на си ља. Ово је по себ но зна чај но у слу ча је ви ма 
сум ње на сек су ал но зло ста вља ње.

 

У дијагностиковању и документовању повреда/стања 
детета неопходно је, поред основне медицинске дијагнозе, 
користити и категорије из Десете ревизије Међународне 
класификације болести (МКБ 10) — Т74 (које се односе на 
синдром злостављања) и Z61 (које се односе на проблеме 
везане за негативне животне догађаје у детињству).

У про це су за шти те де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, до ку мен то-
ва ње по вре де/ста ња де те та је зна чај но:

�	за про це ну ни воа ри зи ка по де те,

�	за про це ну по тре ба де те та за ин тер вен ци ја ма дру гих здрав стве них 
струч ња ка, 

�	за пла ни ра ње ме ра за шти те,

�	као до ку мент ко ји се мо же ко ри сти ти у суд ском про це су за шти те 
де те та.

Ва жно је скре ну ти па жњу да ова кав на чин до ку мен то ва ња по вре де/
ста ња де те та не пред ста вља до каз у по ступ ку до ка зи ва ња зло ста
вља ња и/или за не ма ри ва ња пред су дом. У свр ху до ка зи ва ња ко-
ри сти се на лаз ве шта ка из про це са ве шта че ња, ко је се спро во ди по 
по себ ним про це ду ра ма. За про цес за шти те на лаз ле ка ра при пре гле-
ду зло ста вља ног или за не ма ре ног де те та пред ста вља ва жан из вор ин-
фор ма ци ја зна чај них за ре ша ва ње про бле ма зло у по тре бе де те та.

До ку мен то ва ње сум њи на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње де це зах те ва 
при ме ну ме ра ве за них за по вер љи вост и за шти ту пра ва па ци је на та и 
сва ки здрав стве ни рад ник/са рад ник има оба ве зу да се то га при др жа ва.

У слу ча је ви ма сум ње да је де те све док по ро дич ног на си ља, осим про-
це ду ре за за шти ту де те та, нео п ход но је да здрав стве ни рад ник/са рад-
ник ин фор ми ше ро ди те ља ко ји не зло ста вља де те о по ступ ку за шти те 
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од по ро дич ног на си ља (По се бан про то кол Ми ни стар ства здра вља Ре-
пу бли ке Ср би је за за шти ту и по сту па ње са же на ма ко је су из ло же не 
на си љу). 

в) Оба ве шта ва ње по ли ци је или јав ног ту жи о ца о слу ча ју сум ње 
на на си ље у по ро ди ци или о не по сред ној опа сно сти од на си ља у по-
ро ди ци и у слу ча ју про це не да су без бед ност и жи вот де те та ви со ко 
угро же ни. 

3. ПРО ЦЕ НА ИЗ ЛО ЖЕ НО СТИ ДЕ ТЕ ТА ЗЛО СТА ВЉА ЊУ 
И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊУ И СТА ЊА ПО ТРЕ БА ДЕ ТЕ ТА 
И ПО РО ДИ ЦЕ КРОЗ КОН СУЛ ТА ЦИ ЈЕ СА ЧЛА НО ВИ МА 
СТРУЧ НОГ ТИ МА 

Про це ну сум ње на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње ко ју је по ста вио и 
про це ну здрав стве них по тре ба де те та и по ро ди це здрав стве ни рад-
ник/са рад ник оба вља кроз кон сул та ци ју са струч ним ти мом уста но ве. 
При ка зом слу ча ја струч ном ти му здрав стве ни рад ник/са рад ник за јед-
но са струч ним ти мом раз ма тра осно ва ност сум ње, про це њу је ни во 
ри зи ка и тип зло ста вља ња.

Важно је нагласити да здравствени радник и сарадник и 
стручни тим не спроводе свеобухватну процену ризика, 
већ прву, прелиминарну процену ризика.

Циљ ове про це не је да се до не су од лу ке о ко ра ци ма ко је тре ба пред у-
зе ти ра ди оси гу ра ња без бед но сти де те та и спре ча ва ња да љег зло ста-
вља ња и/или за не ма ри ва ња. У фа зи от кри ва ња зло ста вља ња и/или 
за не ма ри ва ња не ма усло ва за све о бу хват ну про це ну ри зи ка, по го то-
во не у здрав стве ној за шти ти. Све о бу хват на про це на ри зи ка ве за на за 
про цес за шти те де це је вр ло сло жен по сао и пред ста вља струк ту ри-
сан про цес при ку пља ња по да та ка о де те ту, по ро ди ци и по ро дич ним 
при ли ка ма, усло ви ма у ко ји ма де те жи ви, чи ње ни ца о осо би за ко ју се 
сум ња да је из вр ши ла на си ље, чи ње ни ца о окру же њу де те та и дру гих 
окол но сти. Она се спро во ди у сле де ћој фа зи за шти те, у цен тру за со-
ци јал ни рад или дру гим слу жба ма спе ци ја ли зо ва ним за за шти ту де це. 
Здрав стве ни рад ни ци/са рад ни ци про це њу ју здрав стве не по сле ди
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це ко је тре ба са ни ра ти, а што се ти че про це не ни воа ри зи ка ва жно је 
усме ри ти па жњу на при су ство чи ни ла ца ви со ког ри зи ка ко ји зах те ва-
ју хит но пред у зи ма ње не по сред не за шти те де те та.

Про це ње на из ло же ност де те та зло ста вља њу и/или за не ма ри ва њу 
уно си се у об ли ку за кљу ча ка са тим ске кон сул та ци је у пра те ћу ме ди-
цин ску до ку мен та ци ју.

Тре ба на гла си ти да је збри ња ва ње по вре да/ста ња де те та увек при о-
ри тет и да кон сул та ци ја са струч ним ти мом те оба ве шта ва ње по ли-
ци је или јав ног ту жи о ца не сме ју да успо ре или од ло же пред у зи ма ње 
ме ра за ме ди цин ско збри ња ва ње по вре да/ста ња де те та, по го то во у 
си ту а ци ја ма ка да су ин ди ко ва не хит не ин тер вен ци је. 

Ако се процени да су безбедност и живот детета високо 
угрожени, консултација са стручним тимом не сме да 
успори предузимање хитних мера заштите — неодложног 
хитног извештавања полиције или јавног тужиоца, 
а у случају вршњачког насиља и надлежног центра 
за социјални рад. Консултације са стручним тимом у 
оваквим ситуацијама се обављају накнадно.

У ма њим здрав стве ним уста но ва ма тре ба се кон сул то ва ти са струч-
ним ти мом на ни воу уста но ве, со ци јал ним рад ни ком уста но ве или у 
ло кал ној за јед ни ци, а пр ве кон сул та ци је се мо гу оба ви ти и са еду ко-
ва ним ко ле гом у окви ру уста но ве.

Уло га здрав стве ног рад ни ка/са рад ни ка у про це су за шти те де це не за-
вр ша ва се кон сул та ци јом са струч ним ти мом. Пре ма По себ ном про-
то ко лу, сва ки здрав стве ни рад ник/са рад ник је оба ве зан да ак тив но 
уче ству је у свим ко ра ци ма за шти те де те та од зло ста вља ња и за не ма-
ри ва ња. Исто је та ко ва жно на гла си ти да у ак тив но сти ма за шти те де це 
од зло ста вља ња и/или за не ма ри ва ња, као и од на си ља у по ро ди ци и 
не по сред ној жи вот ној око ли ни, про це на ри зи ка, ак ту ел ног и по тен-
ци јал ног, тре ба да бу де са став ни део сва ко днев не прак се здрав стве-
них рад ни ка/са рад ни ка.
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4. ПЛАН МЕ РА ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ У ЗДРАВ СТВЕ НОЈ 
УСТА НО ВИ ИЛИ ПРИ ВАТ НОЈ ПРАК СИ 

На осно ву тим ске про це не сум ње на зло ста вља ње и/или за не ма ри ва-
ње, про це не ста ња и здрав стве них по тре ба де те та и по ро ди це, здрав-
стве ни рад ник/са рад ник и струч ни тим за јед нич ки до но се план ин-
тер вен ци ја за де те и по ро ди цу. План ме ра об у хва та:

�	ин тер вен ци је за де те и по ро ди цу ко је се мо гу обез бе ди ти у окви ру 
уста но ве,

�	ме ре за чи ју је ре а ли за ци ју нео п ход но да се де те или по ро ди ца 
упу те у дру ге уста но ве си сте ма здрав стве не за шти те, 

�	ме ре за шти те за чи ју је ре а ли за ци ју нео п ход но ус по ста ви ти са рад-
њу са дру гим си сте ми ма (цен тром за со ци јал ни рад, по ли ци јом, 
пра во суд ним си сте мом); план ме ра се еви ден ти ра у пра те ћој ме-
ди цин ској до ку мен та ци ји и у до ку мен та ци ји струч ног ти ма.

Ка да се ра ди о на си љу у по ро ди ци, За кон о спре ча ва њу на си ља у по-
ро ди ци утвр ђу је да се сва ки при ја вље ни слу чај на си ља раз ма тра на 
са стан ци ма гру пе за ко ор ди на ци ју и са рад њу, ко ји ма пред се да ва јав-
ни ту жи лац. На тим са стан ци ма се пра ви план ме ра и услу га (Ин ди ви-
ду ал ни план за шти те и по др шке, чл. 31. За ко на о спре ча ва њу на си ља 
у по ро ди ци). Пред став ни ци здрав стве ног си сте ма уче ству ју на тим 
са стан ци ма по по тре би (чл. 25. ст. 4 За ко на о спре ча ва њу на си ља у 
по ро ди ци).
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5. ЕВИ ДЕН ТИ РА ЊЕ СУМ ЊЕ НА ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ 
И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊЕ 

За во ђе ње сум ње на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње у књи гу еви ден ци-
је и при ја вљи ва ње слу ча је ва ин сти ту ту за јав но здра вље пред ста вља 
за да так струч ног ти ма. Ме ђу тим, здрав стве ни рад ник/са рад ник ко ји 
је по сум њао на зло ста вља ње и/или за не ма ри ва ње оба ве зан је да еви-
ден ти ра кон сул та ци ју са струч ним ти мом и за кључ ке те кон сул та ци је 
уне се у пра те ћу ме ди цин ску до ку мен та ци ју де те та. 

Здравствени радник и сарадник треба активно да 
прати дете за које је поставио сумњу на злостављање и 
занемаривање, процењује његово здравствено стање, 
пружа му континуирану подршку и поново процењује 
ризик по злостављање и/или занемаривање у редовним 
временским интервалима. 

6. КО РА ЦИ У ПО СТУ ПА ЊУ ЗДРАВ СТВЕ НИХ РАД НИ КА/ 
СА РАД НИ КА КА ДА ПО СТО ЈИ СУМ ЊА НА ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ 
И/ИЛИ ЗА НЕ МА РИ ВА ЊЕ 

1. Ди јаг но сти ка, ме ди цин ско збри ња ва ње и до ку мен то ва ње ста
ња де те та 

�	ме ди цин ско збри ња ва ње је при о ри тет у по сту па њу 

�	об у хва та и пси хо ло шку по др шку де те ту 

�	пре ци зно бе ле же ње по да та ка од зна ча ја за зло ста вља ње и/или за-
не ма ри ва ње

�	ко ри шће ње ка те го ри ја Т74 — син дром зло ста вља ња и ка те го ри ја 
Z61 — про бле ми са не га тив ним жи вот ним до га ђа ји ма у де тињ ству 
из МКБ 10 при ди јаг но сти ко ва њу 

2. Оба ве шта ва ње цен тра за со ци јал ни рад, по ли ци је или јав ног 
ту жи о ца у слу ча ју по ро дич ног на си ља и ка да по сто је осно ве за 
пред у зи ма ње нео д ло жне ин тер вен ци је

�	на кнад на кон сул та ци ја са струч ним ти мом
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3. Кон сул та ци ја са струч ним ти мом уста но ве 

�	уно ше ње за кљу ча ка кон сул та ци је у пра те ћу ме ди цин ску до ку мен-
та ци ју

4. План ме ра здрав стве не за шти те у уста но ви или ван уста но ве 
за јед но са струч ним ти мом

�	еви ден ти ра ње пла на ме ра и пра ће ње ре а ли за ци је пла ни ра них ме-
ра за де те и по ро ди цу

5. Оба ве шта ва ње над ле жног цен тра за со ци јал ни рад о за кључ
ци ма кон сул та ци ја и при ја ва Ин сти ту ту за јав но здра вље 

Ал го ри там по сту па ка са зло ста вља ним 
или за не ма ре ним де те том
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XIII 
СТ РУЧ НИ ТИ М 
ЗА ЗАШТ ИТУ  ДЕ ЦЕ 
ОД З ЛО СТ АВ ЉА ЊА 
И ЗАНЕМАРИВАЊА

Ду шан ка Ка лањ

П о себ ни про то кол си сте ма здрав стве не за шти те за за шти ту де це 
од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња оба ве зу је здрав стве не уста но ве 

ко је се ба ве здрав стве ном за шти том де це на свим ни во и ма здрав стве-
не за шти те да фор ми ра ју струч не ти мо ве за за шти ту де це од зло ста-
вља ња и за не ма ри ва ња. Здрав стве ни рад ни ци/са рад ни ци за по сле ни 
у при ват ној прак си су та ко ђе у оба ве зи да уче ству ју у за шти ти де це од 
зло ста вља ња и за не ма ри ва ња и да фор ми ра ју струч ни тим ка да је то 
мо гу ће. Уло га и за да ци струч ног ти ма у при ват ној прак си су исти као 
и ти ма у здрав стве ној уста но ви. Уко ли ко се ра ди о при ват ној прак си 
ко ја не ма усло ва за фор ми ра ње струч ног ти ма, Про то кол оба ве зу је 
осни ва ча при ват не прак се да о сум њи на зло ста вља ње и за не ма ри ва-
ње из ве сти над ле жне ин сти ту ци је.

1. ЗА ШТО ЈЕ НЕО П ХОД НО ФОР МИ РА ЊЕ СТРУЧ НОГ ТИ МА? 

�	Пре по зна ва ње зна ко ва и по ка за те ља зло ста вља ња и за не ма ри ва-
ња је по не кад из у зет но сло же но, јер не по сто је увек спе ци фич ни 
зна ци и симп то ми на осно ву ко јих се са пот пу ном си гур но шћу мо-
же утвр ди ти при су ство зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. Уте ме ље ни-
ја про це на се мо же до би ти тек на осно ву са гле да ва ње тих по ка-
за те ља у скло пу свих по сто је ћих чи ње ни ца и це ло куп не си ту а ци је 
де те та и ње го ве по ро ди це.
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�	Про це на ни воа ри зи ка на осно ву ко је се пла ни ра ју ин тер вен ци је је 
из у зет но осе тљи ва, јер не по сто је пот пу но објек тив ни па ра ме три 
као во ди чи у про це ни. Ис ку ства су по ка за ла да се и струч ња ци по-
не кад не сла жу у пот пу но сти у про це ни ни воа ри зи ка.

�	Осе тљи вост струч ња ка пре ма де ци ути че на то да се у про це ну 
упли ћу и емо ци о нал ни фак то ри. 

�	Рад са зло ста вља ном и за не ма ре ном де цом по ја ча ва осе ћај од го-
вор но сти код сва ког здрав стве ног рад ни ка/са рад ни ка, ко ји ла ко 
мо же упа сти у зам ку соп стве ног до жи вља ја да са мо од ње га за ви си 
до бро бит де те та, па по де ла од го вор но сти са дру гим ко ле га ма пру-
жа нео п ход ну по др шку.

�	Су срет са по не кад те шким са др жа ји ма и трп њом де це жр та ва зло-
ста вља ња и за не ма ри ва ња мо же до ве сти до по сред не тра у ма ти-
за ци је струч ња ка, а струч ни тим пред ста вља ва жан из вор по др-
шке за пре вен ци ју и пре ва зи ла же ње се кун дар не тра у ма ти за ци је и 
„син дро ма са го ре ва ња”. 

�	Рад са по ро ди ца ма у ко ји ма се де ша ва зло ста вља ње и за не ма ри ва-
ње је по не кад из у зет но му ко тр пан па је по др шка ко ле га у одр жа ва-
њу ен ту зи ја зма и ис трај но сти у ба вље њу за шти том де це из у зет но 
зна чај на.

�	Про цес за шти те де це по не кад је спор из раз ли чи тих раз ло га, због 
че га се струч ња ци мо гу осе ћа ти ло ше, јер ни су ус пе ли да за шти те 
де те, а у не ким си ту а ци ја ма мо же се ја ви ти осе ћа ње бес по моћ но-
сти, па су по де ла осе ћа ња са ко ле га ма и за јед нич ко са гле да ва ње 
да ли се и шта још мо же ура ди ти за де те из у зет но ва жни.

2. УЛО ГА СТРУЧ НОГ ТИ МА 

Основ на уло га струч ног ти ма је струч на по моћ здрав стве ном рад ни-
ку/са рад ни ку ко ји је по сум њао на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње:

�	у про це ни ни воа ри зи ка за де те, 

�	у про це ни ти па зло ста вља ња, 

�	у пла ни ра њу ин тер вен ци ја за де те у окви ру здрав стве не уста но ве 
или на дру гим ни во и ма здрав стве не за шти те,

�	у пла ни ра њу ме ра са рад ње са дру гим сек то ри ма. 
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Струч ни тим за јед но са здрав стве ним рад ни ком/са рад ни ком ко ји је 
по ста вио сум њу са гле да ва све еле мен те зна чај не за про це ну ри зи ка 
по без бед ност де те та и на осно ву то га до но си од лу ку о да љим ко ра-
ци ма за шти те. 

Струч ни тим:

�	до ку мен ту је за кључ ке кон сул та ци је о сум њи на зло ста вља ње и за-
не ма ри ва ње,

�	во ди еви ден ци ју о за кључ ци ма са кон сул та ци је и пла ни ра ним ин-
тер вен ци ја ма за де те та ко што по пу ња ва од го ва ра ју ћи обра зац 
при ја ве и упи су је по дат ке у књи гу еви ден ци је,

�	из ве шта ва над ле жни цен тар за со ци јал ни рад о за кључ ци ма про-
це не,

�	из ве шта ва по ли ци ју и јав но ту жи ла штво у слу ча је ви ма сум ње на 
по ро дич но на си ље, као и у слу ча ју про це не да су без бед ност и жи-
вот де те та ви со ко угро же ни,

�	при ја вљу је све еви ден ти ра не слу ча је ве сум ње на зло ста вља ње и 
за не ма ри ва ње над ле жном за во ду за јав но здра вље на про пи са ним 
обра сци ма нај ка сни је до 10. у ме се цу за прет ход ни ме сец (и елек-
трон ским пу тем уко ли ко уста но ва има он лајн при ступ ре ги стру),

�	при ме рак при ја ве ко ји су пот пи са ли чла но ви ти ма и здрав стве ни 
рад ник/са рад ник ко ји је по ста вио сум њу оба ве зно чу ва у ме ди цин-
ској до ку мен та ци ји, 

�	пра ти спро во ђе ње пла на ин тер вен ци ја у окви ру здрав стве не уста-
но ве,

�	по по тре би са ра ђу је са дру гим сек то ри ма ра ди ко ор ди на ци је ак-
тив но сти у кон крет ним слу ча је ви ма (чл. 13. ст. 2 За ко на о спре ча ва-
њу на си ља у по ро ди ци).

3. ОД ЛУ КЕ СТРУЧ НОГ ТИ МА 

Од лу ке струч ног ти ма мо гу би ти сле де ће: 

�	нео д ло жна при ја ва по ли ци ји, јав ном ту жи ла штву и цен тру за со ци-
јал ни рад,

�	ре дов на при ја ва над ле жном цен тру за со ци јал ни рад,

�	сум ња ни је по твр ђе на.
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3.1. Хит на при ја ва

У слу ча ју про це не да по сто ји основ за пред у зи ма ње нео д ло жне ин тер-
вен ци је (по сто ја ње не по сред не опа сно сти од угро жа ва ња здра вља и 
жи во та де те та де фи ни са не Оп штим про то ко лом) и у слу ча ју сум ње на 
на си ље у по ро ди ци нео п ход но је од мах те ле фон ски оба ве сти ти по
ли ци ју или јав ног ту жи о ца и над ле жни цен тар за со ци јал ни рад. 
Тре ба на гла си ти да је у на ве де ним слу ча је ви ма хит но из ве шта ва ње 
оба ве за сва ког здрав стве ног рад ни ка/са рад ни ка, а не са мо струч ног 
ти ма. Kон сул та ци ја са струч ним ти мом не сме да од ло жи по сту пак по-
кре та ња за шти те. 

Осигурање безбедности детета је приоритет и неопходна 
је брза размена информација између здравствене 
установе, центра за социјални рад, полиције и других 
служби.

3.2. Ре дов на при ја ва цен тру за со ци јал ни рад

Ре дов на при ја ва цен тру за со ци јал ни рад се по но си пи сме но или усме-
но, укљу чу ју ћи раз го вор те ле фо ном (усме ну при ја ву тре ба да пра ти 
пи сме на при ја ва). 

Пи сме на при ја ва тре ба да са др жи сле де ће ин фор ма ци је:

�	основ не по дат ке о де те ту — име и пре зи ме де те та, да тум ро ђе ња, 
адре са тре нут ног пре би ва ли шта де те та,

�	основ не по дат ке о ро ди те љи ма или ста ра те љи ма де те та — име и 
пре зи ме, адре са тре нут ног пре би ва ли шта, те ле фон за кон такт. 

Ов де је ва жно има ти у ви ду да ро ди те љи обич но при отва ра њу кар то на 
де те та у здрав стве ној уста но ви да ју адре су из здрав стве не књи жи це на 
ко јој су при ја вље ни, а ко ја се по не кад не по кла па са ствар ним бо ра ви-
штем, што цен тру за со ци јал ни рад оте жа ва ус по ста вља ње кон так та, па 
је пре по ру ка да се упи ше и ак ту ел на адре са на ко јој де те жи ви.

�	кра так опис до га ђа ја или окол но сти због ко јих по сто ји за бри ну тост 
за де те, укљу чу ју ћи по ка за те ље зло ста вља ња и за не ма ри ва ња,

�	про це ну о ко јој вр сти зло ста вља ња или за не ма ри ва ња се ра ди на 
осно ву пре по зна тих по ка за те ља,
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�	по дат ке о по чи ни о цу — да ли је то отац, мај ка, оба ро ди те ља, дру ги 
члан по ро ди це или не ка дру га осо ба из окру же ња де те та,

�	по дат ке од ко га су до би је на са зна ња о зло ста вља њу или за не ма ри-
ва њу, ка да и на ко ји на чин се до шло до са зна ња о до га ђа ји ма или 
окол но сти ма ко ји иза зи ва ју за бри ну тост за де те, да ли је то са оп-
шти ло са мо де те или не ка дру га осо ба или је здрав стве ни рад ник/
са рад ник по ста вио сум њу то ком пре гле да и раз го во ра са де те том 
на осно ву по ка за те ља,

�	ра ни ја са зна ња о по ка за те љи ма зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де-
те та или дру гог де те та у по ро ди ци, 

�	ка рак те ри сти ке де те та зна чај не за про це ну ни воа ри зи ка са ко ји-
ма струч ни тим рас по ла же (нпр. за о ста ја ње у раз во ју, по ре ме ћај у 
по на ша њу, хро нич на бо лест де те та или дру ге здрав стве не те го бе и 
оште ће ња ко ја ума њу ју ни во са мо за шти те де те та),

�	по дат ке о по ро ди ци де те та — са ким де те жи ви, да ли у по ро ди ци 
има још де це ко ја су под ри зи ком, да ли ро ди те љи жи ве за јед но 
или су раз ве де ни, да ли у по ро ди ци не ки члан бо лу је од те шке или 
озбиљ ни је хро нич не бо ле сти, да ли је по ро ди ца ско ро има ла не ки 
гу би так, да ли се ра ди о из бе глич кој по ро ди ци и сл., уко ли ко струч-
ни тим рас по ла же та квим по да ци ма, 

�	ка рак те ри сти ке ро ди те ља или ста ра те ља зна чај не за про це ну ни воа 
ри зи ка, нпр. по да ци о озбиљ ни јим здрав стве ним про бле ми ма ро ди-
те ља, сма ње ним ин те лек ту ал ним ка па ци те ти ма, сум ња или по да ци 
о по ро дич ном на си љу, ал ко хо ли зму, пси хи ја триј ској бо ле сти, асо ци-
јал ном по на ша њу или дру га са зна ња зна чај на за про це ну ри зи ка,

�	за па жа ња здрав стве ног рад ни ка/са рад ни ка из оп сер ва ци је од но са 
ро ди те ља пре ма де те ту то ком пре гле да, раз го во ра са ро ди те љем 
или у че ка о ни ци, за па жа ња из ра ни јих кон та ка та са ро ди те љем,

�	за кљу чак тим ске кон сул та ци је о вр сти зло ста вља ња и про це ни ри-
зи ка за де те, као и пре по ру ке ко је ин тер вен ци је тре ба пру жи ти де-
те ту и по ро ди ци, уко ли ко струч ни тим има та кве пре по ру ке,

�	ин фор ма ци је о ин тер вен ци ја ма ко је здрав стве на уста но ва пла ни-
ра да пру жи де те ту или по ро ди ци.

Пи сме ну при ја ву пот пи су ју чла но ви ти ма и здрав стве ни рад ник/са рад-
ник ко ји је по ста вио сум њу.

Струч ни тим не ће увек рас по ла га ти свим на ве де ним ин фор ма ци ја ма. 
Ва жно је да при ја ва сум ње цен тру за со ци јал ни рад са др жи по дат ке 
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зна чај не за про це ну ри зи ка, ко ји су до ступ ни струч ном ти му. 
Струч ни тим не тре ба да тра га за до дат ним ин фор ма ци ја ма да би упот-
пу нио при ја ву, по го то во ка да се сум ња на ви сок ри зик, јер би то про-
ду жи ло вре ме из ла га ња де те та опа сно сти. Цен тар за со ци јал ни рад 
као ко ор ди на тор про це са за шти те де це од зло ста вља ња и за не ма-
ри ва ња има ду жност и оба ве зу да раз мо три при хва тљи вост и осно-
ва ност сум ње, ус по ста ви кон такт са де те том и по ро ди цом и при ку пи 
до дат не по дат ке ко ји не до ста ју, а ко ји су по треб ни за све о бу хват ну 
про це ну ри зи ка и из ра ду пла на ме ра за за шти ту де те та. 

Ка да по ка за те љи и са зна ња о зло ста вља њу и за не ма ри ва њу ни су до-
вољ ни да се по ста ви сум ња, али по сто је еле мен ти ко ји ука зу ју на мо-
гућ ност да де те тр пи ште ту, струч ни тим ће се кон сул то ва ти са дру гим 
слу жба ма за ко је се прет по ста вља да има ју са зна ња о де те ту (обра-
зов но-вас пит не уста но ве, цен тар за со ци јал ни рад, SOS слу жбе и сл.) 
ка ко би се при ку пи ли до дат ни по да ци о де те ту и по ро ди ци по треб ни 
за про це ну ри зи ка.

3.3. Сум ња ни је по твр ђе на 

Струч ни тим мо же про це ни ти да са зна ња и по ка за те љи у по на ша њу 
де те та не ука зу ју на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње. У тим окол но сти-
ма струч ни тим тре ба да на пра ви план пре вен тив них ме ра за де те 
ко ји об у хва та кон трол ни пре глед де те та, пре глед дру ге де це у по ро-
ди ци, по се ту па тро на жне слу жбе по ро ди ци и кон сул та ци је са дру гим 
слу жба ма ко је мо гу има ти по дат ке о де те ту (пред школ ска уста но ва, 
шко ла). Здрав стве ни рад ник има оба ве зу да ак тив но пра ти де те и по-
но во се кон сул ту је се са струч ним ти мом ако до ђе до но вих са зна ња 
или пре по зна по ка за те ље ко ји мо гу ука зи ва ти на зло ста вља ње и за-
не ма ри ва ње.

Важно! Здравствени радник и сарадник не процењује сам 
ризик за дете и не доноси сам одлуку о пријави сумње на 
злостављање и занемаривање.

По ред на ве де ног, за да так струч ног ти ма је и из ра да оп штег ак та 
уста но ве за при ме ну По себ ног про то ко ла за за шти ту де це од зло-
ста вља ња и за не ма ри ва ња у уста но ви. Акт тре ба да са др жи:
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�	ја сан опис по ступ ка у уста но ви са де те том ко је је под ри зи ком или 
је иден ти фи ко ва но као жр тва зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, 

�	ин тер ну про це ду ру ра да ти ма — са став струч ног ти ма, ме сто и вре-
ме ре дов них кон сул та ци ја,

�	ин тер не и екс тер не про це ду ре у слу ча ју нео д ло жних ин тер вен ци ја 
(хит не кон сул та ци је, кон сул та ци је ви кен дом, те ле фон ски кон так ти 
са над ле жним цен тром за со ци јал ни рад и по ли ци јом), 

�	на чин во ђе ња еви ден ци је о ра ду струч ног ти ма.

Струч ни тим тре ба да има по дат ке са име ни ма осо ба и бро је ви ма те-
ле фо на цен тра за со ци јал ни рад, по ли ци је, шко ле и дру гих слу жби у 
ло кал ној за јед ни ци укљу че них у бри гу о де ци и за шти ту де це.

Струч ни тим има и сле де ће за дат ке:

�	еду ка ци ја за по сле них о по ка за те љи ма и по сле ди ца ма зло ста вља-
ња и за не ма ри ва ња де це,

�	еду ка ци ја за по сле них о оба ве зно сти при ме не По себ ног про то ко ла 
и о ин тер ној про це ду ри при ме не,

�	пра ће ње при ме не по сту па ка за за шти ту де це од зло ста вља ња и за-
не ма ри ва ња уну тар уста но ве,

�	ин фор ми са ње па ци је на та о По себ ном про то ко лу и струч ном ти му 
у уста но ви,

�	уче шће у ра ду мул ти сек тор ског ти ма за за шти ту де це од зло ста-
вља ња и за не ма ри ва ња у ло кал ној за јед ни ци,

�	са рад ња са дру гим ин сти ту ци ја ма за бри гу о де ци у ло кал ној за јед-
ни ци у ци љу пре вен ци је зло ста вља ња и за не ма ри ва ња и уна пре-
ђе ња за шти те де це,

�	под но ше ње го ди шњег из ве шта ја о ра ду ди рек то ру уста но ве, од но-
сно осни ва чу при ват не прак се.

Ва жно је још јед ном ис та ћи зна чај по др шке струч ног ти ма здрав стве-
ним рад ни ци ма/са рад ни ци ма, не са мо у струч ном аспек ту ба вље ња 
зло ста вља њем и за не ма ри ва њем де це већ и у пре вен ци ји по сред не 
тра у ма ти за ци је и ис тра ја ва њу у ра ду са де цом и по ро ди ца ма.
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4. СТРУК ТУ РА СТРУЧ НОГ ТИ МА 

Струк ту ра струч ног ти ма за ви си од спе ци фич но сти уста но ве. Оп ти-
мал ни тим у при мар ној здрав стве ној за шти ти са сто ји се од пе ди ја тра, 
пе ди ја триј ске ме ди цин ске се стре (ме ди цин ског тех ни ча ра), па тро на-
жне ме ди цин ске се стре, пси хо ло га и со ци јал ног рад ни ка, ко ји је ко-
ор ди на тор ра да ти ма. У окол но сти ма ка да ни је мо гу ће обра зо ва ти оп-
ти мал ни тим, Про то кол на ла же фор ми ра ње ми ни мал них ти мо ва ко је 
чи не пе ди ја тар и ме ди цин ска се стра (ме ди цин ски тех ни чар).

У здрав стве ним уста но ва ма се кун дар ног и тер ци јар ног ни воа здрав-
стве не за шти те при ме њу је се исти прин цип фор ми ра ња струч ног 
ти ма, ко јим мо же да ру ко во ди здрав стве ни са рад ник, ле кар спе ци ја-
ли ста пе ди ја тар, деч ји пси хи ја тар, деч ји хи рург или ле кар дру ге спе-
ци јал но сти, у за ви сно сти од спе ци фич но сти уста но ве. У струч ни тим 
тре ба укљу чи ти и ле ка ре дру гих спе ци јал но сти (ги не ко ло ге, спе ци ја-
ли сте ур гент не ме ди ци не, спе ци ја ли сте за суд ску ме ди ци ну итд.) ка да 
за то по сто је ка дров ски усло ви. Чла но ве струч ног ти ма име ну је ди рек-
тор здрав стве не уста но ве, од но сно осни вач при ват не прак се.

5. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА РА ДА СТРУЧ НОГ ТИ МА 

По себ ни про то кол за за шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња 
оба ве зу је струч ни тим да у скло пу оп штег ак та уста но ве за при ме ну 
По себ ног про то ко ла ја сно де фи ни ше и ин тер ну про це ду ру ра да ти ма. 
Ка ко за шти та де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња ни је основ на де-
лат ност здрав стве не уста но ве, а да би струч ни тим ефи ка сни је ра дио, 
сма тра мо да по но во тре ба ис та ћи сле де ће:

Сви чланови колектива треба да знају ко су чланови 
стручног тима и ког дана, у које време и у којој просторији 
могу приказати случајеве у којима су поставили сумњу на 
злостављање и занемаривање.

Та ко ђе је ва жно да сви чла но ви ко лек ти ва по зна ју про це ду ру за хит
не слу ча је ве ка да ће се по треб на кон сул та ци ја оба ви ти са тре нут но 
до ступ ним чла но ви ма ти ма, а слу чај при ка за ти на пр вом ре дов ном 
са стан ку ти ма. Струч ни тим тре ба да во ди за пи сник о раз ма тра ним 
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слу ча је ви ма на са стан ку ти ма ка ко би се еви ден ти ра ле од лу ке о ин-
тер вен ци ја ма за сва ки по је ди нач ни слу чај и о за ду же њи ма чла но ва 
ти ма. На сва ком са стан ку се пра ти ре а ли за ци ја од лу ка и за ду же ња за 
прет ход но раз ма тра не слу ча је ве.

6. УЛО ГА ЗДРАВ СТВЕ НИХ РАД НИ КА/СА РАД НИ КА 
У ДА ЉОЈ ЗА ШТИ ТИ ДЕ ТЕ ТА 

Оп шти и По себ ни про то кол пред ви ђа ју оба ве зу здрав стве ног рад
ни ка/са рад ни ка ко ји је по ста вио сум њу на зло ста вља ње и за не ма-
ри ва ње да ак тив но уче ству је у свим ко ра ци ма у про це су за шти те 
де те та. Оба ве за је за сно ва на на пра ву де те та да ра сте и да се раз ви ја 
у без бед ном и по др жа ва ју ћем окру же њу и на оба ве зи сва ког по је дин-
ца, ор га ни за ци је, си сте ма и др жа ве да до при не су из град њи та квог 
окру же ња. Уче шће здрав стве ног рад ни ка/са рад ни ка у да љој за шти ти 
де те та де фи ни са но је и спе ци фич но сти ма про фе си о нал ног ме ста у си-
сте му здрав стве не за шти те, али сва ки здрав стве ни рад ник/са рад ник 
на свим ни во и ма здрав стве не за шти те и у при ват ној прак си оба ве зан 
је да:

�	ак тив но пра ти ста ње и си ту а ци ју де те та и пру жа му по треб ну по др-
шку, 

�	ак тив но пра ти по сту па ње ро ди те ља пре ма де те ту и пру жа по др-
шку ро ди те љи ма, по себ но ро ди те љу ко ји не зло ста вља де те, у на-
сто ја њу да се зло ста вља ње и за не ма ри ва ње окон ча ју.

Ва жно је на гла си ти да је, у да љем про це су за шти те, за опо ра вак де те та 
из у зет но зна чај на по др шка де те ту и не зло ста вља ју ћем ро ди те љу од 
стра не здрав стве ног рад ни ка/са рад ни ка ко ји је пр ви пре по знао по-
ка за те ље, од но сно ко ме се де те пр во по ве ри ло. 

7. ПО СЕБ НА РАД НА ГРУ ПА ЗА ЗА ШТИ ТУ ДЕ ЦЕ 
ОД ЗЛО СТА ВЉА ЊА И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊА 

По себ на рад на гру па за за шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва-
ња пред ста вља гру пу струч ња ка у окви ру Ре пу блич ке струч не ко ми-
си је за уна пре ђе ње здра вља же на, де це, школ ске де це и омла ди не. 
Чла но ве По себ не рад не гру пе име ну је ми ни стар здра вља. Ман дат 
чла но ва тра је 5 го ди на и мо же се по но ви ти.
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7.1. Основ ни за да ци По себ не рад не гру пе

Основ ни за да ци су:

�	ко ор ди на ци ја и пра ће ње при ме не По себ ног про то ко ла си сте ма 
здрав стве не за шти те за за шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри-
ва ња,

�	пред ла га ње ме ра за уна пре ђе ње за шти те де це,

�	са рад ња са над ле жним јав ним ту жи о цем, пред се да ва ју ћим гру пе 
за ко ор ди на ци ју и са рад њу (чл. 25–27. За ко на о спре ча ва њу на си-
ља у по ро ди ци),

�	са рад ња са си сте мом со ци јал не за шти те, по ли ци јом, обра зов ним 
си сте мом, не вла ди ним ор га ни за ци ја ма и дру гим ор га ни за ци ја ма 
укљу че ним у за шти ту де це,

�	ус по ста вља ње кри те ри ју ма за из бор кон ти ну и ра них ме ди цин ских 
еду ка ци ја из обла сти за шти те де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва-
ња за све ни вое еду ка ци је (основ ни ни во, ви ши ни во, спе ци ја ли зо-
ва не еду ка ци је) у ци љу по ди за ња ком пе тен ци ја чла но ва струч них 
ти мо ва при здрав стве ним уста но ва ма за што ефи ка сни ју прак тич-
ну при ме ну По себ ног про то ко ла,

�	пра ће ње и оце њи ва ње ре а ли за ци је од ред би По себ ног про то ко ла 
и пра те ће до ку мен та ци је у прак си здрав стве ног си сте ма,

�	пред ла га ње ме ра и из ме на усме ре них на уна пре ђе ње ква ли те та 
прак тич них од ред би По себ ног про то ко ла и пра те ће до ку мен та ци је,

�	раз ма тра ње го ди шњег из ве шта ја Ин сти ту та за јав но здра вље „Др 
Ми лан Јо ва но вић Ба тут” о при ја ва ма сум њи на зло ста вља ње и за-
не ма ри ва ње де це ко је су под не ле здрав стве не уста но ве,

�	по кре та ње ини ци ја ти ве и/или по др шка ини ци ја ти ви за до пу ну и 
уна пре ђе ње за кон ске ре гу ла ти ве ве за не за за шти ту де це од свих 
об ли ка зло у по тре бе,

�	уче шће у из ра ди ре ле вант не до ку мен та ци ја (обра за ца, фор му ла-
ра), ин тер них и екс тер них про це ду ра уста но ва,

�	име но ва ње и пред ла га ње еми нент них струч ња ка из ре ги о на за чла-
но ве ре ги о нал них ти мо ва за за шти ту де це од зло ста вља ња и за не-
ма ри ва ња за ре ги о не Бе о гра да, Кра гу јев ца, Но вог Са да и Ни ша, 

�	под но ше ње го ди шњег из ве шта ја о свом ра ду ми ни стру здра вља,

�	про мо ци ја и ши ре ње до бре прак се у за шти ти де це од зло ста вља-
ња и за не ма ри ва ња у си сте му здрав стве не за шти те и при ват ној 
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прак си у са рад њи са Ин сти ту том за јав но здра вље Ср би је и ми ни-
стар ством здра вља.

7.2. Струк ту ра По себ не рад не гру пе

Чла но ви По себ не рад не гру пе су при зна ти струч ња ци из раз ли чи тих 
обла сти здрав стве не за шти те свих ни воа (при мар ни, се кун дар ни, тер-
ци јар ни) и из свих ре ги о на Ре пу бли ке Ср би је. Пре ма По себ ном про то-
ко лу, за чла на По себ не рад не гру пе име ну је се по је дан пред став ник 
из сле де ћих обла сти:

�	спе ци ја ли ста пе ди ја три је,

�	спе ци ја ли ста суд ске ме ди ци не,

�	спе ци ја ли ста деч је пси хи ја три је, 

�	спе ци ја ли ста кли нич ке пси хо ло ги је,

�	спе ци ја ли ста деч је хи рур ги је,

�	спе ци ја ли ста ги не ко ло ги је и аку шер ства, еду ко ван за деч ју и адо-
ле сцент ну ги не ко ло ги ју,

�	ди пло ми ра ни со ци јал ни рад ник,

�	ме ди цин ска се стра/ме ди цин ски тех ни чар пе ди ја триј ског сме ра или 
па тро на жна се стра,

�	пред став ник Ин сти ту та за јав но здра вље Ср би је,

�	пред став ник ми ни стар ства здра вља,

�	пред став ник не вла ди них ор га ни за ци ја ко је се ба ве за шти том де це 
од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња,

�	пред став ни ци ми ни стар ста ва над ле жних за со ци јал ну за шти ту, 
обра зо ва ње, уну тра шње по сло ве и пра во су ђе.

У ра ду По себ не рад не гру пе уче ству ју и ко ор ди на то ри ре ги о нал них 
ти мо ва за за шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. Струк ту ра 
ре ги о нал них ти мо ва пра ти мо дел струк ту ре По себ не рад не гру пе.

Ко ор ди на тор По себ не рад не гру пе има оба ве зу да са ра ђу је са ре пу-
блич ким струч ним ко ми си ја ма и мул ти ре сор ским те ли ма Вла де Ре-
пу бли ке Ср би је у ци љу уна пре ђе ња за шти те де це од зло ста вља ња и 
за не ма ри ва ња.
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XIV 
ПО СТУ ПАК СА РАД ЊЕ 
СИ СТЕ МА ЗДРАВ СТВЕ НЕ 
ЗА ШТИ ТЕ СА ДРУ ГИМ 
СИ СТЕ МИ МА 
У СЛУ ЧА ЈУ СУМ ЊЕ 
НА ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ 
И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊЕ 
ДЕ ТЕ ТА 

Ол га Ми лој ко вић

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

У про це су за шти те де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња уче ству ју 
уста но ве и по је дин ци из раз ли чи тих си сте ма (здрав ство, обра зо ва ње, 
со ци јал на за шти та, по ли ци ја, пра во су ђе и др.), сва ки од њих у окви ру 
сво јих над ле жно сти. Основ ни ци ље ви су ефи ка сна за шти та и уна пре-
ђе ње до бро би ти де це. Основ ни пред у сло ви су до бра са рад ња укљу-
че них ин сти ту ци ја и ја сно де фи ни са не уло ге, у скла ду са од ред ба ма 
Оп штег про то ко ла ко је се од но се на ову област. Уло гу ко ор ди на то ра у 
овом про це су има цен тар за со ци јал ни рад, у скла ду са ње го вом дру-
штве ном функ ци јом ор га на ста ра тељ ства и основ не слу жбе за за шти-
ту ма ло лет них ли ца.
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И Оп шти про то кол и По себ ни про то кол си сте ма здрав стве не за шти те 
са гле да ва ју за шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња као про
цес ко ји зах те ва ин те гри сан ин тер сек тор ски при ступ у свим фа за
ма за шти те и са рад њу из ме ђу си сте ма у ци љу по ди за ња ква ли те та и 
ефи ка сно сти ин тер вен ци ја и обез бе ђи ва ња ме ђу соб не по др шке. 

2. ЗА ШТО ЈЕ СА РАД ЊА МЕ ЂУ СИ СТЕ МИ МА НЕО П ХОД НА?

�	Мул ти фак тор ска узроч ност по ја ве зло ста вља ња и за не ма ри ва ња 
де це зах те ва ин тер ди сци пли нар ни и ин тер сек тор ски при ступ.

�	Ре ша ва ње про бле ма зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це зах те ва 
ши рок спек тар ин тер вен ци ја.

�	Ефи ка сност ин тер вен ци ја по ве за на је са ква ли те том са рад ње из-
ме ђу по је ди на ца и си сте ма.

Пред у сло ви за успе шну са рад њу из ме ђу си сте ма:

�	за јед нич ко по и ма ње и је дин ствен став (исти ре фе рент ни оквир) у 
од но су на по ја ву зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це,

�	ја сно де фи ни са ни ко ра ци у по сту па њу и ја сно де фи ни са не уло ге 
по је ди них уче сни ка у про це су за шти те, 

�	по зна ва ње уло га и за да та ка дру гих ак те ра у за јед ни ци,

�	про ток ин фор ма ци ја, од но сно раз ме на ин фор ма ци ја и кон сул та ци-
је уну тар си сте ма и из ме ђу си сте ма, пра ће на пи сме ним до ку мен ти-
ма и по врат ним ин фор ма ци ја ма,

�	уза јам на по др шка по је ди на ца и си сте ма,

�	по ве ре ње из ме ђу по је ди на ца и си сте ма.

Са рад ња си сте ма здрав стве не за шти те са дру гим си сте ми ма укљу че-
ним у за шти ту де це об у хва та ак тив но сти струч ног ти ма и ак тив но сти 
здрав стве ног рад ни ка/са рад ни ка као по је дин ца. 
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3. АК ТИВ НО СТИ СТРУЧ НОГ ТИ МА У ИН ТЕР СЕК ТОР СКОЈ 
СА РАД ЊИ 

На кон тим ске кон сул та ци је, струч ни тим о за кључ ци ма кон сул та ци је 
из ве шта ва над ле жни цен тар за со ци јал ни рад, по ли ци ју или јав ног ту-
жи о ца, у за ви сно сти од про це ње не хит но сти. Из ве шта ва ње мо же би ти 
у об ли ку:

�	ре дов не при ја ве (ви ди по гла вље о струч ном ти му) и 

�	хит не при ја ве. 

Хит ност се про це њу је на осно ву не ко ли ко фак то ра и уса гла ше на је са 
Оп штим про то ко лом за по сту па ње у слу ча ју зло ста вља ња и за не ма-
ри ва ња де те та. Про це њу ју се:

�	те жи на и ком плек сност по тре бе, укљу чу ју ћи при сут не стре со ре и 
спо соб ност за пре вла да ва ње те шко ћа де те та и по ро ди це,

�	сте пен из ло же но сти опа сно сти ма, што об у хва та раз ма тра ње уз-
ра ста, сте пе на евен ту ал не оме те но сти у раз во ју и при ступ зло ста-
вља ча де те ту,

�	сте пен ве ро ват но ће да ће кри зна си ту а ци ја до ве сти до по вре да 
или оште ће ња у крат ком вре мен ском пе ри о ду,

�	вре ме тра ја ња кри зе.

Основ за пред у зи ма ње нео д ло жне ин тер вен ци је је сте по сто ја ње не-
по сред не опа сно сти од угро жа ва ња здра вља и жи во та де те та и под-
ра зу ме ва пред у зи ма ње хит них ме ра да би се оси гу ра ла без бед ност 
де те та. Ин тер вен ци је спро во ди цен тар за со ци јал ни рад у са рад њи 
са дру гим слу жба ма и ор га ни ма у ло кал ној за јед ни ци. Нео д ло жна 
ин тер вен ци ја мо же би ти нео п ход на по сле пр ве при ја ве зло ста вља ња 
или за не ма ри ва ња или у би ло ко јој фа зи про це са за шти те де те та, од-
но сно ра да са де те том и по ро ди цом. Ду жност свих де чи јих, здрав стве-
них и обра зов них уста но ва, уста но ва со ци јал не за шти те, пра во суд них 
и дру гих др жав них ор га на, удру же ња и гра ђа на као по је ди на ца је сте 
да без од ла га ња из ве сте над ле жни цен тар за со ци јал ни рад ако про-
це не да су жи вот и здра вље де те та не по сред но озбиљ но угро же ни и 
да је нео п ход но хит ном ак ци јом оси гу ра ти без бед ност де те та. 

Пре ма По себ ном про то ко лу си сте ма здрав стве не за шти те, ко ји је уса-
гла шен са Оп штим про то ко лом, не по сред на прет ња од на стан ка по-
вре де или оште ће ња по сто ји у сле де ћим слу ча је ви ма:
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�	при сут не су те шке по вре де услед фи зич ког зло ста вља ња или су 
ро ди тељ или дру га осо ба сво јим чи ње њем мо гли до ве сти до те-
шких по вре да де те та,

�	де те је при су ство ва ло на си љу у по ро ди ци у си ту а ци ја ма ка да је до-
шло до смрт ног ис хо да чла на по ро ди це или по вре да ко је зах те ва ју 
бол нич ко ле че ње, 

�	здрав стве но ста ње де те та зах те ва хи тан ме ди цин ски трет ман, ко ји 
ро ди тељ, од но сно дру га осо ба ко ја се ста ра о де те ту не же ли или 
ни је у ста њу да обез бе ди или ро ди те ље ни је мо гу ће про на ћи, 

�	по сто ји ри зик да ро ди тељ или ста ра тељ ко ји је у пси хо тич ном ста-
њу или је агре си ван услед те шке мен тал не бо ле сти, по ре ме ћа ја 
лич но сти, упо тре бе дро ге или ал ко хо ла на не се де те ту по вре де или 
оште ће ња, 

�	де те мла ђе од 6 го ди на оста вље но је без аде кват ног над зо ра или у 
по тен ци јал но опа сним окол но сти ма (нпр. де ца мла ђа од два на ест 
го ди на бри ну о са свим ма лој де ци, 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, нпр. 
нео бе збе ђе не елек трич не ин ста ла ци је, нео бе збе ђе ни про зо ри ла-
ко до ступ ни де те ту или ве ли ка опа сност од по жа ра),

�	по сто ји ра зум на сум ња да ће де те пре тр пе ти од ма зду или уце ну 
ро ди те ља, од но сно да ће ро ди тељ по бе ћи са де те том и свој бес 
или дру га не при јат на осе ћа ња иза зва на при ја вљи ва њем и ис тра-
гом усме ри ти пре ма де те ту,

�	дру ги слу ча је ви у ко ји ма по сто је оправ да ни раз ло зи ко ји ука зу ју 
на то да би не пред у зи ма њем хит них ме ра и услу га из над ле жно-
сти здрав стве ног сек то ра до шло до угро жа ва ња жи во та, здра вља 
и раз во ја де те та.

Здрав стве на уста но ва ко ја има ста ци о нар има пра во да за др жи де те 
у здрав стве ној уста но ви уко ли ко се ро ди тељ не по на ша у скла ду са 
нај бо љим ин те ре сом де те та, уз оба ве зно хит но оба ве шта ва ње над ле-
жног цен тра за со ци јал ни рад. 

Центар за социјални рад има право да постављањем 
привременог старатеља детету ограничи родитељска 
права у домену медицинског збрињавања детета у 
случајевима када родитељи из различитих разлога не 
прихватају спровођење за дете неопходног лечења.
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Са рад ња у да љем про це су за шти те укљу чу је:

�	раз ме ну ин фор ма ци ја о то ку про це са за шти те, 
�	пра ће ње ре а ли за ци је пла ни ра них ме ра у уста но ви и из ве шта ва ње 

цен тра за со ци јал ни рад у слу ча ју да по ро ди ца де те та не са ра ђу је 
или ако су от кри ве не но ве окол но сти од зна ча ја за про цес за шти те.

На кон из ве шта ва ња цен тра за со ци јал ни рад, по ли ци је или јав ног ту-
жи о ца о сум њи на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње, сви струч ња ци тре ба:

�	да ак тив но по ма жу над ле жним ор га ни ма и слу жба ма (цен тру, ор-
га ну уну тра шњих по сло ва, ту жи ла штву) у да љем про це су за шти те 
де те та,

�	да се ода зо ву на по зив цен тра и при пре ме се да уче ству ју на са-
стан ку (кон фе рен ци ја слу ча ја) на ко ме ће се раз ма тра ти си ту а ци ја 
де те та и до но си ти од лу ке о ме ра ма за шти те и услу га ма ко је ће се 
пру жи ти де те ту и по ро ди ци,

�	да бу ду спрем ни да уче ству ју у спро во ђе њу пла на за шти те од но сно 
пру жа њу услу га ко је бу ду до го во ре не,

�	да узму ак тив но уче шће у про це су пси хо ло шког опо рав ка де те та и 
пре ки да њу ци клу са на си ља.

4. ЗА ШТО ЈЕ НЕО П ХОД НО ИЗ ВЕ СТИ ТИ ЦЕН ТАР 
ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД О СВА КОЈ СУМ ЊИ 
НА ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊЕ? 

Из уло ге цен тра као ор га на ста ра тељ ства, ко ме је др жа ва по ве ри ла 
над зор над ро ди тељ ством, про из и ла зи уло га но си о ца и ко ор ди на то-
ра про це са за шти те де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. 

Цен тар за со ци јал ни рад је над ле жан и ком пе тен тан да по до би ја њу 
оба ве ште ња о сум њи да је де те из ло же но зло ста вља њу и/или за не-
ма ри ва њу са мо стал но или у са рад њи са дру гим слу жба ма спро ве де 
све о бу хват ну про це ну ри зи ка, на осно ву ко је се до но си од лу ка о 
стра те ги ја ма за шти те де те та.

Ин тер вен ци је цен тра за со ци јал ни рад под ра зу ме ва ју прав но уте ме-
ље не и за ро ди те ље оба ве зу ју ће ме ре. Ве ћи на ро ди те ља ко ји зло ста-
вља ју и за не ма ру ју сво ју де цу из у зет но је осе тљи ва на про це њи ва ње 
сво јих ро ди тељ ских ком пе тен ци ја, што мо же ло ше ути ца ти на њи хо ву 
спрем ност за са рад њу. Ис тра жи ва ња ука зу ју и на при су ство не по ве ре-
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ња у со ци јал ним од но си ма код ро ди те ља ко ји зло ста вља ју и за не ма-
ру ју де цу. Са не ким ро ди те љи ма ни је мо гу ће оства ри ти са рад њу ка ква 
је по треб на за рад на про ме ни не а де кват них обра за ца ро ди тељ ства, 
већ су нео п ход не прав но оба ве зу ју ће ме ре др жа ве, чи је је спро во ђе-
ње у над ле жно сти цен тра за со ци јал ни рад. При јем на про це на сум њи 
на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње у цен тру за со ци јал ни рад об у хва та 
про ве ру прет ход не ре ги стра ци је по ро ди це по би ло ком осно ву, па и 
по осно ву ра ни јих при ја ва зло ста вља ња, за не ма ри ва ња, по ро дич ног 
на си ља итд. Еви ден ци ја свих слу ча је ва у цен тру спре ча ва да ро ди те-
љи из бег ну ме ре та ко што ће про ме ни ти здрав стве ну уста но ву. 

Важно је напоменути да циљ интервенција центра 
није кажњавање родитеља, већ јачање позитивних 
снага породице кроз пружање стручне саветодавне, 
материјалне, правне и друге подршке и помоћи детету 
и родитељима, кад год је то могуће.

Ме ре за шти те де те та у окви ру по ро ди це усме ре не на про ме ну не а де-
кват них по сту па ња ро ди те ља цен тар спро во ди кроз пре вен тив ни и 
ко рек тив ни над зор и оне об у хва та ју:

�	упо зо ре ње ро ди те љи ма на не до стат ке и пру жа ње по мо ћи у от кла-
ња њу про пу ста и не до ста та ка у ро ди тељ ству,

�	упу ћи ва ње ро ди те ља да ко ри сте услу ге дру гих ин сти ту ци ја, ре ци-
мо са ве то ва ли шта за брак и по ро ди цу.

По ред за кон ских овла шће ња за хит не ин тер вен ци је збри ња ва ња де-
те та ван по ро ди це без са гла сно сти ро ди те ља, цен тар има овла шће ња, 
на осно ву По ро дич ног за ко на, да у слу ча је ви ма нео д ло жне ин тер вен-
ци је по кре не по сту пак при вре ме не ста ра тељ ске за шти те де те та, ко ји 
под ра зу ме ва огра ни че ње вр ше ња ро ди тељ ског пра ва и по ста вља ње 
при вре ме ног ста ра те ља до ко нач не од лу ке о вр ше њу, од но сно ли ше-
њу ро ди тељ ског пра ва, ко ју до но си суд. 

За за шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња у окви ру здрав стве ног 
си сте ма по себ но је ва жна већ по ме ну та ин тер вен ци ја цен тра ко ја по ста-
вља њем при вре ме ног ста ра те ља огра ни ча ва ро ди тељ ска пра ва у до ме-
ну ме ди цин ског збри ња ва ња де те та у слу ча је ви ма ка да ро ди те љи из раз-
ли чи тих раз ло га не при хва та ју спро во ђе ње за де те нео п ход ног ле че ња.
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По по тре би, цен тар за со ци јал ни рад ор га ни зу је кон фе рен ци ју слу
ча ја, ко јој при су ству ју струч ња ци из обра зов них, де чи јих и дру гих 
уста но ва, као и осо бе ко је до бро по зна ју де те и по ро ди цу, ро ди те љи 
(или, у за ви сно сти од окол но сти, са мо не на сил ни ро ди тељ), де те и 
дру га де ца из по ро ди це, уко ли ко је то при клад но, те струч ња ци ко-
ји мо гу би ти укљу че ни у бу ду ћи рад са де те том. Здрав стве ни рад ник/
са рад ник има оба ве зу да уче ству је на кон фе рен ци ји слу ча ја. Ис хо ди 
кон фе рен ци је слу ча ја тре ба да бу ду осми шљен план за за шти ту де те та 
(утвр ђе но ко, шта и ка да ће да ра ди), име но ва ње од го вор них струч ња-
ка за спро во ђе ње и ко ор ди ни ра ње пла на за шти те де те та, иден ти фи-
ко ва ње да љих по тре ба за про це ном, утвр ђе ни ро ко ви, да тум са стан-
ка за ре ви зи ју и ре зер вни план уко ли ко се до го во ре не ме ре за шти те 
не мо гу спро ве сти.

5. АК ТИВ НО СТИ ЗДРАВ СТВЕ НОГ РАД НИ КА/СА РАД НИ КА 
КАО ПО ЈЕ ДИН ЦА У ИН ТЕР СЕК ТОР СКОЈ СА РАД ЊИ 

У ин тер сек тор ској са рад њи, сва ки здрав стве ни рад ник/са рад ник на 
свим ни во и ма здрав стве не за шти те и у при ват ној прак си оба ве зан је да:

�	из ве шта ва цен тар за со ци јал ни рад о но вим са зна њи ма до ко јих је 
до шао пра те ћи де те и по ро ди цу, а ко ја ука зу ју на по ве ћан ри зик за 
де те или ко ја мо гу до при не ти ра све тља ва њу си ту а ци је зло ста вља-
ња и за не ма ри ва ња,

�	на зах тев јав ног ту жи о ца, су да и цен тра за со ци јал ни рад, до ста вља 
из ве шта је о здрав стве ном ста ту су де те та и све ре ле вант не по дат-
ке до би је не то ком пре гле да и раз го во ра зна чај не за ра све тља ва ње 
зло ста вља ња и за не ма ри ва ња,

�	уче ству је у ра ду гру пе за ко ор ди на ци ју и са рад њу ин тер сек тор ског 
ти ма,

�	уче ству је на кон фе рен ци ја ма слу ча ја ра ди пла ни ра ња ме ра за шти-
те и услу га за де те и по ро ди цу,

�	пру жа здрав стве не услу ге до го во ре не на гру пи за ко ор ди на ци ју и 
са рад њу и/или на кон фе рен ци ји слу ча ја,

�	уче ству је у суд ском по ступ ку за шти те де те та у свој ству све до ка или 
ве шта ка на зах тев су да,

�	са ра ђу је са ти мом за за шти ту де це од на си ља, зло ста вља ња и за не-
ма ри ва ња у шко ли у си ту а ци ја ма ве за ним за обра зов ни про цес и 
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ис по ље не те шко ће де те та ко је се мо гу ди рект но до ве сти у ве зу са 
зло ста вља њем/за не ма ри ва њем.

Већ је ре че но да је по сту пак у про це су за шти те де це од зло ста вља-
ња и за не ма ри ва ња у си сте му здрав стве не за шти те исти за све ни вое 
за шти те (при мар ни, се кун дар ни, тер ци јар ни) и за при ват ну прак су. 
Раз ли ка по сто ји са мо у услу га ма ко је од ре ђе на здрав стве на уста но ва 
мо же да пру жи де те ту и по ро ди ци те је нео п ход на са рад ња из ме ђу 
уста но ва раз ли чи тог ни воа здрав стве не за шти те.

По ред са рад ње са цен тром за со ци јал ни рад као ко ор ди на то ром про-
це са за шти те де це, здрав стве ни рад ни ци/са рад ни ци има ју оба ве зу да 
са ра ђу ју и са дру гим ак те ри ма у за јед ни ци ко ји су укљу че ни у си стем 
дру штве не бри ге о де ци и про цес за шти те. Већ је по ме ну та са рад ња 
са по ли ци јом, ту жи ла штвом и су дом. Шко ле, пред школ ске уста но ве и 
ор га ни за ци је ци вил ног дру штва под јед на ко су ва жан сег мент мре же 
са рад ни ка здрав стве ног си сте ма у за шти ти де це од сва ке вр сте зло у-
по тре бе. 

У прак си се по ка за ло да про то ко ли о са рад њи пот пи са ни из ме ђу свих 
си сте ма и ор га ни за ци ја у ло кал ној за јед ни ци знат но уна пре ђу ју са-
рад њу та ко што ства ра ју ефи ка сну мре жу за за шти ту де це од зло ста-
вља ња и за не ма ри ва ња.
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XV 
РЕ ГИ СТРО ВА ЊЕ 
СЛУ ЧА ЈЕ ВА СУМ ЊЕ 
НА ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ 
И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊЕ 
ЕЛЕК ТРОН СКИМ 
ПУ ТЕМ 

Мир ја на Шу ло вић Жив ко вић

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Струч ни тим здрав стве не уста но ве при ја вљу је све еви ден ти ра не слу-
ча је ве сум ње у је дин стве ну елек трон ску ба зу при ја ва до 10. у ме се цу 
за прет ход ни ме сец.

При ступ ре ги стра ци ји има ју све здрав стве не уста но ве, укљу чу ју ћи и 
уста но ве при ват не прак се. 

Апли ка ци ји за при ја ву сум ње на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње де це у 
си сте му здрав стве не за шти те при сту па се на ин тер нет адре си:
http://zzde ce .ba tut .org .rs 

Обра зац при ја ве на ла зи се на ин тер нет адре си:
http://www .ba tut .org .rs/dow nlo ad/uput stva/prij avaOS umnjiNaZlosta
vljanjeIZanemarivanjeDece20171117 .pdf

При ступ је омо гу ћен са мо овла шће ним ко ри сни ци ма. Ауто ри за ци ја 
ко ри сни ка се де фи ни ше упо тре бом ко ри снич ког име на и ши фре, за 
ко је се ве зу је скуп пра ва и при ви ле ги ја за рад у си сте му.
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Кре и ра ње и из ме ну по да та ка о овла шће ним осо ба ма оба вља са мо 
Ин сти тут за јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”.

Да би се по да ци о овла шће ној осо би из не ке уста но ве до да ли у апли-
ка ци ју за за шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња у си сте му 
здрав стве не за шти те или из ме ни ли у њој, овла шће на осо бе из уста-
но ве ко ја то зах те ва мо ра по сла ти до пис у па пир ној или елек трон ској 
фор ми (ске ни ра на па пир на фор ма). До пис тре ба да бу де на ме мо ран-
ду му уста но ве, да са др жи да тум мол бе/зах те ва, на слов мол бе/зах те ва, 
текст мол бе/зах те ва, пе чат уста но ве и пот пис ди рек то ра уста но ве.

У са др жа ју до пи са тре ба на ве сти сле де ће по дат ке о осо би за ко ју се 
кре и ра при ступ:

�	тип ак ци је (до да ва ње но вог ко ри сни ка, из ме на по сто је ћег ко ри сни ка),
�	име,
�	пре зи ме,
�	ЈМБГ,
�	по зи ци ја/на зив рад ног ме ста у уста но ви,
�	ди рект на имејл адре са (адре са на ко ју се мо гу сла ти по да ци из до-

ме на од го вор но сти те осо бе),
�	мо бил ни те ле фон (мо бил ни те ле фон на ко ји ће би ти по сла та при-

ступ на ши фра или но ва ши фра у слу ча ју гу бит ка/про ме не ста ре),
�	кон такт те ле фон (те ле фон за сва ко днев ни кон такт).

Рок за отва ра ње на ло га са де фи ни са ним пра ви ма при сту па је 5 рад-
них да на. Рок за из ме ну на ло га са де фи ни са ним пра ви ма при сту па је 
3 рад на да на.

2. ПРЕД НО СТИ ЕЛЕК ТРОН СКОГ ИЗ ВЕ ШТА ВА ЊА 

Елек трон ско из ве шта ва ње омо гу ћа ва је дин стве ну ме то до ло ги ју при-
ку пља ња по да та ка о еви ден ти ра ним слу ча је ви ма сум ње на зло у по-
тре бу де це. При ја ва се вр ши јед ном у здрав стве ној уста но ви, а по да ци 
су по уно су до ступ ни здрав стве ној уста но ви, над ле жном ин сти ту ту/
за во ду за јав но здра вље и ИЈЗС. Ба за омо гу ћа ва пре тра гу прет ход не 
еви ден ци је де це у здрав стве ном си сте му, као и кре и ра ње 19 раз ли чи-
тих из ве шта ја за ода бра ни вре мен ски пе ри од. Ба за пред ста вља основ 
за ана ли зе ра да здрав стве них слу жби и за од го вор здрав стве ног си-
сте ма на зло у по тре бу де це.
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3. ПРЕ ГЛЕД ДО СА ДА ШЊИХ РЕ ЗУЛ ТА ТА 

У пе ри о ду 1.1.2014 — 31.12.2018. елек трон ским пу тем су, из 68 здрав-
стве них уста но ва, при ја вље на укуп но 3743 слу ча ја сум ње на зло ста-
вља ње и за не ма ри ва ње (3378 де це). Број при ја ва по го ди на ма при-
ка зан је у Гра фи ко ну 1, а број де це по уз ра сту и го ди на ма у Та бе ли 1.

Гра фи кон 1. Број при ја ва из здрав стве них уста но ва, Р. Ср би ја, 
2014–2018.

Из вор по да та ка: Ба за при ја ве сум њи на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње де це, ИЈЗС

Та бе ла 1. Број де це по уз ра сним гру па ма, Р. Ср би ја, 2014–2018.

Уз раст 2014 2015 2016 2017 2018

0–2 94 100 61 58 42

3–5 42 50 48 61 54

6–8 49 91 78 83 97

9–11 86 147 135 206 169

12–14 114 182 171 238 258

15–17 88 122 156 165 163

Укуп но 473 692 649 811 783

Из вор по да та ка: Ба за при ја ве сум њи на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње де це, ИЈЗС



 218 ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА СИСТЕМА ЗДРAВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

У по сма тра ном пе то го ди шњем пе ри о ду нај че шће су еви ден ти ра не 
сум ње на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње де ча ка (59,4%) и де це оба по-
ла уз ра ста 12–14 го ди на (28,2%). Укуп но је ре ги стро ва но 2612 сум њи 
на зло ста вља ње, нај че шће де це уз ра ста 12–14 го ди на (31,9%). При ја-
вље не су 1074 сум ње на за не ма ри ва ње де це, нај че шће уз ра ста 0–2 го-
ди не (28,4%). Еви ден ти ра на су 92 слу ча ја екс пло а та ци је де це, од че га 
је 37 би ло сек су ал не при ро де (40,2%). Де ца су рет ко би ла из ло же на 
са мо јед ном об ли ку зло ста вља ња/за не ма ри ва ња. Здрав стве ни рад-
ни ци су у пе ри о ду 2014–2018. го ди не нај че шће при ја вљи ва ли фи зич-
ко зло ста вља ње (56,7%) и ме ди цин ско за не ма ри ва ње (29,6%). 

Здрав стве ни рад ни ци су еви ден ти ра ли да се зло ста вља ње/за не ма ри-
ва ње нај че шће де ша ва ло у по ро ди ци (44,2%) и шко ли (26,6%). Де те је 
у пре ко по ло ви не слу ча је ва до би ло аде ква тан трет ман и пси хо ло шку 
по др шку у уста но ви (55,5%), а сва ко сед мо де те је хо спи та ли зо ва но 
због по сле ди ца на си ља (15%). Јед на тре ћи на еви ден ти ра них слу ча-
је ва је зах те ва ла нео д ло жну при ја ву по ли ци ји и цен тру за со ци јал ни 
рад (34,2%), а уз ре дов ну при ја ву над ле жном цен тру за со ци јал ни рад 
упу ће но је 42,7% де це. Нај че шће ко ри шће на оба ве зна ди јаг но за при-
ли ком при ја ве би ла је Т74.1 — фи зич ка зло у по тре ба.
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XVI 
ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА 
ЗЛО СТА ВЉА ЊА 
И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊА 
ДЕ ЦЕ И МЛА ДИХ 

Ми ли ца Пе јо вић Ми ло ван че вић

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Пре вен ци ја зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це под ра зу ме ва скуп ме-
ра и ак тив но сти ко је има ју за циљ ства ра ње си гур ног и под сти цај ног 
окру же ња за де цу и мла де. С об зи ром на мул ти фак тор ску усло вље-
ност по ја ве зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, успе шни пре вен тив ни про-
гра ми под ра зу ме ва ју дру штве ну ак ци ју на свим ни во и ма. Ме ђу тим, и 
да ље ни је пре ци зно де фи ни са но ко тре ба да бу де но си лац пре вен ци је 
зло ста вља ња. Раз ло зи за то ле же у не до вољ ном број пу бли ко ва них 
до ка за ко ји би по твр ди ли успе шност при ме ње них про гра ма и у не-
до вољ но чвр стим до ка зи ма о ве зи ис хо да пре вен тив них про гра ма и 
ре ал них фак то ра узро ка зло ста вља ња.

У обла сти јав ног здра вља, зло ста вља ње и за не ма ри ва ње де це пред-
ста вља зна ча јан про блем, и у по гле ду збри ња ва ња не по сред них по-
сле ди ца и у по гле ду ду го роч них по сле ди ца зло ста вља ња и за не ма ри-
ва ња на пси хо фи зич ки и со ци јал ни раз вој де те та, па и на функ ци о ни-
са ње у од ра слом до бу. 

Светска здравствена организација је препоручила 
превенцију злостављања и занемаривања деце као једну 
од приоритетних активности у јавном здрављу.
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Свет ски из ве штај Ге не рал ног се кре та ра УН о на си љу над де цом (2006) 
на во ди да вла де тре ба да обез бе де „оп се жан си стем спре ча ва ња на-
си ља и за шти те де це на на чин ко јим се по шту ју де те у сво јој укуп но-
сти и де те то ва по ро ди ца, до сто јан ство и при ват ност де те та те раз вој-
не по тре бе де ча ка и де вој чи ца”. У из ве шта ју се пре по ру чу је да се ко-
ор ди ни ра ни од го вор усме рен на пре вен ци ју на си ља над де цом оја ча 
сле де ћим ак тив но сти ма:

�	пру жа њем пре на тал не и пост на тал не не ге и кућ них по се та ка ко би 
се оп ти ма ли зо вао ра ни раз вој де те та,

�	им пле мен ти ра њем кул ту ро ло шки при клад них и род но сен зи тив-
них про гра ма ро ди тељ ства, ко ји ма се пру жа по др шка по ро ди ца ма 
ка ко би обез бе ђи ва ле дом без на си ља,

�	за шти том де це, на ро чи то вул не ра бил не, у по ро ди ци и ба вље њем 
пи та њи ма ин ва ли ди те та и ро да, као што су на си ље из ме ђу су пру-
жни ка/парт не ра, ко је је у ве ли кој ме ри по ве за но са свим об ли ци ма 
зло ста вља ња де це (у 50–60% свих слу ча је ва).

Фи нан сиј ски тро шко ви дру штва у слу ча ју зло ста вља ња де те та под ра-
зу ме ва ју:

�	здрав стве ну не гу жр тве,

�	про гра ме за ду шев но здра вље и про тив зло у по тре бе суп стан ци за 
жр тве или по чи ни о це,

�	из дат ке у си сте му кри вич ног пра во су ђа за кри вич но го ње ње и 
трет ман по чи ни ла ца,

�	за кон ске тро шко ве за јав но ста ра ње над де те том и ре ха би ли та ци ју 
рас ту ре них по ро ди ца,

�	тро шко ве обра зов ног си сте ма за пру жа ње спе ци ја ли стич ке по др-
шке у обра зо ва њу за де цу ко ја за о ста ју у раз во ју или ко ја има ју ло-
ше ре зул та те у шко ли.

Пре вен тив не ак тив но сти до при не ће да се де ца и мла ди осе ћа ју за-
шти ће но и си гур но у свом окру же њу и да од ра сли пре у зму од го вор-
ност за ства ра ње под сти цај ног окру же ња за раз вој по тен ци ја ла сва-
ког де те та, без об зи ра на ин ди ви ду ал не раз ли ке.

Кроз пре вен тив не про гра ме омо гу ћа ва се:

�	бла го вре ме но уоча ва ње по тен ци јал ног зло ста вља ња и за не ма ри-
ва ња и от кла ња ње по зна тих ри зи ка за раз вој ових по ја ва,
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�	при пре ма и спро во ђе ње аде кват них ак тив но сти у сми слу ре а го ва-
ња уко ли ко се ре ги стру је зло ста вља ње и за не ма ри ва ње,

�	све о бу хват не ин тер вен ци је с де цом, мла ди ма и по ро ди ца ма, од 
по мо ћи жр тва ма и не зло ста вља ју ћим ро ди те љи ма до ра да са зло-
ста вља чи ма,

�	за шти та пра ва и сма ње ње до дат не пат ње свих ак те ра укљу че них у 
про цес зло ста вља ња и за не ма ри ва ња.

Јав но здрав стве ни при ступ пре вен ци ји зло ста вља ња и за не ма ри ва-
ња де це об у хва та уни вер зал ну, се лек тив ну и ин ди ко ва ну пре вен ци ју, 
за раз ли ку од кла сич не по де ле на при мар ну, се кун дар ну и тер ци јар-
ну пре вен ци ју. Уни вер зал на пре вен ци ја под ра зу ме ва ин тер вен ци је 
усме ре не ка це ло куп ној по пу ла ци ји, док су се лек тив не ин тер вен ци је 
усме ре не ка по је дин ци ма или гру па ма код ко јих се сма тра да по сто ји 
зна чај но ве ћи ри зик од по ја ве зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. Ин ди-
ко ва не ин тер вен ци је се спро во де са по је дин ци ма, по ро ди цом или у 
спе ци фич ном окру же њу у си ту а ци ја ма ка да се зло ста вља ње већ до-
го ди ло, са ци љем да се зло ста вља ње пре ки не, да се ума ње по сле ди це 
по фи зич ко и пси хич ко здра вље де те та ко ли ко год је то мо гу ће и да се 
оси гу ра без бед ност де те та. Здрав стве ни рад ни ци/са рад ни ци у свом 
ра ду спро во де све три вр сте ин тер вен ци ја. 

2. УНИ ВЕР ЗАЛ НА (ПРИ МАР НА, ОП ШТА) ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА 

Уни вер зал на пре вен ци ја у од но су на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње 
де це об у хва та све ак тив но сти усме ре не на спре ча ва ње по ја ве зло ста-
вља ња или за не ма ри ва ња де це и мла дих. Циљ на гру па ко јој је на ме-
ње на је сте оп шта по пу ла ци ја. Циљ при мар не пре вен ци је је по ди за-
ње јав не све сти свих гра ђа на, пру жа ла ца со ци јал них, здрав стве них и 
обра зов них услу га, као и оних ко ји до но се за ко не и стра те ги је ве за не 
за овај дру штве ни про блем. При мар на пре вен ци ја под ра зу ме ва рад 
на пре вен ци ји на си ља у по ро ди ци и дру штву. Спро во ди се кроз по ве-
ћа ње до ступ но сти и ква ли те та услу га здрав стве них слу жби ко је ра де 
са де цом и ро ди те љи ма, али и кроз низ гло бал них дру штве них ме ра 
— ини ци ја ти ве за про ме не и до пу не за кон ских про пи са ко ји се од но-
се на на си ље над де цом, еду ка ци ју ши ре и струч не јав но сти о штет-
но сти на си ља и о не на сил ној ко му ни ка ци ји (нпр. уче ње со ци јал них 
и асер тив них ве шти на, рад са де цом и ро ди те љи ма на по бољ ша њу 
ин тер ак ци је), фор ми ра ње пре вен тив них про гра ма за за шти ту де це на 
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ни воу здрав стве них уста но ва. При мар на пре вен ци ја ра ди на по ди за-
њу све сти пу тем ме диј ских по ру ка да је зло ста вља ње де це од го вор-
ност сва ког од ра слог и про блем чи та ве за јед ни це.

Стра те ги је при мар не пре вен ци ја об у хва та ју про ме ну све сти љу ди о 
„вред но сти” де це, по ве ћа ње еко ном ске ста бил но сти и не за ви сно сти 
по ро ди ца, сма ње ње фи зич ког ка жња ва ња или ука зи ва ње на то да је 
фи зич ко ка жња ва ње не а де кват на ди сци плин ска ме ра и да пред ста-
вља на си ље над де цом, по бољ ша ње до ступ но сти здрав стве них слу-
жби де ци и ро ди те љи ма, уна пре ђе ње са рад ње из ме ђу здрав стве них 
уста но ва и дру гих ре ле вант них сек то ра, сма ње ње сто пе за ви сно сти 
од ра слих од дро га и ал ко хо ла, пре вен ци ју ра ђа ња не же ље не де це. 
Стра те ги је на по ро дич ном ни воу под ра зу ме ва ју по моћ ро ди те љи ма 
у за до во ље њу основ них по тре ба, ра ну ди јаг но сти ку про бле ма за ви-
сно сти од ал ко хо ла и дро га, еду ка ци ју ро ди те ља о по на ша њу де це, ди-
сци пли но ва њу, без бед но сти и раз во ју и др.

Тех ни ке уни вер зал не (при мар не) пре вен ци је су нај и спла ти ви ји на чин 
пре вен ци је на си ља над де цом. Мно ге ин тер вен ци је (нпр. здрав стве-
не по се те па тро на жних се ста ра) по ка за ле су се као ко ри сне у пре вен-
ци ји и иден ти фи ко ва њу зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це, од но сно 
по ро дич ног на си ља. Ме ха ни зми уни вер зал не пре вен ци је су сле де ћи:

�	са ве то дав ни рад за пла ни ра ње по ро ди це,

�	пре на тал на и пост на тал на здрав стве на за шти та мај ке и де те та,

�	шко ле ро ди тељ ства за бу ду ће ро ди те ље у ко ји ма би се ро ди те љи 
упо зна ли са по тре ба ма бе бе и ве шти на ма под сти ца ња раз во ја од 
нај ра ни јег уз ра ста де те та,

�	шко ле ро ди тељ ства за ро ди те ље, ста ра те ље и хра ни те ље пред-
школ ске де це у ко ји ма би се они упо зна ли са ка рак те ри сти ка ма 
деч јег раз во ја и по тре ба ма де це,

�	са ве то ва ње и еду ка ци ја ро ди те ља и де це о зло ста вља њу и за не-
ма ри ва њу, штет но сти фи зич ког ка жња ва ња де це, ди сци пли но ва њу 
де це ме то да ма по зи тив не ди сци пли не и др.

При мар на пре вен ци ја те ле сног ка жња ва ња де це тре ба да об у хва ти 
све ни вое дру штва. У ту свр ху тре ба ко ри сти ти кам па ње за по ди за ње 
све сти пре ко јав них ме ди ја. За ни мљи во је да за спре ча ва ње емо ци-
о нал ног зло ста вља ња и за не ма ри ва ња по сто ји нај ма ње раз ви је них 
пре вен тив них про гра ма, иако је то нај че шћи об лик, али је нај те же 
„ухва тљив”. 
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Кад је у пи та њу сек су ал но зло ста вља ње, по сто је бар две по зна те стра-
те ги је:

�	еду ка ци ја де це да пре по зна ју си ту а ци је у ко ји ма би мо гли би ти 
из ло же на опа сно сти од зло ста вља ња, о то ме ка ко да се од у пру и 
од би ју по ну де и фи зич ке кон так те ко ји мо гу во ди ти зло ста вља њу, 
ка ко да по тра же по моћ,

�	уда ља ва ње по зна тих зло ста вља ча, про ве ра ва ње осо ба при ли ком 
за по шља ва ња, оба ве шта ва ње ло кал них за јед ни це о зло ста вља чу 
ко ји жи ви у за јед ни ци и др. 

Искуства из света нам показују да рани превентивни 
програми могу да помогну да се заустави или смањи 
учесталост злостављања и занемаривања.

Нај у спе шни ји при ступ у пре вен ци ји на си ља под ра зу ме ва:

�	по ди за ње све сти и зна ња де це, мла дих и њи хо вих ро ди те ља/ста-
ра те ља о зло ста вља њу и за не ма ри ва ња де це и мла дих,

�	из во ђе ње про гра ма ко ји об у хва та ју све по тен ци јал не ак те ре зло-
ста вља ња и за не ма ри ва ња, укљу чу ју ћи и струч ња ке,

�	укљу чи ва ње де це и мла дих (пар ти ци па ци ја де це) и као кре а то ра и 
као из вр ши ла ца про гра ма,

�	по ве зи ва ње про гра ма са свим оста лим про гра ми ма уну тар ин сти-
ту ци ја у ко ји ма де ца бо ра ве и функ ци о ни са ње про гра ма у скла ду 
са већ раз ви је ним ак тив но сти ма уну тар ин сти ту ци ја и ак тив но сти-
ма у ло кал ној за јед ни ци (шко ла, пред школ ске уста но ве, по ли ци ја, 
ту жи ла штво),

�	пу ну по др шку ло кал не за јед ни це ра ди обез бе ђи ва ња одр жи во сти 
про гра ма.

По се бан зна чај има иден ти фи ко ва ње про тек тив них фак то ра, ко ји сма-
њу ју из ла га ње фак то ри ма ри зи ка или убла жа ва ју ефек те фак то ра ри-
зи ка. Фак то ри за шти те об у хва та ју:

�	по ро дич но окру же ње ко је пру жа по др шку, 

�	не го ва ње ве шти на ро ди тељ ства, 

�	ста бил не по ро дич не од но се, 
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�	за по сле ност ро ди те ља, 

�	аде кват но ста но ва ње и при ступ здрав стве ној за шти ти и со ци јал-
ним слу жба ма, 

�	за јед ни це ко је пру жа ју по др шку ро ди те љи ма и пре у зи ма ју од го-
вор ност за спре ча ва ње на си ља у по ро ди ци.

Осо би не успе шних про гра ма у пре вен ци ји зло ста вља ња и за не ма ри-
ва ња су:

�	ја ча ње по ро дич них и дру штве них ве за и ме ђу соб на по др шка,

�	трет ман ро ди те ља и рад с ро ди те љи ма као кључ ним ак те ри ма у 
раз во ју и по ди за њу де те та,

�	кре и ра ње про гра ма за уна пре ђе ње ве шти на ро ди тељ ства,

�	по што ва ње ин те гри те та по ро ди це,

�	по ма га ње ро ди те љи ма да обез бе де оп ти мал ни раз вој и се бе и сво-
је де це, 

�	обез бе ђи ва ње усло ва уну тар дру штве ног си сте ма где де ца и њи хо-
ви ро ди те љи мо гу ква ли тет но да про во де за јед нич ко вре ме,

�	по бољ ша ње ко ор ди на ци је и ин те гра ци је си сте ма нео п ход них по-
ро ди ца ма,

�	по ди за ње дру штве не све сти о зна ча ју ро ди тељ ства као ве шти не и 
о зна ча ју дру штве не бри ге о ро ди те љи ма,

�	омо гу ћа ва ње 24–ча сов ног де жур ства у слу ча је ви ма хит них ин тер-
вен ци ја на ни воу по ро ди ца.

Стра те ги је за пре вен ци ју зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це укљу чу-
ју и сле де ће ин тер вен ци је:

�	ди јаг но сти ко ва ње труд но ће код мла дих и не у да тих мај ки и ана ли за 
ути ца ја труд но ће на са да шњи и бу ду ћи жи вот мај ки,

�	ис пи ти ва ње по тен ци јал них стре со ра бу ду ћих ро ди те ља,

�	по др шка мла дим ро ди те љи ма на ни воу ши ре по ро ди це и дру штва,

�	иден ти фи ко ва ње по ро ди ца у ко ји ма се ја вља ју зло у по тре ба суп-
стан ци, на си ље у по ро ди ци и про бле ми мен тал ног здра вља,

�	омо гу ћа ва ње но вим ро ди те љи ма да има ју бо љу до ступ ност цен-
та ра за со ци јал ни рад, здрав стве не кућ не по се те у ду жем вре мен-
ском ро ку и кон ти ну и ра ну по др шку у окви ру са ве то ва ли шта за ро-
ди те ље,
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�	еду ка ци ја ро ди те ља о раз вој ним за да ци ма де це, уз ра сно при ме ре-
ној бри зи о де ци и су пер ви зи ји по на ша ња, ука зи ва ње на штет ност 
фи зич ког ка жња ва ња,

�	еду ка ци ја ро ди те ља о про бле ми ма до је ња и ис хра не, о без бед но-
сти де це у кућ ним усло ви ма,

�	омо гу ћа ва ње до ступ но сти здрав стве них слу жби пу тем ви кенд де-
жур ста ва од но сно ка сних по по днев них тер ми на за за по сле не ро-
ди те ље,

�	ефи ка сни ја ор га ни за ци ја здрав стве не за шти те за угро же не дру-
штве не сло је ве,

�	бо ља ин фор ми са ност оп ште по пу ла ци је о слу жба ма за за шти ту де-
це (ме диј ско огла ша ва ње те ле фо на, адре са и пре зен та ци ја слу жби 
за за шти ту де це),

�	по др жа ва ње уни вер зал не здрав стве не за шти те де це,

�	уна пре ђе ње ква ли те та здрав стве не за шти те де це,

�	раз вој но вих слу жби у сми слу цен та ра за за шти ту де це од зло ста-
вља ња и за не ма ри ва ња, с по себ ним освр том на трет ман бо ле сти 
за ви сно сти и дру ге про бле ме мен тал ног здра вља.

У пре вен ци ји зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це из у зет но зна чај ну 
уло гу има ју струч ња ци при мар не здрав стве не за шти те. 

Препорука је да сваки контакт са децом и породицом 
здравствени радник/сарадник у примарној здравственој 
заштити искористи за едукацију родитеља, старатеља и 
хранитеља о дечјем развоју и стимулацији дечјег развоја, 
као и за едукацију о подржавајућем и одговорном 
родитељству.

По себ на уло га у уни вер зал ној пре вен ци ји зло ста вља ња и за не ма-
ри ва ња при па да по сто је ћим са ве то ва ли шти ма у окви ру при мар не 
здрав стве не за шти те (са ве то ва ли шти ма за труд ни це, шко ла ма за ро-
ди тељ ство, здрав стве но–еду ка тив ним цен три ма, са ве то ва ли шти ма за 
мла де, раз вој ним са ве то ва ли шти ма).

Ва жне ак тив но сти на уни вер зал ној пре вен ци ји зло ста вља ња и за не-
ма ри ва ња пред ста вља ју и:
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�	еду ка ци је де це о не на сил ној ко му ни ка ци ји и кон струк тив ном ре-
ша ва њу су ко ба и осна жи ва ње за при ја вљи ва ње на си ља,

�	ор га ни зо ва ње окру глих сто ло ва и фо ру ма о за шти ти де це од зло-
ста вља ња и за не ма ри ва ња.

Ове ак тив но сти при мар на здрав стве на за шти та тре ба да ор га ни зу је 
у са рад њи са дру гим сек то ри ма у ло кал ној за јед ни ци и уз по др шку 
ло кал не са мо у пра ве ка ко би би ле до ступ не што ве ћем бро ју де це, ро-
ди те ља, ста ра те ља и хра ни те ља.

3. СЕ ЛЕК ТИВ НА (СЕ КУН ДАР НА) ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА 

Ова гру па ак тив но сти од но си се на от кри ва ње и ре ги стро ва ње де це 
и по ро ди ца код ко јих се ја вља по ве ћа ни ри зик од по ја ве на си ља у по-
ро ди ци и зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це, а на осно ву по сто ја ња 
би о ло шких, пси хо ло шких или со ци јал них фак то ра ри зи ка или од су-
ства за штит них фак то ра. 

Ризичне групе чине деца и млади са развојним 
сметњама, маргинализовани, социјално депривирани, 
етничке мањине и, уопште, деца са психофизиолошким 
сметњама, односно породице са биопсихосоцијалним 
проблемима.

Нај че шће се ове по ро ди це пре по зна ју то ком кућ них по се та па тро на-
жних се ста ра и ре дов них кон трол них и си сте мат ских пре гле да де це. 

Под посебним ризиком су породице са проблемима 
насиља и злоупотребе психоактивних супстанци те 
социјално и егзистенцијално угрожене породице. 

Циљ се лек тив не (се кун дар не) пре вен ци је је сте да се сма њи ути цај 
ри зич них чи ни ла ца и да се осна же про тек тив ни фак то ри. Нај бо љи 
ре зул та ти у ра ду са иден ти фи ко ва ним ви со ко ри зич ним гру па ма по-
сти жу се при ли ком кућ них по се та, кроз раз го вор и са ве то ва ње. Кућ не 
по се те до при но се по бољ ша њу до бро би ти ро ди те ља (де пре си ја мај ке, 
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зло у по тре ба суп стан ци) и ве шти на ро ди тељ ства и по на ша ња ро ди те-
ља (хра ње ње по по тре би, сти му ла тив ни је и без бед ни је кућ но окру же-
ње) те по сти зањe ге не рал но по вољ ни јих ис хо да за де те (ис хо ди ве за-
ни за здра вље, ис хра ну и раз вој). Да би се сма њи ли уоче ни ри зи ци, 
здрав стве на уста но ва мо ра укљу чи ти у пре вен ци ју и дру ге си сте ме у 
ло кал ној за јед ни ци. 

У окви ру се кун дар не пре вен ци је спро во де се ак тив но сти као што су 
еду ка ци је, ра ди о ни це, пре да ва ња, не фор мал не шко ле (нпр. за мла де 
ро ди те ље за ко је се зна да су под ути ца јем стре са ве за ног за бри гу о 
де те ту) и сл. Ове ак тив но сти од но се се на про гра ме за раз вој ро ди-
тељ ских ком пе тен ци ја.

Примарна и селективна (секундарна) превенција 
делотворније су када се пружају као универзалне услуге 
које се нуде свима, заједно са појачаним услугама и 
интервенцијама које су усмерене на породице за које се 
утврди да су „у стању потребе” и/или изложене високом 
ризику од злостављања пре него што дође до насиља 
над дететом. 

4. ИН ДИ КО ВА НА (ТЕР ЦИ ЈАР НА) ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА 

Ин ди ко ва на пре вен ци ја об у хва та рад са зло ста вља ном и за не ма ре-
ном де цом и њи хо вим по ро ди ца ма ка да се зло ста вља ње већ де си 
ка ко би се спре чи ло по нов но зло ста вља ње и за не ма ри ва ње и ума њи-
ле по сле ди це зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. У том слу ча ју је нео п ход-
на са рад ња и раз ме на ин фор ма ци ја из ме ђу струч ња ка и ин сти ту ци ја 
укљу че них у по сту пак. 

Циљ је сачувати породицу и спречити измештање 
злостављане и занемарене деце у институције или 
у алтернативне видове ванпородичне неге. 
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Ово су при ме ри тер ци јар не пре вен ци је:

�	ру тин ски пре глед и узи ма ње оп се жне анам не зе у бол ни ца ма и кли-
ни ка ма,

�	про це на де те та да би се утвр ди ло има ли по вре де ко је ни су по сле-
ди ца не зго да и про це на има ли не ких обо ље ња,

�	ин тер вен ци је фо ку си ра не на ро ди те ље (и не зло ста вља ју ћег и зло-
ста вља ју ћег) и на дру гу де цу у по ро ди ци,

�	еду ка ци ја ро ди те ља о не зло ста вља ју ћим вас пит ним ме то да ма и 
сти ло ви ма, ра но пре по зна ва ње зна ко ва зло ста вља ња, шко ле ро-
ди тељ ства и сл.,

�	рад с де цом (еду ка ци ја о њи хо вим пра ви ма, пре по зна ва ње по тен-
ци јал но опа сних си ту а ци ја, упо зна ва ње с на чи ни ма за шти те од 
зло ста вља ња, пре по зна ва ње од ра слих осо ба ко је де те ту мо гу пру-
жи ти по моћ и по др шку, уче ње со ци јал них ве шти на, нпр. ве шти на 
не на сил не ко му ни ка ци је), 

�	са рад ња и раз ме на ин фор ма ци ја из ме ђу слу жби.

С об зи ром на ком плек сност, ин ди ко ва на/тер ци јар на пре вен ци ја би 
тре ба ло да бу де мул ти ди сци пли нар на, а у њој би тре ба ло да уче ству-
ју и струч ња ци из дру гих си сте ма. Из у зет но је ва жно да се по сто је ћи 
про гра ми укљу че у ор га ни зо ва не здрав стве не слу жбе, јер је то је ди ни 
на чин за ду го роч но пла ни ра ње сма ње ња по ја ве зло ста вља ње и за не-
ма ри ва ња де це и мла дих.

Ва жне ци ље ве пре вен тив не ме ди ци не пред ста вља ју иден ти фи ка ци ја 
гру па под ви со ким ри зи ком и при ме на аде кват них стра те ги ја на ове 
гру пе у свим раз вој ним ста ди ју ми ма, што мо же об у хва та ти сле де ће:

�	ра на не га, пре по ро ђа ја,

�	здра ви по че так жи во та, 

�	ви со ко ква ли тет но ро ди тељ ство, 

�	не га де це мен тал но бо ле сних ро ди те ља или ро ди те ља за ви сни ка, 

�	про мо ци ја мен тал ног здра вља у шко ла ма,

�	по ди за ње по ро дич не ко хе зив но сти (уз бли ску са рад њу са струч-
ња ци ма за мен тал но здра вље и по ро дич ним ле ка ри ма), 

�	пре вен ци ја на рад ном ме сту, 

�	еду ка ци ја о жи вот ним ве шти на ма,

�	пре вен ци ја у ста рач ком до бу итд. 
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По себ но зна ча јан сег мент пред ста вља ју трет ман и за шти та/по др шка 
де ци жр тва ма на си ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. Ин тер вен ци је 
ко је се пред у зи ма ју у слу ча ју на си ља над де цом и же на ма у ши рем 
сми слу под ра зу ме ва ју: 

�	от кри ва ње, иден ти фи ко ва ње и по твр ђи ва ње,

�	ис пи ти ва ње узро ка, ни воа ри зи ка, сна га и ре сур са жр тви на си ља, 

�	пла ни ра ње, спро во ђе ње и ева лу а ци ја од ре ђе них ме ра за шти те, 
од но сно трет ма на на ме ње них де те ту, же на ма, али и по ро ди ци у 
це ли ни. 

Ин тер вен ци је оба вља ју еду ко ва ни струч ња ци (и здрав стве ни рад ни-
ци и здрав стве ни са рад ни ци). До дат на зна ња се до би ја ју кроз спе ци-
ја ли стич ке ку ри ку лу ме у обла сти екс пер ти зе (кли нич ки пси хо ло зи, 
деч ји пси хи ја три ји), али и кроз до дат не еду ка ци је (сви оста ли здрав-
стве ни рад ни ци/са рад ни ци).

У кла сич ном са гле да ва њу ин тер вен ци ја, оне се де фи ни шу у од но су на 
си стем у ко ме се спро во де (ин тер вен ци је у со ци јал ном, здрав стве ном, 
про свет ном/обра зов ном си сте му и сл.), у од но су на при ступ (ин тер ди-
сци пли нар не и ин тра ди сци пли нар не), у од но су на по је дин ца пре ма 
ко јем су усме ре не (де те, же на, по ро ди ца у це ли ни), у од но су на уло гу 
у кру гу на си ља (жр тва, све док, на сил ник), у од но су на вр сту на си ља и 
ни во те ра пиј ског зах те ва (ин тер вен ци је у кри зи, са ве то дав не ин тер-
вен ци је, те ра пи ја). 

Савремено сагледавање интервенција увек подразумева 
мултидисциплинарност, мултидимензионалност и 
целовитост интервенисања.

Пси хо со ци јал не ин тер вен ци је су све ак тив но сти ко је по ма жу у нор-
ма ли за ци ји дру штве ног, по ро дич ног и ин ди ви ду ал ног пси хо со ци јал-
ног функ ци о ни са ња. Оне уна пре ђу ју осе ћај си гур но сти, по ве ре ња по-
је дин ца у де ло твор ност си сте ма да за шти ти де те од на си ља, омо гу ћа-
ва ју по ве за ност ме ђу чла но ви ма за јед ни це, усме ра ва ње на по сто је ће 
ре сур се у окви ру ло кал не за јед ни це. Оне мо гу под ра зу ме ва ти:

�	пру жа ње ин тер вен ци ја у нај бо љем ин те ре су пси хо со ци јал ног раз-
во ја де те та,
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�	бла го вре ме но за по чи ња ње ин тер вен ци ја, што по ве ћа ва шан се за 
њи хов по во љан ис ход,

�	прак тич ну по моћ пру же ну на са о се ћа јан на чин, емо ци о нал ну по-
др шку и по чет но сми ри ва ње вр ло уз не ми ре них од но сно по вре ђе-
них по је ди на ца, 

�	пру жа ње до дат них ин фор ма ци ја,
�	обез бе ђи ва ње нео д ло жне здрав стве не по др шке у слу ча ју по вре да 

и сл.

Де ци жр тва ма на си ља се мо гу по ну ди ти сле де ће пси хо со ци јал не ин-
тер вен ци је:

�	емо ци о нал на по др шка и за шти та од да љег на си ља,
�	крат ко роч на или ду го роч на те ра пи ја,
�	груп на те ра пи ја,
�	ло го пед ска или оку па ци о на те ра пи ја,
�	раз вој со ци јал них ком пе тен ци ја.

По себ но је ва жно на по ме ну ти да у суд ским про се ци ма ве за ним за на-
си ље над де цом и мла ди ма тре ба да бу ду ан га жо ва ни ве шта ци ко ји 
има ју до дат ну еду ка ци ју или суп спе ци ја ли за ци ју из суд ске ме ди ци не, 
од но сно ви ше го ди шње ис ку ство у ра ду с де цом и мла ди ма. На жа лост, 
у на шој сре ди ни и да ље по сто ји прак са да ве шта че ње де це спро во де 
струч ња ци ко ји ни су у сва ко днев ном кон так ту с де цом и не ма ју фор-
мал ну еду ка ци ју за рад с де цом. 

5. ЕДУ КА ЦИ ЈА ЗДРАВ СТВЕ НИХ РАД НИ КА/СА РАД НИ КА 

Је дан од основ них пред у сло ва за спро во ђе ње успе шних пре вен тив-
них ак тив но сти је сте еду ка ци ја здрав стве них рад ни ка/са рад ни ка о 
фе но ме ну зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. Кон ти ну и ра на еду ка ци ја је 
нео п ход на да би се за по сле ним здрав стве ним рад ни ци ма/са рад ни-
ци ма по мо гло да раз у ме ју ва жност, нео п ход ност и оба ве зност за шти-
те де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња те да би се ин фор ми са ли о 
про це ду ри про це са за шти те и аде кват но по сту па ли у ра ду са де цом. 
Еду ка ци ја мо же би ти:

�	Основ на еду ка ци ја — пре по ру ка је да ову еду ка ци ју про ђу сви за-
по сле ни у здрав стве ном сек то ру, по себ но они ко ји су у кон так ту с 
де цом и мла ди ма; основ на еду ка ци ја тре ба да об у хва ти еду ка ци ју о 
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вр ста ма ло шег по сту па ња пре ма де ци и мла ди ма, као и о основ ним 
ко ра ци ма у по сту па њу ка да на њих по сум ња ју.

�	Ви ша еду ка ци ја — пре по ру ка је да ову вр сту еду ка ци је про ђу сви 
чла но ви свих струч них ти мо ва уста но ва; осим са др жа ја из основ не 
еду ка ци је, ова еду ка ци ја мо ра да об у хва ти по себ не ко ра ке у по сту-
па њу струч них ти мо ва здрав стве них уста но ва уз при ме ну ин тер-
сек тор ског мо де ла са рад ње, бо ље по зна ва ња про то ко ла дру гих 
си сте ма за шти те (со ци јал на за шти та, пра во су ђе и сл.) и са рад њу са 
ин сти ту том за јав но здра вље.

�	Спе ци ја ли зо ва на еду ка ци ја — под ра зу ме ва еду ка ци ју о спе ци фич-
ном ра ду са жр тва ма, њи хо вим по ро ди ца ма и по чи ни о ци ма на си-
ља над де цом. 

У окви ру здрав стве не слу жбе, здрав стве ни рад ни ци/са рад ни ци има ју 
оба ве зу да у сво је го ди шње пла но ве укљу че ак тив но сти ко је су ве за-
не за за шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, као и да ука зу-
ју на штет ност зло ста вља ња и ва жност не на сил не ко му ни ка ци је. Ове 
ак тив но сти спро во де се сва ко днев но, у ди рект ном кли нич ком ра ду 
са па ци јен ти ма, у са ве то ва ли шти ма за труд ни це, брач ним са ве то ва ли-
шти ма, шко ла ма за ро ди тељ ство, од се ци ма за ле че ње бо ле сти за ви-
сно сти и сл. Сем то га, здрав стве не слу жбе има ју бит ну уло гу и у сен-
зи би ли за ци ји ши ре јав но сти и струч ња ка из дру гих обла сти за пре по-
зна ва ње зло ста вља ња де це. 

6. ШТА ЗДРАВ СТВЕ НИ РАД НИ ЦИ ТРЕ БА ДА РА ДЕ? 

Ак тив но сти на уна пре ђе њу пре вен ци је зло ста вља ња и за не ма ри ва ња 
у си сте му здрав стве не за шти те об у хва та ју:

�	стал но струч но уса вр ша ва ње свих за по сле них у здрав стве ном сек-
то ру о про бле ми ма зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це и мла дих,

�	раз ви ја ње про гра ма по мо ћи де ци, мла ди ма и ро ди те љи ма у ци љу 
ра ног иден ти фи ко ва ња про бле ма, по тен ци јал них про бле ма по-
на ша ња и дру гих ри зи ка за по ја ву зло ста вља ња и за не ма ри ва ња 
(пре вен ци ја зло у по тре бе ПАС итд.),

�	са рад њу са ло кал ном за јед ни цом у ци љу ан га жо ва ња свих струч-
них и ин сти ту ци о нал них ка па ци те та за пре вен ци ју зло ста вља ња и 
за не ма ри ва ња де це и мла дих (са ве то ва ња, фо ру ми ро ди те ља итд.),
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�	по кре та ње ини ци ја ти ва у ло кал ној за јед ни ци за до след но спро во-
ђе ње за ко на и оба ве за у ци љу сма ње ња не га тив них ути ца ја и ри зи-
ка у окру же њу.

Ја сно је да здрав стве ни рад ни ци ни су у мо гућ но сти да са мо стал но ре-
ша ва ју сва пи та ња зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це. Мно ге ства ри 
се мо ра ју про ме ни ти на ин тер на ци о нал ном, на ци о нал ном, др жав ном 
и ло кал ном ни воу да би се спро во ди ла успе шна пре вен ци ја зло ста-
вља ња. Ис тра жи ва ња ја сно по ка зу ју да зе мље са нај ви шим стан дар-
дом и нај бо ље раз ви је ним си сте мом со ци јал не за шти те има ју нај ни же 
сто пе те шких об ли ка зло ста вља ња де це.
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XVI I 
КА КО СА ДЕ ЦОМ 
РАЗ ГО ВА РА ТИ 
О ЗЛО СТА ВЉА ЊУ 
И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊУ

Те о до ра Мин чић

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

То ком пре гле да де те та, док се ле кар тру ди да про фе си о нал но утвр ди 
и до ку мен ту је оп ште фи зич ко ста ње и мо гу ће по вре де де те та за ко је 
по сто ји сум ња да је зло ста вља но или за не ма ре но, ни ка ко се не сме 
за не ма ри ти пси хо ло шки аспект кон так та са де те том. Ка ко су де ца са 
ис ку ством зло ста вља ња по себ но вул не ра бил на и че сто не по вер љи-
ва и за тво ре на пре ма дру ги ма, нео п ход на је по себ на сен зи бил ност и 
уме шност у оства ри ва њу кон так та са њи ма. 

Ге не рал но, тре ба по ку ша ти да се од де те та до би је што ви ше де та ља о мо-
гу ћем зло ста вља њу. Оп ти мал но би би ло да се при ку пе по да ци о то ме ка-
да је зло ста вља ње по че ло, да ли је пре ста ло, ко ли ко се пу та (при бли жно) 
де ша ва ло. Осим то га, по жељ но је са зна ти где се зло ста вља ње де ша ва ло, 
да ли је још не ко био при су тан, ка ко је зло ста вљач ус пео да при во ли де те 
те да ли је и ка ко за стра ши вао де те да не при ча о оно ме што се де си ло.

Увек треба имати на уму да испитивање овакве 
врсте за дете представља стресну и потенцијално 
ретрауматизујућу ситуацију.

То зна чи да раз го вор о зло ста вља њу мо же по но во да по кре не низ не при-
јат них се ћа ња пра ће них уз не ми ру ју ћим осе ћа њи ма, по пут оних ко је је 
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де те до жи ве ло у вре ме ка да се тра у ма де ша ва ла. Ка да је де те ко је је до-
жи ве ло тра у му у ста њу „уз бу не” (због то га што ми сли или го во ри о тра-
у мат ском до га ђа ју), оно је та да ма ње спо соб но да се кон цен три ше и да 
ми сли, мо же би ти на пе то и мо же обра ћа ти ви ше па жње на не вер бал не 
зна ке као што су тон гла са, став те ла или из раз ли ца. Ка да тра у ма ти зо-
ва но де те осе ћа да не ма кон тро лу над си ту а ци јом, оно мо же до жи ве ти 
ве ли ки страх па ће се, ако му пру жи мо бар де лић кон тро ле над си ту а ци-
јом или над ак тив но шћу ко ју оба вља са од ра слом осо бом, осе ћа ти мно го 
си гур ни је и при јат ни је и би ће у ста њу да ми сли на ефи ка сни ји на чин.

Зло ста вља на де ца се раз ли ку ју по уз ра сту, по лу, на ци о нал но сти, по ре-
клу, по вр сти зло ста вља ња ко ју су до жи ве ла, по свом од но су са окри-
вље ним, по ре ак ци ји на зло ста вља ње и по ре ак ци ји њи ма бли ских осо-
ба. Због то га је нео п ход но да струч ња ци ко ји ис пи ту ју ову де цу овла да ју 
ни зом ра зно вр сних при сту па ка ко би мо гли да бу ду флек си бил ни.

По ред фак то ра ве за них за са мо де те, не ми нов но су при сут ни и фак то-
ри ве за ни за лич ност и ис ку ство оних ко ји ис пи ту ју де те. Пре све га, за 
ве ћи ну љу ди зло ста вља ње де це, а по себ но сек су ал но зло ста вља ње, 
на ла зи се на вр ху ли сте нај те жих мо гу ћих до га ђа ја. Ако уме да оста не 
про фе си о на лан у ра ду са зло ста вља ном де цом, то зна чи да струч њак 
уме да се из бо ри са соп стве ним осе ћа њи ма ту ге, га ђе ња, муч ни не, за-
пре па шће ња, стра ха. Та ко ђе, он мо ра кон тро ли са ти соп стве не по тре бе 
да бу де све моћ ни спа си лац, са вр ше но до бра осо ба на су прот „пот пу но 
ло шим” зло ста вља ју ћим ро ди те љи ма. По не кад то зна чи и да се тре ба 
из бо ри ти са бол ним осе ћа њи ма ко ја су срет са зло ста вља њем бу ди ако 
смо и са ми пре жи ве ли ло ша ис ку ства у де тињ ству.

2. ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ ВО ЂЕ ЊА РАЗ ГО ВО РА 
СА ЗЛО СТА ВЉА НОМ ДЕ ЦОМ 

У ли те ра ту ри се сре ће низ прин ци па ко ји мо гу по слу жи ти као ко ри-
сне смер ни це за струч ња ке ко ји про це њу ју де цу због сум ње на зло-
ста вља ње. 

�	Ис пи ти ва чи мо ра ју узе ти у об зир ин ди ви ду ал не раз ли ке ме ђу де-
цом. Они тре ба да бу ду осе тљи ви на то ка ко де те ре а гу је на си ту а-
ци ју ин тер вју и са ња и да пра те ри там сва ког де те та.

�	Циљ је да се од де те та до би ју ин фор ма ци је, а не да де те по твр ди 
ин фо р ма ци је ко је ис пи ти вач већ има, од но сно да по др жи оно што 
ис пи ти вач прет по ста вља да се до го ди ло.
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�	Ис пи ти вач тре ба да по ку ша да од де те та до би је спон та ни ис каз, па 
због то га што ви ше тре ба ко ри сти ти пи та ња отво ре ног ти па.

При мер: „Шта се де ша ва ло кад си био сам са очу хом?” (пи та ње отво ре-
ног ти па), уме сто „Да ли те је очух ту као ка да сте би ли са ми?” (пи та ње 
за тво ре ног ти па). 

�	Ако ис пи ти вач мо ра да ко ри сти ви ше пи та ња за тво ре ног ти па, он-
да ће мо ра ти да има ма ње по ве ре ња у до би је не ин фор ма ци је.

�	По сле пи та ња за тво ре ног ти па тре ба да сле ди пи та ње ви ше отво-
ре ног ти па.

При мер: „Да ли је твој та та та осо ба ко ја ти је ра ди ла ру жне ства
ри?” Ако де те по твр ди, тре ба ре ћи: „Ис при чај ми све че га се се ћаш да је 
та та ра дио.”

�	Ис пи ти вач мо ра да се чу ва од се лек тив ног тра же ња об ја шње ња за 
ис каз о зло ста вља њу, што зна чи да тре ба да раз мо три и ал тер на-
тив не хи по те зе, тј. раз ло ге због ко јих је де те мо жда да ло из ја ву о 
зло ста вља њу, јер се у прак си ре ла тив но че сто су сре ће мо и са ла-
жним при ја вљи ва њем зло ста вља ња (нај че шће у си ту а ци ја ма раз-
во да бра ка и бор бе за ста ра тељ ство).

3. СТРУК ТУ РА ИН ТЕР ВЈУА 

3.1. По чет на фа за 

Об у хва та про це ну оп штег функ ци о ни са ња де те та, утвр ђи ва ње ње-
го вог ни воа раз во ја и ус по ста вља ње од но са с де те том. Не ки ауто ри 
пред ла жу да се упо тре бе пи та ња отво ре ног ти па о по ро ди ци, шко ли, 
сло бод ном вре ме ну ка ко би се де те мо ти ви са ло да од го ва ра кроз при-
чу. То ком ове фа зе тре ба ло би про це ни ти спо соб ност де те та да пра ви 
раз ли ку из ме ђу исти не и ла жи, као и ко ли ко је под ло жно су ге сти ји. 
Та ко ђе, до бро је упо зна ти де те са пра ви ли ма ин тер вјуа да ју ћи му ова-
ква или слич на упут ства:

�	„По ста ви ћу ти мно го пи та ња”,
�	„Ис при чај ми са мо оно што се ствар но до го ди ло”,

�	„Ако ти по ста вим пи та ње на ко је не знаш да од го во риш, са мо ре ци 
— не знам”,

�	„Ако не раз у меш пи та ње, ка жи ми и ја ћу по ку ша ти да те пи там на 
бо љи на чин”.
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3.2. Фа за фо ку си ра на на зло ста вља ње 

Обич но по чи ње ис пи ти ва њем отво ре ног ти па о мо гу ћем зло ста вља-
њу. На ову фа зу мо же се пре ћи на ви ше на чи на, на при мер по ста вља-
њем сле де ћег пи та ња: „Тво ја ба ка се бри не да ти се мо жда не што де
си ло. Ис при чај ми о то ме нај бо ље што умеш.” 

Без об зи ра на то да ли му је де те по ве ри ло да је зло ста вља но по мо ћу 
пи та ња отво ре ног ти па, ис пи ти вач ће мо жда мо ра ти да по ста ви спе-
ци фич ни ја пи та ња. Ако де те ни је опи са ло зло ста вља ње, ис пи ти вач ће 
га ди рект ни је пи та ти о мо гу ћем зло ста вља њу. Ако је већ от кри ло да 
је зло ста вља но, ве ро ват но ће би ти нео п ход но да се по ста ве до дат на 
пи та ња ка ко би се при ку пи ле ин фор ма ци је о де та љи ма.

3.3. За вр шна фа за ин тер вјуа 

Ова фа за са сто ји се од по на вља ња прет ход не из ја ве де те та, упо зна-
ва ња де те та са ти ме шта ће се да ље де ша ва ти и по ма га ња де те ту да 
по но во ус по ста ви пси хо ло шку рав но те жу. По жељ но је и за хва ли ти се 
де те ту што је при ста ло на раз го вор.

Пре по ру че на струк ту ра ин тер вјуа пре глед но је при ка за на у Та бе ли 1.

Та бе ла 1. Струк ту ра ин тер вјуа

1. По чет на фа за �	Ис пи ти вач об ја шња ва сво ју уло гу

�	Ис пи ти вач ус по ста вља од нос

�	Ис пи ти вач об ја шња ва пра ви ла

�	Испитивач процењује опште функционисање и 
ниво развоја детета

2. Фа за фо ку си ра на 
на зло ста вља ње

�	Ис пи ти ва ње отво ре ног ти па

�	На ста вак ис пи ти ва ња у ве зи са от кри ва њем зло ста-
вља ња

�	Специфична питања 

3. За вр шна фа за �	Ис пи ти вач по на вља ис каз ко ри сте ћи де те то ве ре чи

�	Ис пи ти вач об ја шња ва шта ће се сле де ће де си ти

�	Испитивач умирује дете ако је потребно
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4. УС ПО СТА ВЉА ЊЕ ОД НО СА 

Циљ ин тер вјуа је да се ство ри мо гућ ност за раз го вор и при ку пља ње 
ин фор ма ци ја, уз ми ни мал ну ре ак ти ва ци ју тра у ме код де те та.

Ка да се пр ви пут срет не де те ко је је мо жда би ло зло ста вља но, из у зет-
но је ва жно да се ус по ста ви од ре ђен сте пен по ве ре ња и ко му ни ка ци-
је. Де ца ко јом су од ра сли кон стант но ма ни пу ли са ли ни су спрем на да 
ве ру ју оста лим од ра слим љу ди ма. Да би се оба ви ло ефи ка сно ис пи ти-
ва ње, ис пи ти вач мо ра да за до би је де те то во по ве ре ње и да ус по ста ви 
од нос нео п хо дан за до бру ко му ни ка ци ју. При то ме тре ба има ти на уму 
фак то ре ко ји до но се те шко ће у ко му ни ка ци ји са зло ста вља ним де те-
том. У овом тек сту би ће опи са ни они нај у че ста ли ји ко је мо ра мо по-
зна ва ти и раз у ме ти.

4.1. Страх

Де ца жр тве че сто се бо је да раз го ва ра ју са од ра сли ма, јер стре пе да 
их они не ће слу ша ти и да им не ће ве ро ва ти. Сво јом ве ли чи ном, го ди-
на ма или по лом здрав стве ни рад ник/са рад ник мо же под се ти ти де те 
на по чи ни о ца. Ка ко је нај ве ро ват ни је да је зло ста вљач пре тио де те ту, 
оно те жи то ме да са чу ва тај ну ка ко зло ста вљач, ако је то ње му бли-
ска осо ба, нпр. не би оти шао у за твор и ка ко оно са мо не би из гу би ло 
ње го ву љу бав или ка ко се по ро ди ца не би рас па ла. Ка да је у пи та њу 
вр шњач ко на си ље, де те мо же да се пла ши осве те вр шња ка или да ће 
га гру па вр шња ка од ба ци ти.

4.2. Реч ник

Мно га де ца, на ро чи то ма ла, не ма ју до вољ но раз ви јен реч ник да би 
вер но пре не ла шта им се де ша ва ло. Ово је по го то во слу чај код сек-
су ал но зло ста вља не де це, па се ис пи ти вач мо же осе ти ти не при јат но 
и збу ње но ка да де те ко ри сти ти пич не де чи је на зи ве за пол не ор га не 
или ко ло кви јал не, вул гар не из ра зе, не при ме ре не уз ра сту. Сто га је по-
жељ но да свој реч ник на не ки на чин при ла го ди реч ни ку де те та ка ко 
би ко му ни ка ци ја мо гла не сме та но да се од ви ја.

4.3. Стид и не при јат ност

Ка ко су де ца обич но на у че на да се о сек су ал ним ства ри ма не го во ри 
јав но, би ће им по треб но вре ме да схва те да ис пи ти вач до зво ља ва и 
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по др жа ва да се о то ме раз го ва ра. Она та ко ђе осе ћа ју страх од то га да 
мо гу би ти исме ва на у шко ли или пре ко дру штве них мре жа ако њи хо ву 
тај ну са зна ју вр шња ци. Ис пи ти вач тре ба да пре по зна и ува жи ова ква 
осе ћа ња, по себ но ако је де те ту не при јат но да име ну је и на се би по-
ка зу је сек су ал не ор га не и ак тив но сти; мо же би ти од по мо ћи ако се то 
оба ви пре ко цр те жа или лу та ка. 

Осим сек су ал ног, и дру ге вр сте зло ста вља ња и за не ма ри ва ња че сто 
бу де слич на не при јат на осе ћа ња, по го то во код не што ста ри је де це ко-
ја уви ђа ју да се њи хо ви ро ди те љи и њи хов жи вот раз ли ку ју од дру гих. 
Стид и не ла год ност због раз ли чи то сти од дру гих, по тре ба да се са кри-
ју тра го ви, нпр. у слу ча ју из ло же но сти фи зич ком ка жња ва њу, сна жно 
осе ћа ње кри ви це и по гре шно ве ро ва ње да су не чим за слу жи ла оно 
што им се де ша ва — све су то че сти пра ти о ци сва ко днев ног функ ци о-
ни са ња зло ста вља не или за не ма ре не де це.

4.4. Раз вој ни ни во

Де ца има ју сла би је ка па ци те те да ду же за др же па жњу у раз го во ру о 
јед ној те ми. По ред то га, њи хов спе ци фи чан на чин ми шље ња и до жи-
вља ва ња ства ри чи ни нео п ход ним да до бро по зна је мо де чи ји раз вој, 
шта де ца раз у ме ју, ка ко до жи вља ва ју свет око се бе и ка ко ин тер пре-
ти ра ју на ша пи та ња. По себ но је ва жно да раз у ме мо за што ве ћи на де-
це не го во ри ни ко ме о зло ста вља њу ко је им се де ша ва, већ по не кад 
ве о ма ду го ћут ке и уса мље на тр пе сво ју ту жну суд би ну.

5. ОТ КРИ ВА ЊЕ ТАЈ НЕ О ЗЛО СТА ВЉА ЊУ

Зашто деца крију тајну о злостављању?

� Боје се да им нико неће веровати.
� Боје се да не упадну у невољу.
� Верују да су она сама крива или да су нечим изазвала 

злостављање.
� Боје се претњи које им је злостављач упутио (распад 

породице, одлазак оца у затвор, губитак љубави, 
освета злостављача, освета вршњака и сл.).

� Иако им злостављање тешко пада, воле злостављача 
(ако је блиска особа). 
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� Не знају како да испричају шта им се дешава.

� Не знају коме да кажу шта им се дешава.

� Нису осетила да је дошао прави тренутак и прилика да 
некоме кажу шта им се дешава.

� Не желе да испадну тужибабе.

� Боје се да ће их другови одбацити и исмевати.

� Не знају да батине нису уобичајена ствар.

� Не знају да је сексуална активност нешто што је 
погрешно или лоше, мисле да је то уобичајено.

� Боје се да ће други сматрати да су хомосексуалци (ако 
је сексуални злостављач особа истог пола).

� Непријатно им је да говоре о сексуалним активностима 
са особама од ауторитета (старија деца).

� Учили су их да добра деца не говоре о полним 
органима и сексуалним активностима.

Ва жно је нај пре ума њи ти анк си о зност ко ју де те мо же да има због то-
га што се „на ла зи у не во љи”. Да би се то учи ни ло, ис пи ти вач тре ба да 
упу ти ја сну по ру ку о то ме ко је он (уко ли ко га де те пр ви пут сре ће) и 
због че га га ис пи ту је. Ис пи ти вач тре ба да бу де пре ци зан и да ко ри сти 
ре чи ко је де те мо же да раз у ме. Он тре ба да се уве ри да је де те схва ти-
ло да ни је у не во љи. Де те ту тре ба ре ћи, што је па жљи ви је мо гу ће, да 
ис пи ти вач са њим раз го ва ра за то што је за бри нут за ње га или за то што 
је не ко дру ги за бри нут за ње га. Он тре ба да по мог не де те ту да раз у ме 
ка ко је раз го вор са де цом не што што стал но чи ни. На при мер: „Ја пу но 
раз го ва рам са де цом. Про шле не де ље сам баш раз го ва ра ла са не ким из 
тво је шко ле.” Де те ту тре ба по мо ћи да раз у ме да су и дру га де ца има ла 
исте про бле ме и исте стра хо ве. Ова ква иден ти фи ка ци ја са дру гом де-
цом по ма же му да се осе ћа ма ње уса мље но и да до жи ви ис пи ти ва ча 
као не ко га ко мо же да по мог не.

Раз го вор ко јим тре ба да се ус по ста ви од нос вр ло је ва жан за де те. То је 
тре ну так у ко ме оно тре ба да до не се од лу ку о то ме да ли је ис пи ти вач 
од ра сла осо ба ко ја је ствар но за ин те ре со ва на, ко ја хо ће да га слу ша 
и у ко ју се мо же има ти по ве ре ња. Због то га тре ба по ку ша ти да се не 
осе ти да ис пи ти вач жу ри или да је у вре мен ском шкрип цу.
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Ис пи ти вач тре ба да се уве ри да де те раз у ме да ће он ин фор ма ци је ко-
је до би је од де те та у то ку ин тер вјуа мо ра ти да по де ли са дру ги ма, али 
са мо са они ма ко ји их мо ра ју зна ти ка ко би по мо гли да се про блем 
ре ши. 

Уверавање о поверљивости и разговор о границама ове 
поверљивости су пресудни да би се остварио однос са 
дететом.

Н ик ада не тр еба л аг ати д ете о т оме шта м оже да оч ек ује. И сп ит ивач 
тр еба да му пр ужи д ово љно и нфо рм ац ија к ако би д ете м огло да се 
ос ећа као с ара дник, али к ол ич ина и нфо рм ац ија не тр еба да б уде пр-
ев ел ика да га и нфо рм ац ије не би н еп отре бно о пт ер ећ ив але.

Зашто деца на крају ипак повере неком да су била 
злостављана?
� Злостављање је ескалирало.
� Дете је добило сазнања да је злостављање забрањено 

и схватило да оно што му се догађа није у реду и да 
треба то да пријави.

� Дете жели да подели тајну са најбољим другом/
другарицом, који онда пријављују злостављање.

� Дете примећује да се злостављање дешава и млађем 
брату или сестри и жели да их заштити.

� Дете које је постало тинејџер одупире се, у складу са 
нормалним развојним потребама, тежњи родитеља 
злостављача да претерано контролише његов живот.

� Дете је упознало неку брижну одраслу особу којој 
верује и осећа да може да јој се повери.

�	Дете има неки здравствени проблем везан за 
злостављање (бол у екстремитетима, мучнину, отежано 
мокрење и сл.).
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Ис пи ти вач тре ба да по ку ша да охра бри де те да ка же не што о се би. Мо-
же га пи та ти о ње го вим ин те ре со ва њи ма или дру гим те ма ма о ко ји ма 
би се де те мо гло осе ћа ти си гур но да го во ри. Ка да де те по де ли не што 
са ис пи ти ва чем, овај тре ба да му по ка же по што ва ње и ин те ре со ва ње 
та ко што ће са њим по де ли ти не што од сво јих ин те ре со ва ња или ће 
пи та ти де те да му ка же још не што о то ме.

Током ових уводних размена циљ испитивача је да 
покаже детету да је он одрасла особа којој дете може 
веровати и која хоће да слуша!

Ис пи ти вач тре ба да бу де стр пљив и да искре но од го ва ра на сва де те-
то ва пи та ња. Он мо ра да обра ти па жњу на сво је др жа ње. Са ма њим 
де те том ис пи ти вач тре ба да се спу сти се до ни воа ње го вих очи ју та-
ко што ће се де ти или чуч ну ти. Ни ка да не тре ба во ди ти ин тер вју пре-
ко сто ла. Ако ис пи ти вач сед не пре бли зу, де те се мо же упла ши ти. Ако 
сед не пре да ле ко, то мо же оста ви ти ути сак не за ин те ре со ва но сти, уда-
ље но сти или не при сту пач но сти. Де те ће бри жљи во слу ша ти глас ис-
пи ти ва ча и ре чи ко је овај би ра, али ће пра ти ти и го вор ње го вог те ла 
и из раз ње го вог ли ца. Исто та ко тре ба да по сту па и ис пи ти вач; по ред 
то га што па жљи во слу ша, он мо ра да по сма тра по кре те те ла де те та 
(нпр. кон такт очи ма, пре кр ште не ру ке, пре кр ште не но ге, стег ну та или 
опу ште на ра ме на).

Питања која испитивач треба да постави себи: 
� Да ли заиста знам како да разговарам са децом?

� Да ли користим речи које одговарају дететовом узрасту и 
способности разумевања?

� Да ли заиста слушам дететове одговоре?

� Да ли му дајем могућност да ми поставља питања, или 
довољно времена да одговори на моја питања?

� Да ли ми се може веровати?
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6. ПР ЕП ОР УЧ ЕНЕ ТЕ ХН ИКЕ ЗА ОЛА КШ АВ АЊЕ 
К ОМ УН ИК АЦ ИЈЕ И ПО ТП ОМ АГ АЊЕ П ОВ ЕР АВ АЊА 
ТА ЈНЕ О ЗЛ ОСТ АВЉ АЊУ

6.1. Пра вље ње ли сте ства ри ко је де те во ли и ко је не во ли

Мо же се по че ти та ко што ће се од де те та за тра жи ти да на пи ше ли сту 
љу ди са ко ји ма жи ви, а он да тре ба раз ја сни ти од нос де те та са сва ком 
од тих осо ба (нпр. мај ка, очух, се стра, ма мин мо мак, де да). Ако је де те 
ма ло, ли сту ис пи су је (или, још бо ље, цр та чла но ве по ро ди це) ис пи ти-
вач. Ка да је ли ста на пи са на, он ће за мо ли ти де те да му ка же шта нај-
ви ше, а шта нај ма ње во ли у ве зи са ти ме што жи ви са сва ким од њих. 
На при мер:

�	„Шта нај ви ше во лиш у ве зи са тим што жи виш са та том?”

�	„Шта нај ма ње во лиш у ве зи са тим што жи виш са та том?”

Де те ће мо жда пру жи ти увод у про блем зло ста вља ња ис ти чу ћи не-
што што му је не при јат но у ве зи са не ком од осо ба са спи ска. Ако се 
то де си, ис пи ти вач тре ба да га пра ти, тра же ћи да му де те об ја сни или 
опи ше то осе ћа ње. Ако има раз ло га да се ве ру је да је по чи ни лац не ко 
из ван по ро ди це, нпр. ком ши ја или дру го ви, ова ли ста тре ба да бу де 
мо ди фи ко ва на у скла ду са ти ме.

Чак и ако де те у овом тре нут ку не ка же ни шта о зло ста вља њу, ин фор-
ма ци је до би је не овом ак тив но шћу би ће ко ри сне то ком ис тра жи ва ња. 
Мо жда ће де те ка сни је да по ве ри ис пи ти ва чу да јед на од ових осо ба 
за и ста је сте би ла зло ста вљач, али ће та ко ђе же ле ти да га уве ри да је 
та осо ба у ства ри у ре ду и да га во ли. Ова ли ста по ма же ис пи ти ва чу да 
раз у ме и по др жи по зи тив на осе ћа ња де те та пре ма зло ста вља чу. По-
зи тив не ства ри ко је де те на ве де на ли сти мо гу та ко ђе би ти ко ри сне за 
пре по зна ва ње ка ко је зло ста вљач до био и за др жао на кло ност де те та. 

6.2. Ре ша ва ње про бле ма

Ако се на ве де ном ак тив но шћу не до би ју ни ка кве ин фор ма ци је о зло-
ста вља њу, ис пи ти вач мо же по ку ша ти са мо де лом „ре ша ва ња про бле-
ма”. Он пр во тре ба да под се ти де те да је ње гов по сао да по ма же де ци 
и по ро ди ца ма ко ји има ју про бле ма. За тим тре ба да пи та де те да ли 
по сто ји не ки про блем у ко ме би мо гао да му по мог не. Ако де те не на-
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ве де ни шта, тре ба да га пи та ко ју вр сту про бле ма већ са мо уме до бро 
да ре ша ва. Мо же му се на ве сти не ки при мер, ре ци мо: „Шта ако ти се 
ис пр ља ју ци пе ле?”, „Шта ако пад неш са би ци кла и по вре диш се?”, „Ка ко 
да без бед но пре ђеш про мет ну ули цу?”

Ис пи ти вач за тим мо же пи та ти де те да опи ше не ки не што ве ћи про-
блем, у чи јем ре ша ва њу му мо же за тре ба ти по моћ при ја те ља или чла-
на по ро ди це (нпр. „Твој пас је по бе гао од ку ће…”). На кра ју, тре ба да 
за мо ли де те да на ве де не ки про блем за чи је ре ша ва ње му је по треб на 
по моћ не ко га из ван по ро ди це (нпр. „Ка да сло миш ру ку…”). Ва жно је 
уве ри ти де те да сва ко има про бле ма и да сва ком по не кад тре ба по-
моћ дру гих љу ди. Ис пи ти вач са да тре ба да по но ви да је ње гов по сао 
да по ма же де ци ако има ју про бле ме и да би же лео да по мог не у би ло 
ком про бле му ко ји де те има, а за тим да по но во пи та де те има ли про-
бле ма у чи јем ре ша ва њу би ис пи ти вач мо гао да му по мог не. На овом 
ме сту ће мно га де ца по че ти да се отва ра ју. 

При мер:

Де те: „По не кад имам про бле ма са та том.” На то тре ба ре а го ва ти ова ко 
или слич но: „Шта у ве зи са тво јим та том?” Де те: „Он ра ди не ке ства-
ри…”.

6.3. Раз ма тра ње при ват но сти код сек су ал но зло ста вља не де це

Ка ко раз го вор о сек су ал ном зло ста вља њу нај че шће пред ста вља про-
блем и де ци и струч ња ци ма, раз ма тра ње пој ма при ват но сти че сто по-
ма же ка да де те за ко је се сум ња да је сек су ал но зло ста вља но оста не 
ћу тљи во. Ис пи ти вач мо ра би ти ве о ма па жљив ка ко не би су ге ри сао 
или на го ве шта вао де те ту да се де си ло не што не при клад но или про-
тив за ко ни то, јер би се то ка сни је, ако до ђе до суд ског по ступ ка, мо гло 
про ту ма чи ти као усме ра ва ње ин тер вјуа. При ват ност мо же би ти круп-
на реч за мно гу де цу и мо же има ти мно го раз ли чи тих ин тер пре та ци ја 
у за ви сно сти од пра ви ла у по ро ди ци де те та. Де те ту тре ба об ја сни ти да 
при ват ност зна чи да не ко има мо гућ ност да бу де сам ка да то же ли, а 
за тим га тре ба пи та ти да ли по сто је тре ну ци ка да оно же ли да има при-
ват ност. У ко јим про сто ри ја ма код ку ће мо же да има при ват ност? Шта 
же ли да ра ди у при ват но сти? Овај раз го вор тре ба на ста ви ти пи та њем 
о сва кој осо би ко ја жи ви у ње го вој ку ћи. Тре ба пи та ти де те ка ко сва ка 
од тих осо ба ре а гу је на ње го ву же љу за при ват но шћу. Ово че сто отва-
ра вра та раз го во ру о сек су ал ном зло ста вља њу.



 244 ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА СИСТЕМА ЗДРAВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

7. ПИ ТА ЊА КО ЈА СЕ КО РИ СТЕ У ИС ПИ ТИ ВА ЊУ ДЕ ЦЕ 
КОД СУМ ЊЕ НА ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ 

То ком ин тер вјуа са де те том за ко је по сто ји сум ња да је зло ста вља-
но ва жно је во ди ти ра чу на о то ме на ко ји на чин се по ста вља ју пи та-
ња. Де чи ји ког ни тив ни сти ло ви и на чи ни емо ци о нал ног ре а го ва ња 
су спе ци фич ни, а на чин по ста вља ња пи та ња мо же бит но да ути че на 
од го во ре ко је ће де те да ти. До дат ну те жи ну овој те ми да је чи ње ни ца 
да здрав стве ни рад ник/са рад ник ко ји је от крио зло ста вља ње ка сни-
је мо же би ти по зван као све док у суд ском по ступ ку, то ком ко га ис каз 
де те та мо же да се по сма тра као ма ње ва ли дан уко ли ко су му пи та ња 
по ста вља на на не а де ква тан на чин. Ти по ви пи та ња се мо гу по сма тра-
ти као кон ти ну ум ко ји кре ће од нај ви ше отво ре ног ти па до нај ма ње 
отво ре ног.

При клад ност не ког ти па пи та ња за ви си у ве ли кој ме ри од кон тек ста у 
ко ме се оно по ста вља у окви ру ин тер вјуа, на ро чи то од то га ка кав су 
ис каз и ти по ви пи та ња прет хо ди ли. Сход но то ме, прак тич но сва пи та-
ња са кон ти ну у ма мо гу на ћи сво је ме сто у ис пи ти ва њу. Као смер ни це 
мо гу по слу жи ти до ле на ве де ни при ме ри пи та ња по ре ђа ни по сте пе ну 
по жељ но сти.

Нај по жељ ни ја пи та ња

Вр ста пи та ња Де фи ни ци ја При ме ри 

Оп ште пи та ње Пи та ње отво ре ног ти па; 
не под ра зу ме ва да је де те 
до жи ве ло зло ста вља ње

Ка ко мо гу да ти по мог нем?

Ка ко се осе ћаш да нас?

Могу ли у нечему да ти 
помогнем?

Пи та ње ко је по зи ва на 
од го вор

Пи та ње отво ре ног ти па; 
прет по ста вља да је де те 
до жи ве ло зло ста вља ње

Чуо сам да ти се не што 
де си ло. Ис при чај ми све 
че га се се ћаш у ве зи то га.

Чуо сам да те не што му чи.

Чуо сам да се бака брине 
за тебе.
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По жељ на пи та ња

Вр ста пи та ња Де фи ни ци ја При ме ри

Фо ку си ра но пи та ње Фо ку си ра де те на од ре-
ђе ну те му, ме сто, осо бу, 
окол но сти зло ста вља ња, 
де ло ве те ла, али се уз др-
жа ва од да ва ња ин фор ма-
ци ја о те ми

При чај ми о твом та ти? 
(Шта ти се сви ђа код ње
га? Шта ти се не сви ђа?)

Причај ми о пенисима (Ко 
их има? Чему служе? Јеси 
ли некад видела неки? 
Чији?)

Стра те ги је пра ће ња: Стра те ги је ко је под сти чу 
на ста вак при че

1. Сиг на ли под сти ца
ња при че

Ге сто ви или ис ка зи ис пи ти-
ва ча ко ји тре ба да под стак-
ну на ста вак при че

Да.

Ух!

Још не што?

А затим?

2. Спе ци фич на пи та ња Да ље ис пи ти ва ње са ци-
љем да се до би ју де та љи

Да ли се се ћаш где се то 
де си ло? 

Шта си имао на се би? 
Да ли је не ко ски нуо 
не што од оде ће? 

Да ли је нешто потекло 
из пениса?

Ма ње по жељ на пи та ња

Вр ста пи та ња Де фи ни ци ја При ме ри

Пи та ња ви ше стру ког 
из бо ра

Пи та ња ко ја да ју де те ту 
не ко ли ко ал тер на тив них 
од го во ра из ме ђу ко јих 
тре ба да на пра ви из бор

Да ли те је ис ту као је дан
пут, два пу та или ви ше 
пу та?

Да ли се то дешавало 
дању, ноћу или и дању и 
ноћу?
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Пи та ња на осно ву 
дру гих из во ра ин фор
ма ци ја

Пи та ња ко ја се осла ња ју 
на ин фор ма ци је ко је ни су 
до би је не у ин тер вјуу са 
де те том, већ из не ког дру-
гог из во ра

Се ћаш ли се иче га у ве зи са 
ка ме ром?

Да ли је тата рекао 
нешто о томе да ли смеш 
или не смеш да испричаш 
то некоме?

Ди рект на пи та ња Ди рект но ис пи ти ва ње да 
ли је осо ба учи ни ла од ре-
ђе ну рад њу

Да ли је ујак по вре дио тво
ју пи шу?

Да ли те је тата ударио 
каишем по гузи?

По но вље на пи та ња По ста вље ње истог пи та ња 
два или ви ше пу та

Да ли се не што де си ло са 
тво јом пи шом?

Сећаш ли се да ли се нешто 
десило са твојом пишом?

Нај ма ње по жељ на пи та ња

Вр ста пи та ња Де фи ни ци ја При ме ри

Пи та ња ко ја на во де Из ја ва за ко ју се тра жи да 
је де те по твр ди

Зар ни је тач но да је твој 
брат ста вио свој пе нис у 
тво ја уста?

Мама те је ударила, зар 
не?

Об ма њу ју ћа пи та ња Пи та ње прет по ста вља 
чи ње ни цу ко ја ни је тач на, 
а од де те та се им пли цит но 
или екс пли цит но тра жи да 
је по твр ди

Ко је је бо је би ла вас пи та
чи ци на ма ра ма? (Кад она 
ни је има ла ма ра му)

Покажи ми где те је доктор 
додирнуо. (Кад он није 
додиривао дете)

При ну да Ко ри шће ње не при клад них 
на чи на да се де те на ве де 
на са рад њу или да се до би-
је ин фор ма ци ја

Ако ми ка жеш шта је твој 
та та ура дио, мо же мо да 
иде мо на сла до лед.

Немој да кажеш мом шефу 
да сам се играо. (И даје 
детету слаткише)
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Пре по ру чу је се да се то ком раз го во ра не ко ри сте на ред бе; ре че ни це 
тре ба фор му ли са ти та ко да се де те пи та о то ме да ли се се ћа, да ли 
зна или да ли хо ће да ис при ча не што о до га ђа ју. Иако ова кав став мо-
же до ве сти ис пи ти ва ча у ри зик да не до би је по треб не ин фор ма ци је, 
њи ме се из бе га ва ка рак те ри сти ка зах тев но сти ко ја де те ту пре но си да 
мо ра да пру жи ин фор ма ци ју без об зи ра на то да ли је зна или не зна. 
По ред то га, ка да се по ста вља пи та ње уме сто да се на ре ђу је, ели ми ни-
ше се еле мент при ну де. У сва ком слу ча ју, по ста вља ње пи та ња уме сто 
зах те ва ња та ко ђе пру жа де те ту „из лаз” из раз го во ра о те шким те ма ма.

Осим то га, ис пи ти ва чи тре ба па жљи во да пра те све ин фор ма ци је ко је 
де те пру жа. Ла ко де ша ва да се скли зне у пра ће ње са мо оних ин фор ма-
ци ја ко је по твр ђу ју оно што ис пи ти вач ми сли да се де си ло. Ово мо же ре-
зул ти ра ти не са мо не ком плет ним или не ис прав ним при ку пља њем ин-
фор ма ци ја већ мо же оста ви ти де те са осе ћа њем да га ни смо раз у ме ли.

Што је више питања отвореног типа, више се може имати 
поверења у дететов одговор!

8. ЗА ВР ША ВА ЊЕ ИС ПИ ТИ ВА ЊА

Су срет са де те том тре ба за вр ши ти на та кав на чин да се што ви ше убла-
жи на пе тост де те та и да оно оде са осе ћа јем да је до бро од лу чи ло што 
се упу сти ло у раз го вор о зло ста вља њу ко је му се де си ло. Ис пи ти вач 
то по сти же ова ко:

�	за хва љу је се де те ту што је раз го ва ра ло са њим,

�	по на вља да де те ни је кри во за оно што му се до га ђа ло и да је кри-
вац увек од ра сла осо ба,

�	об ја шња ва де те ту шта ће се сле де ће де си ти, у нај ско ри јој бу дућ но-
сти (раз го вор о то ме шта ће би ти мно го ка сни је не тре ба ини ци ра-
ти осим ако то са мо де те не учи ни),

�	пи та де те да ли има не ких ди ле ма или же ли да по ста ви не ко пи та-
ње ис пи ти ва чу,

�	ста вља де те ту до зна ња да ће оста ти у кон так ту с њим (де те ту тре ба 
об ја сни ти да ће му ис пи ти вач би ти на рас по ла га њу за раз го вор ако 
бу де има ло бри га ко је би же ле ло да по де ли са не ким),



 248 ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА СИСТЕМА ЗДРAВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

�	ако пла ни ра да на ста ви ис пи ти ва ње, ис пи ти вач тре ба да ка же де те-
ту да ће уско ро има ти при ли ке да по раз го ва ра ју још ма ло,

�	упу ћу је де те на осо бу ко јој ће се обра ти ти ако бу де же ле ло да још 
раз го ва ра са ис пи ти ва чем (ис пи ти вач тре ба да на зна чи ту осо бу ја-
сно, и то име ном и од но сом са де те том, на при мер, „Тво ја учи те љи-
ца, Ма ја, зна ка ко да ме на ђе”.
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XVIII 
КА КО РАЗ ГО ВА РА ТИ 
СА РО ДИ ТЕ ЉИ МА 
О ЗЛО СТА ВЉА ЊУ 
И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊУ

Ду шан ка Ка лањ

П о др шка и по моћ ро ди те љи ма као оба ве зан део про це са за шти те 
де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња за сни ва ју се на пра ву де те-

та на по ро дич ни жи вот, као нај при род ни јем и нај по жељ ни јем окви ру 
за ње гов раст и раз вој, и на оба ве зи др жа ве да обез бе ди усло ве да по-
ро дич на сре ди на бу де што без бед ни ја и под сти цај на ка ко би се оси гу-
рао што оп ти мал ни ји пси хо со ци јал ни раз вој де те та. Ви ше ме ђу на род-
них до ку ме на та и до ку ме на та ко је је усво ји ла на ша др жа ва ува жа ва 
по моћ ро ди те љи ма у ро ди тељ ству као зна ча јан сег мент бри ге о де ци.

Про цес за шти те де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња под ра зу ме ва 
план за уна пре ђе ње бла го ста ња де те та, али и про це ну по тре ба по ро-
ди це за по др шком и по мо ћи. Ова кав при ступ омо гу ћу је иден ти фи ка-
ци ју окол но сти ко је су по ве за не са зло у по тре бом и обла сти у ко ји ма 
је по треб на про ме на, као и иден ти фи ка ци ју по сто је ћих про тек тив них 
фак то ра. Пр вен стве на усме ре ност на ис тра жи ва ње фак то ра ри зи ка 
и крат ко роч но спа са ва ње де те та по не кад је из у зет но ва жна и је ди но 
мо гу ћа, али ни је увек у нај бо љем ин те ре су де те та. 

Пракса је показала да интервенције усмерене на подршку 
и помоћ породици да промени неадекватне обрасце 
родитељске праксе и побољша функционисање у целини, 
када год је то могуће, дугорочно доводе до најбољих 
исхода по децу и породицу. 
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1. ПРЕД У СЛО ВИ ЗА БА ВЉЕ ЊЕ РО ДИ ТЕ ЉИ МА ИЗ 
ПО РО ДИ ЦА У КО ЈИ МА СЕ ЈА ВЉА ЈУ ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ 
И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊЕ ДЕ ЦЕ

По ред при хва та ња чи ње ни це да зло ста вља ње и за не ма ри ва ње де це 
по сто ји и ка да га не ви ди мо и по се до ва ња зна ња за пре по зна ва ње 
ри зи ка и по ка за те ља, као нео п ход них пред у сло ва за ба вље ње зло ста-
вља њем и за не ма ри ва њем, за рад са по ро ди ца ма у ко ји ма се ја вља ју 
зло ста вља ње и за не ма ри ва ње та ко ђе је нео п ход но:

�	раз у ме ва ње ди на ми ке и ком плек сно сти ин тер ак ци је ро ди тељ — 
де те и фак то ра ко ји ути чу на ро ди тељ ство,

�	пре и спи ти ва ње соп стве них ста во ва, уве ре ња и ис ку ства у од но су 
на ро ди тељ ство и на си ље у сва кој фор ми ис по ља ва ња,

�	раз у ме ва ње про це са раз от кри ва ња зло ста вља ња и по ри ца ња.

За што је ово ва жно?

�	Ве ћи на ро ди те ља ко ји зло ста вља ју или за не ма ру ју де цу про це-
њу је сво је по ступ ке пре ма де те ту као не а де кват не и же ле ла би да 
дру га чи је од га ја де цу. Мно ги од њих ни су у ста њу да то ура де због 
про бле ма са ко ји ма се су о ча ва ју, због сво је про шло сти или ак ту-
ел них до жи вља ва ња. Ако при ступ струч ња ка ис ка зу је раз у ме ва ње 
за њи хо ве те шко ће и по што ва ње, ве ћа је ве ро ват но ћа да ће се са 
ро ди те љи ма оства ри ти од нос ко ји во ди ка са рад њи и при хва та њу 
по др шке и по мо ћи ко ју струч ња ци же ле да им пру же. 

�	Још увек оп ста ју и одр жа ва ју се ду го не го ва ни и дру штве но по др-
жа ва ни ми то ви о по ро ди ци, ма те рин ству, очин ству и ро ди тељ ству 
као из во ру нај ве ће ра до сти, а не стре са. Ови ми то ви ути чу на про-
фе си о нал це при про це ни ро ди тељ ских по сту па ња, али и на су бјек-
тив ни до жи вљај ро ди тељ ства ко ји има ју ро ди те љи. 

�	Би о ло шки за сно ва на афи ли ја тив на осе ћа ња из ра же на кроз по тре-
бу да се за шти ти све што је ма ло и бес по моћ но ко се се са по ја вом 
зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це, што мо же до ве сти до то га да 
се за тва ра ју очи пред по ја вом зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, да се 
ове по ја ве ми ни ми зу ју или, пак, до по тре бе да се де те спа са ва и ро-
ди те љи осу ђу ју.
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Смисао бављења заштитом деце од злостављања и 
занемаривање јесте решавање проблема злостављања 
и занемаривања, а не окривљавање, осуђивање или 
патологизација поступака родитеља.

�	У јав но сти, па и ме ђу про фе си о нал ци ма ко ји се ба ве де цом, још 
увек је ра ши ре но уве ре ње да се де ца зло ста вља ју и за не ма ру ју у 
по ро ди ца ма ни жег обра зов ног, еко ном ског и со ци јал ног ста ту са, 
са ви ше про бле ма у сва ко днев ном функ ци о ни са њу. Сту ди је, ме ђу-
тим, по ка зу ју да се зло ста вља ње и за не ма ри ва ње де це ја вља у свим 
со ци јал ним сре ди на ма, али да је ма ње со ци јал но ви дљи во у по-
ро ди ца ма ко је при па да ју ви шим со ци јал ним кру го ви ма, ко је има-
ју ве ћу дру штве ну моћ. Струч ња ци ко ји се ба ве де цом и њи хо вим 
по ро ди ца ма мо ра ју, да кле, има ти у ви ду да по сто је по ро ди це ко је 
не скре ћу па жњу око ли не на се бе ни чим не при хва тљи вим (већ на-
про тив, де лу ју као мо дел со ци јал но по жељ не по ро ди це), а у ко ји ма 
су де ца из ло же на не кој вр сти злостављања или занемаривања. 

�	Те шко ћа да се при хва ти да се не ки ро ди те љи мо гу по на ша ти не-
при ја тељ ски и да мо гу би ти у ста њу да на раз ли чи те на чи не по вре-
де сво је де те ве ро ват но до при но си одр жа ва њу ра ши ре ног ве ро-
ва ња да су ро ди те љи ко ји зло ста вља ју или за не ма ру ју сво је де те 
на не ки на чин из ме ње ни, да је њи хо ва из ме ње ност со ци јал но ви-
дљи ва те да се ис по ља ва и у дру гим уло га ма и од но си ма, а не са мо 
у окви ру по ро ди це и од но са са де те том. Ни еду ко ва ни струч ња ци 
ни су иму ни на ову вр сту уве ре ња, па се и од њих мо же чу ти: „Он 
не ли чи на зло ста вља ча”. Од ре ђе не ка рак те ри сти ке ро ди те ља, као 
што су ал ко хо ли зам, пси хи ја триј ска бо лест и сл., по ве ћа ва ју мо гућ-
ност на стан ка зло ста вља ју ћих и за не ма ру ју ћих по сту па ка пре ма 
де те ту, али сту ди је ни су по ка за ле да по сто ји спе ци фи чан про фил 
ро ди те ља ко ји зло ста вља ју и за не ма ру ју сво ју де цу. Као што се зло-
ста вља ње и за не ма ри ва ње де ша ва у свим со ци јал ним сре ди на ма 
и свим дру штви ма, та ко и ро ди те ља ко ји зло ста вља ју и за не ма ру ју 
сво ју де цу има у свим дру штве ним сло је ви ма.

�	Не пре по зна ти лич ни ста во ви струч ња ка мо гу оме та ти рад са ова-
квим по ро ди ца ма, и при про це ни зло ста вља ња и за не ма ри ва ња и 
у ин тер вен ци ја ма. Мо же се де си ти да струч ња ци не ви де зло ста-
вља ње и за не ма ри ва ње, да нор ма ли зу ју не при хва тљи ва по на ша-



 252 ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА СИСТЕМА ЗДРAВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ња ро ди те ља или пре на гла ша ва ју ри зи ке. Пре и спи ти ва ње ста ва 
струч ња ка у од но су на ро ди те ља зло ста вља ча или за не ма ру ју ћег 
ро ди те ља тре ба да по ка же спрем ност или не спрем ност струч ња ка 
да ро ди те ља при хва ти као осо бу са про бле мом. Не спрем ност да се 
ро ди тељ при хва ти као осо ба са про бле мом но си са со бом ри зик 
од осу ђи ва ња и ква ли фи ко ва ња, што за тва ра пут ин тер вен ци ја ма 
усме ре ним на про ме ну. 

Стручњаци могу лако улетети у замку спасавања детета и 
однос компетиције са родитељима; гледано из перспективе 
детета, то није у његовом најбољем интересу.

Та кав по сту пак струч ња ка је прак тич но по на вља ње обра за ца из по-
ро ди це, у том сми слу да су лич не по тре бе од ра слог при мар ни је од 
по тре ба де те та, овај пут лич не по тре бе струч ња ка да се по ка же као 
бо љи ро ди тељ. 

�	Рад са по ро ди ца ма у ко ји ма по сто ји за бри ну тост за без бед ност и 
бла го ста ње де те та ни је ни ма ло лак, на про тив, из у зет но је зах те ван 
и те жак и за струч ња ке, а у не ким окол но сти ма мо же по ста ти го то-
во не мо гућ. Су срет са не а де кват ним по сту па њи ма ко ја угро жа ва-
ју де те код струч ња ка по кре ће раз ли чи те емо ци о нал не ре ак ци је. 
Ово ни су кли јен ти ко ји ће „на гра ди ти” про фе си о нал ца та ко што ће 
при хва ти ти по моћ и на пра ви ти по зи тив не про ме не ко је до дат но 
мо ти ви шу по ма га че. Не ки од струч ња ка има ју лич на ис ку ства са 
зло ста вља њем од стра не ро ди те ља или дру гих њи ма зна чај них 
осо ба, па ће због то га још те же кон тро ли са ти соп стве на пси хо ло-
шка ста ња у ра ду са по ро ди ца ма у ко ји ма се ја вља ју зло ста вља ње 
и за не ма ри ва ње или парт нер ско на си ље.

2. ПО РИ ЦА ЊЕ И РАЗ ОТ КРИ ВА ЊЕ

Зло ста вља ње, по пут по ро дич ног на си ља, мо же ду же вре ме на оста ти 
не при мет но и за нај бли жу око ли ну и мо же се од ви ја ти а да ни ко ни-
шта не пред у зи ма. Пре пре ке за от кри ва ње ти чу се и де те та, и по чи-
ни о ца, и тзв. не зло ста вља ју ћег ро ди те ља, и чла но ва по ро ди це, и со-
ци јал ног окру же ња. Не зло ста вља ју ћи ро ди тељ, на при мер, мо же при-
кри ва ти зло ста вља ње због осе ћа ња сти да и кри ви це што ни је у ста њу 
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да за шти ти де те. Ва жно је на гла си ти да ве ли ку пре пре ку за тра же ње и 
при хва та ње по мо ћи мо же пред ста вља ти ћу та ње и не ве ри ца око ли не. 

У пракси је уочено да појединци, па и професионалци, 
нереаговање правдају изјавом да не желе да буду 
особа због чије ће пријаве дете издвојити из породице. 
Стручњаци здравственог система не би смели никада да 
реагују на овакав начин.

По ри ца ње, ми ни ми зи ра ње, пре у о кви ра ва ње у сми слу на ла же ња и ис-
ти ца ња до брих по сту па ка зло ста вља ча је сте про цес ко ји пра ти зло-
ста вља ње, а мо же се ја ви ти и као ре ак ци ја на раз от кри ва ње зло ста-
вља ња. По ри ца ње је и ин ди ви ду ал на и по ро дич на ре ак ци ја за шти те 
од бол не ре ал но сти и по ма же да се за др жи при ви дан осе ћај ре да и 
нор мал но сти у свом жи во ту, при ви дан осе ћај кон тро ле над сво јим 
жи во том, ко ју зло ста вљач угро жа ва. Ро ди те ља ко ји зло ста вља де те 
по ри ца ње шти ти од пре у зи ма ња од го вор но сти за сво је по ступ ке и од 
су о ча ва ња са соп стве ним мањ ка во сти ма. При зна ва ње зло ста вља ња 
оте жа ва функ ци о ни са ње у сва ко днев ном жи во ту. По не кад при зна ва-
ње укљу чу је до дат но на си ље, бес, не ве ро ва ње, еко ном ску не си гур-
ност, рас пад по ро ди це, из ме шта ње де те та, па и за твор. Због то га по-
ри ца ње кат кад де лу је као си гур ни је ре ше ње.

У су сре ту са по ри ца њем струч њак за у зи ма став по др жа ва ња, у сми слу 
да сво јим ста вом пре но си по ру ку да раз у ме и при хва та за што по ро ди-
ца има по тре бу да ка же ка ко се зло ста вља ње ни је до го ди ло, да ни је 
та ко ло ше као што из гле да. У исто вре ме, струч њак по др жа ва ве ро ва-
ње да се зло ста вља ње до го ди ло и ве ру је де те ту, по ма жу ћи по ро ди ци 
да ис тра жи по зи тив не емо ци о нал не и пси хо ло шке по сле ди це при зна-
ва ња про бле ма и да ис тра жи не га тив не по сле ди це ко је мо гу пра ти ти 
про ме ну на ста лу при зна ва њем про бле ма (стра хо ве, гу бит ке итд.).

По ри ца ње зло ста вља ња и за не ма ри ва ња мо же се ја ви ти и као ре ак-
ци ја по ро ди це на раз от кри ва ње. За струч ња ке је ва жно да раз у ме ју 
функ ци ју по ри ца ња и да по мог ну по ро ди ци у раз ре ше њу по ри ца ња. 

Нереаговање представља саучествовање у одржавању 
злостављања и занемаривања.
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Про цес раз от кри ва ња за по чи ње по ста вља њем сум ње на зло ста вља-
ње и за не ма ри ва ње и пред ста вља кри зу за де те жр тву зло ста вља ња, 
кри зу за по ро ди цу у ко јој се то де ша ва, али и за струч ња ка ко ји тре ба 
пр ви да раз го ва ра са по ро ди цом. 

У слу ча је ви ма зло ста вља ња и за не ма ри ва ња струч њак не оста је не-
у тра лан, као што не оста је не у тра лан ни ка да се ра ди о су и ци ду или 
хо ми ци ду. Он тре ба ја сно да пре не се по ру ку сва ком чла ну по ро ди це 
да је зло ста вља ње не при хва тљи во. Ако ис кљу чи мо пи та ња ве за на за 
по вер љи вост о ко ји ма је већ би ло ре чи, раз от кри ва ње струч ња ку не 
до но си са мо по ја ча ни осе ћај од го вор но сти ве зан за про це ну ни воа 
ри зи ка по де те, већ се тај осе ћај ве зу је и за про це ну ка ко ће ро ди те-
љи, и онај ко ји зло ста вља и онај ко ји не зло ста вља де те, ре а го ва ти 
на раз от кри ва ње и ко ли ко њи хо ва ре ак ци ја мо же угро жа ва ти де те. 
Кри за струч ња ка под ра зу ме ва и емо ци о нал ну ре ак ци ју на от кри ва-
ње, ко ја мо же би ти по ја ча на по ве зи ва њем са лич ним ис ку стви ма или 
ис ку стви ма ње му бли ских осо ба из окру же ња. 

Препоручује се да стручњак потражи подршку за себе 
кроз консултације са колегама или стручним тимом 
установе. 

Уко ли ко се не осе ћа до вољ но си гур но, из ма ког раз ло га, за са мо ста-
лан раз го вор са ро ди те љи ма и по ред при пре ме и по др шке ко ле га, 
пре по ру чу је са да тај раз го вор оба ви за јед но са ко ле гом или да се раз-
го вор оба ви уз при су ство струч ног ти ма.

Раз от кри ва ње ће по кре ну ти ши рок спек тар ми сли и осе ћа ња ро ди-
те ља. За струч ња ке је ва жно да не пре не брег ну чи ње ни цу да је раз-
от кри ва ње зло ста вља ња и за не ма ри ва ња стре сно и за ро ди те ље. 
Струч ња ци то че сто за не ма ру ју, јер је фо кус ин тер вен ци ја на де те ту. 
По треб но је има ти у ви ду да ве ћи на ми сли и осе ћа ња ро ди те ља ко ја 
пра те про цес раз от кри ва ња ни су у ин те ре су до бро би ти де те та. Струч-
ња ци тре ба о то ме да раз го ва ра ју са ро ди те љи ма та ко да ро ди те љи 
осе те став при хва та ња, а не кри ти ко ва ња и оп ту жи ва ња. Та ко ђе је 
ва жно узе ти у об зир да се ми сли и осе ћа ња ро ди те ља ме ња ју то ком 
су о ча ва ња са про бле мом те да ра но оспо ра ва ње мо же успо ри ти или 
оне мо гу ћи ти ус по ста вља ње од но са са рад ње.
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По себ но су спе ци фич ни про це си раз от кри ва ња ве за ни за сек су ал но 
зло ста вља ње у окви ру по ро ди це, јер их пра те ви сок ни во стре са и че-
сто ин тен зив но по ри ца ње, што зах те ва по моћ струч ња ка, за ко је је 
сек су ал но зло ста вља ње де це исто та ко „те шка те ма”. 

На рав но, не ки ро ди те љи већ има ју увид да је то ка ко ре а гу ју на од-
ре ђе на по на ша ња де те та не при хва тљи во и то су нај че шће ро ди те љи 
пред школ ске де це. Они уоча ва ју не до ста так ве шти на и сво ју бес по-
моћ ност у не ким си ту а ци ја ма са де те том, пре по зна ју про блем са кон-
тро лом свог емо ци о нал ног од го во ра на по на ша ње де те та и спрем ни 
су да ра де на по ди за њу сво јих ро ди тељ ских ком пе тен ци ја и ве шти на. 
Струч ња ци се ре ђе су сре ћу са ова квим по ро ди ца ма, а мно го че шће 
са по ро ди ца ма ко је тре ба мо ти ви са ти за са рад њу и про ме ну. По ро-
ди це спрем не на са рад њу, у ко ји ма пла си ра не ин тер вен ци је ви дљи во 
до во де до ус по ста вља ња ква ли тет ни јих ре ла ци ја, на до бро бит де те-
та, пред ста вља ју и за струч ња ке зна ча јан фак тор мо ти ва ци је за да љи 
рад. Та кве по ро ди це пот по ма жу одр жа ва ње ен ту зи ја зма и ис тра ја ва-
ње у ра ду на за шти ти де це, упр кос свој зах тев но сти и му ко трп но сти 
тог ра да.

3. ПРЕ ПО РУ КЕ ЗА РАЗ ГО ВОР СА РО ДИ ТЕ ЉИ МА

Оп шти про то кол про мо ви ше ин тер вен ци је на за шти ти де це од зло-
ста вља ња и за не ма ри ва ња ко је под ра зу ме ва ју пар ти ци па ци ју де те та 
и по ро ди це у до но ше њу од лу ка те у из бо ру и ева лу а ци ји трет ма на. 
У скла ду са тим се пре по ру чу је да струч њак ко ји је по ста вио сум њу 
на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње по раз го ва ра са ро ди те љи ма о раз-
ло зи ма сво је за бри ну то сти за де те и ин фор ми ше ро ди те ље о кон сул-
та ци ја ма са струч ним ти мом уста но ве и оба ве зи да о од лу ка ма ти ма 
оба ве сти цен тар за со ци јал ни рад. Овај раз го вор је из у зет но зна ча јан 
за ус по ста вља ње са рад ње са ро ди те љи ма и при ме ну ин тер вен ци ја 
усме ре них на по моћ де те ту и по ро ди ци. Пре раз го во ра са по ро ди-
цом, струч њак тре ба да про це ни да ли тај раз го вор мо же на би ло ко ји 
на чин угро зи ти без бед ност де те та. Ако по сто ји сум ња да ће ро ди тељ 
из вр ши ти при ти сак на де те да не го во ри о сво јој из ло же но сти не а де-
кват ним по сту па њи ма или сум ња да би ро ди тељ мо гао по ста ти још 
ви ше фи зич ки или емо ци о нал но на си лан пре ма де те ту, или на дру ги 
на чин ште ти ти де те ту, ова кав раз го вор не тре ба во ди ти све док се не 
обез бе ди си гур ност де те та.



 256 ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА СИСТЕМА ЗДРAВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Пр ви ко рак у ра ду са по ро ди ца ма у ко ји ма се ја вља ју зло ста вља ње 
и за не ма ри ва ње пред ста вља ус по ста вља ње те ра пиј ског кон тек ста у 
ко ме се ро ди те љи осе ћа ју без бед но. Ува жа ва ње ро ди тељ ског стре са 
пред ста вља нео п хо дан чи ни лац ста ва при хва та ња; ти ме се ства ра од-
нос по ве ре ња као пред у слов за де ло твор ност ин тер вен ци ја усме ре-
них на ја ча ње ро ди тељ ске ком пе тен ци је и из град њу од го вор ног ро-
ди тељ ства. 

�	По жељ но је да струч њак поч не раз го вор ис ка зу ју ћи сво ју за бри-
ну тост за де те и на во де ћи симп то ме због ко јих је по сум њао на зло-
ста вља ње, да кле, да је по сум њао на осно ву симп то ма, а не на осно-
ву оно га што је де те ис при ча ло. Ово је по себ но ва жно у раз го во ру 
са зло ста вља чем у слу ча је ви ма по ро дич ног на си ља, ка да ни су ус-
по ста вље не стра те ги је без бед но сти за мај ку и де те.

Када искаже забринутост за дете, стручњак треба да 
покаже своју заинтересованост за родитеље и њихове 
тешкоће и изрази спремност да им помогне у решавању 
тих тешкоћа.

�	Уз по ру ку да је зло ста вља ње не при хва тљи во и да он има оба ве зу 
да се о то ме кон сул ту је са струч ним ти мом уста но ве и да оба ве сти 
цен тар за со ци јал ни рад, струч њак по ро ди ци пре но си и по ру ку да 
раз у ме да је зло ста вља ње са мо је дан аспект њи хо вог по ро дич ног 
ис ку ства и да ве ру је да по сто је дру ги, по зи тив ни аспек ти њи хо вог 
ро ди тељ ства.

�	По зи тив не ко но та ци је о ро ди тељ ским на ме ра ма, та ко ђе, до при-
но се ус по ста вља њу до брог те ра пиј ског од но са са ро ди те љи ма. 
Струч њак та ко ро ди те љи ма пре но си по ру ку да ве ру је ка ко они 
свом де те ту же ле све нај бо ље, али да њи хо ва ре ак ци ја ни је на-
чин да то и оства ре. На гла ша ва ње по зи тив них аспе ка та њи хо вог 
ро ди тељ ства и по зи тив них аспе ка та де те та као по твр де њи хо ве 
ро ди тељ ске ком пе тен ци је по себ но је ва жно у слу ча је ви ма ка да су 
не а де кват на ро ди тељ ска по сту па ња пре ма де те ту по ве за на са не-
га тив ном про це ном се бе као ро ди те ља и сма ње ним до жи вља јем 
за до вољ ства у ро ди тељ ској уло зи.

�	Ва жно је да струч њак по ка же за ин те ре со ва ност и за осе ћа ња ро-
ди те ља. Као што је већ на по ме ну то, ши рок спек тар емо ци ја ро ди-
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те ља пра ти раз от кри ва ње зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. Струч-
њак тре ба да охра бри ро ди те ље и по мог не им да ис тра же и из ра зе 
сво ја осе ћа ња, по себ но она ко ја не пред ста вља ју по др шку за де те, 
као што су не ве ро ва ње, бес пре ма де те ту, ту га, по тре ба за осве том 
по чи ни те љу и сл.

�	Са ро ди те љи ма тре ба раз го ва ра ти о то ме шта обич но прет хо ди 
њи хо вом ре а го ва њу, ка кво по на ша ње или ко је ре чи де те та по диг-
ну тен зи ју у од но су. Струч њак тре ба да са слу ша и при хва ти без 
про су ђи ва ња ка ко ро ди те љи ви де про блем. Ка да са слу ша ка ко 
ро ди те љи опи су ју по на ша ње де те та ко је је прет хо ди ло њи хо вој 
ре ак ци ји, струч њак тре ба да пи та ро ди те ље ка ко они то раз у ме ју, 
шта ми сле за што се де те та ко по на ша ло, за што је баш то ре кло или 
ура ди ло, ко је зна че ње они то ме да ју. Ако про це ни да ту ма че ње ро-
ди те ља ни је по ве за но или је ма ло по ве за но са де те том, он не тре ба 
да га не ги ра. Ту ма че ње ро ди те ља тре ба при хва ти ти без кон фрон-
ти ра ња, а за тим тре ба по ну ди ти ро ди те љу дру га мо гу ћа об ја шње-
ња, при ме ре ни ја уз ра сту де те та. Ро ди те љи су углав ном скло ни да 
за по на ша ње де те та да ју иста об ја шње ња, без об зи ра на кон текст 
де ша ва ња.

�	Ва жан сег мент раз го во ра са ро ди те љи ма ти че се над зо ра и ди сци-
пли но ва ња де це, на ко је стра те ги је се ро ди те љи осла ња ју, ко је су 
се стра те ги је по ка за ле ефи ка сне, а ко је не, шта ра де ка да не мо гу 
да ре ше не ки про блем са де те том, ка ко из ла зе на крај са стре сом. 
Ово је ва жно за то што кли нич ка ис ку ства по ка зу ју да ве ћи на ро ди-
те ља не ма увид ка ко њи хо во по на ша ње ути че на де те, а по себ но 
ка ко њи хо ва емо ци о нал на ста ња ути чу на де те. На при мер, ро ди-
те љи ко ји стал но ко ри сте кри ти ку као стра те ги ју за усме ра ва ње 
де те та не раз ми шља ју ка ко њи хо во не за до вољ ство ути че на де те. 
Ро ди те љи се углав ном осла ња ју на ре чи и не узи ма ју у об зир да 
је као од го вор на по на ша ње де те та кључ но њи хо во емо ци о нал но 
ста ње, а не оно што су ре кли. Пред школ ско де те мо же би ти то ли ко 
пре пла вље но стреп њом и стра хом због бе са ро ди те ља да не ће би-
ти у ста њу да чу је шта ро ди тељ го во ри.

�	За струч ња ке је по себ но осе тљив и зах те ван раз го вор са ро ди те љи-
ма у слу ча је ви ма сек су ал ног зло ста вља ња де це, а на ро чи то ка да је 
зло ста вљач члан по ро ди це. Већ је на по ме ну то да је раз от кри ва ње 
сек су ал ног зло ста вља ња пра ће но ви со ким дис тре сом ро ди те ља, и 
оног ко ји зло ста вља и оног ко ји не зло ста вља де те. Не зло ста вља ју-
ћи ро ди тељ, нај че шће мај ка, че сто не до би ја по др шку струч ња ка. И 
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окру же ње и струч ња ци су скло ни да мај ке жр та ва ин це ста сма тра ју 
ин ди рект но од го вор ним. Не ве ро ва ње де те ту и по ри ца ње не зло-
ста вља ју ћег ро ди те ља, по не кад сна жно из ра же ни, ве ро ват но до-
при но се ова квом ста ву струч ња ка. 

Не зло ста вља ју ћег ро ди те ља окру же ње, па и струч ња ци, и у дру гим 
слу ча је ви ма зло ста вља ња че сто сма тра ју од го вор ним за не а де кват ну 
за шти ту де те та. Увек тре ба има ти у ви ду да од по др шке том ро ди те љу 
де те има ко рист. Не зло ста вља ју ћи ро ди тељ тре ба да пру жи без бед-
но окру же ње за де те, не са мо у сми слу пре ки да зло ста вља ња већ и у 
сми слу опо рав ка од тра у мат ских ис ку ста ва. На опо ра вак де те та, по-
ред оста лог, ути че и по на ша ње не зло ста вља ју ћег ро ди те ља по раз от-
кри ва њу и у да љем про це су за шти те.

На рав но, са не ким ро ди те љи ма се ве о ма те шко ус по ста вља од нос са-
рад ње и по ве ре ња. По себ но су у по гле ду ус по ста вља ња од но са по ве-
ре ња и са рад ње зах тев не по ро ди це са за не ма ри ва њем де це, ко ји ма је 
и за ма ле про ме не по треб на кон ти ну и ра на по др шка и по моћ, али не 
са мо кроз пси хо ло шку по др шку већ и кроз не ки вид кон крет не по мо-
ћи. По ро ди це са за не ма ри ва њем су че сто со ци јал но изо ло ва не и па-
сив не, не спрем не да тра же и при хва те би ло ко ји вид со ци јал не по др-
шке. Не ке ро ди те ље тек по зи ва ње на здра вље де те та мо же под ста ћи 
да од у ста ну од прав да ња сво јих по сту па ка и оп ту жи ва ња де те та да је 
ис про во ци ра ло да бу де зло ста вља но, да је то и за слу жи ло. Има ро ди-
те ља ко је ни здрав стве ни ри зик по де те не мо же по ме ри ти из упо ри-
шта са ко јег бра не сво ју по зи ци ју и пра во да зло у по тре бе сво ју моћ. У 
та квим си ту а ци ја ма струч њак ће би ти ди рек тив ни ји и ја сно ис ка за ти 
став да је ње го ва про фе си о нал на и људ ска оба ве за да за шти ти де те и 
оба ве сти над ле жне ин сти ту ци је ка ко би се пред у зе ле да ље ме ре за-
шти те. 

4. ПИ ТА ЊА ЗА РА СВЕ ТЉА ВА ЊЕ ЗЛО СТА ВЉА ЊА

При ступ ко ји ис ка зу је за ин те ре со ва ност струч ња ка за те шко ће ро ди-
те ља мо же се оства ри ти кроз пи та ња:

�	Ко ја вас по на ша ња ва шег де те та нај ви ше бри ну?

�	Шта по ми сли те ка да се де те та ко по на ша?

�	Ка ко се ви осе ћа те ка да се ва ше де те та ко по на ша? 
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Не ки ро ди те љи ће го во ри ти шта ра де, али не ка ко се осе ћа ју, па им 
тре ба до дат на по моћ струч ња ка да би про го во ри ли о осе ћа њи ма, на 
при мер кроз на во ђе ње осе ћа ња ко ја се по ја вљу ју код ве ћи не ро ди те-
ља у слич ној си ту а ци ји.

�	Не ки ро ди те љи се та да мно го на љу те, не ки се рас ту же, не ки се осе-
ћа ју бес по моћ но. Ка ко се ви осе ћа те у тој си ту а ци ји са де те том?

�	Шта та да обич но ура ди те?

�	Ка ко ва ше де те на то ре а гу је?

�	Шта ми сли те, ка ко се ва ше де те та да осе ћа?

�	Си гур но је да ви же ли те све нај бо ље свом де те ту. У овој си ту а ци-
ји ви же ли те да га на у чи те да се та ко не по на ша. На чин на ко ји то 
ра ди те де те до жи вља ва дру га чи је и очи то да то мо же би ти из вор 
не спо ра зу ма из ме ђу вас и де те та. Шта мо же те да ура ди те дру га чи је 
ка ко би сте де те ту ре кли да ње го во по на ша ње ни је при хва тљи во?

Циљ ис тра жи ва ња ми сли и осе ћа ња ро ди те ља је сте по моћ ро ди те-
љи ма да раз у ме ју ка ко зна че ње ко је да ју по на ша њу де те та ути че на 
њи хо ва осе ћа ња, а по том на њи хо ву ре ак ци ју, и ка ко њи хо ве по ступ ке 
до жи вља ва де те.
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5. ПИ ТА ЊА УСМЕ РЕ НА КА ПРО МЕ НИ 
РО ДИ ТЕЉ СКЕ ПРАК СЕ

Ко ри сно је са ро ди те љи ма ис тра жи ти јед ну кон крет ну си ту а ци ју у ко-
јој је де те ис по љи ло по на ша ње на ко је је ро ди тељ не а де кват но ре а го-
вао. По сле опи са по на ша ња ро ди те ља тре ба пи та ти:

�	Ка ко ви раз у ме те за што се ва ше де те та ко по на ша ло?

�	Шта би још мо гло да об ја сни по на ша ње де те та, си гур но по сто ји још 
не ко об ја шње ње?

�	Де ца у том уз ра сту…

Циљ је оспо ри ти ту ма че ња да је „де те кри во”, да „тра жи ба ти не”, да „не 
по шту је” ро ди те ља, да „ра ди у инат” и слич на лич на ту ма че ња ко ји ма 
се прав да ју ро ди тељ ске ре ак ци је и за ме њи ва ти их уз ра сно при ме ре-
ним об ја шње њи ма.

Ко ри сно је раз го ва ра ти са ро ди те љи ма и о њи хо вим ис ку стви ма из 
де тињ ства и из не ких ак ту ел них си ту а ци ја:

�	Ка ко сте се ви као де те по на ша ли у та квој си ту а ци ји?
�	Ка ко су ва ши ро ди те љи ре а го ва ли?
�	Ка ко сте се ви та да осе ћа ли?
�	Ка ко је то ути ца ло на ва ше по на ша ње?
�	Шта са да ми сли те о ре а го ва њу сво јих ро ди те ља?
�	Ка ко то ис ку ство мо же те да ис ко ри сти те у од но су са сво јим де те том?
�	Ка ко се ви осе ћа те ка да вас не ко кри ти ку је, ка да вас ома ло ва жа ва, 

ка да го во ри ло ше о ва ма? Ка ко то ути че на ва ше по на ша ње?

Циљ је раз ви ја ње ем па ти је за де те и еду ка ци ја ро ди те ља о ути ца ју 
њи хо вих кон крет них по сту па ка и емо ци о нал них ста ња на де те, што 
пред ста вља основ за про ме ну не а де кват них по сту па ња и за усва ја ње 
но вих при сту па у од но су са де те том.

6. АСПЕК ТИ ДИ НА МИ КЕ ЗЛО СТА ВЉА ЊА И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊА 
РЕ ЛЕ ВАНТ НИ ЗА ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈЕ 

Број ни те о риј ски при сту пи и ис тра жи ва ња по све ће ни су ин тер ак ци ји 
ро ди тељ — де те и ети о ло ги ји по ре ме ћа ја у овој ре ла ци ји ис ка за них 
кроз зло ста вља ње и за не ма ри ва ње де те та, при че му су се у фо кус, у 
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за ви сно сти од те о риј ске ори јен та ци је, ста вља ли раз ли чи ти фак то ри 
ко ји у сво јој ди на мич ној и сло же ној уза јам но сти до при но се по ја ви 
зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. Сма тра мо да је ва жно скре ну ти па жњу 
на ту ма че ње по на ша ња де те та и не до ста так зна ња и ве шти на као фак-
то ре од зна ча ја за зло ста вља ње и за не ма ри ва ње на ко је се ин тер вен-
ци ја ма мо же ути ца ти.

6.1. Ту ма че ње по на ша ња де те та

Ин тер ак ци ја ро ди тељ — де те је ре ци проч ни про цес и он се од ви ја 
кроз ци клу се у ко ји ма оба уче сни ка по сма тра ју и ту ма че по на ша ње 
дру гог ак те ра и ре а гу ју на ње га. Ка да го во ри мо о ро ди те љу, ин тер ак-
ци ју мо же мо по сма тра ти као про цес у ко ме ро ди тељ по на ша њу де-
те та при пи су је од ре ђе но зна че ње. При пи си ва ње зна че ња по на ша њу 
де те та је нор ма тив ни про цес и гра ди од нос ро ди тељ — де те, али но си 
ри зик од по гре шног ту ма че ња сиг на ла де те та. Ро ди тељ по на ша њу де-
те та мо же да ти ра зна зна че ња, нпр. „Пла че у инат ме ни” (у си ту а ци ји 
ка да де те са мо тра жи уте ху) или „На мер но хо ће да ме из лу ди”, „Не по
шту је ме као ро ди те ља”, „Не за хвал но је” итд. Зна че ње ко је ро ди тељ 
да је по на ша њу де те та по кре ће и емо ци о нал ни од го вор ро ди те ља, ко-
ји об ли ку је ње го ву ре ак ци ју на по на ша ње де те та. Ис тра жи ва ња ука зу-
ју да ро ди те љи ко ји зло ста вља ју де те при пи су ју не при ја тељ ске на ме-
ре по на ша њу де те та. 

Погрешно тумачење понашања детета у комбинацији 
са лошом контролом импулса код родитеља може бити 
окидач за злостављајуће поступке према детету.

У сва ко днев ном жи вље њу са де те том ро ди те љи су усме ре ни на то да 
ре ше ак ту ел ну си ту а ци ју и не раз ми шља ју ка ко ће њи хо во по на ша ње 
ду го роч но ути ца ти на де те и ње гов раз вој. Ме ђу тим, они су исто вре-
ме но вр ло скло ни да ак ту ел но по на ша ње де те та по ве зу ју са по на ша-
њем у бу дућ но сти па бур но ре а го ва ње тро го ди шња ка на осу је ће ње 
ро ди тељ мо же ви де ти као да ће има ти стра шних про бле ма у по на ша-
њу де те та у уз ра сту од 15 го ди на и да ће из гу би ти моћ у ро ди тељ ској 
уло зи. Емо ци о нал ни од го вор на та кву ви зи ју се бе и де те та у бу дућ-
но сти мо же до ве сти до при ме не не при хва тљи вих ме ра у спро во ђе њу 
над зо ра над де те том.
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Ро ди те љи мо гу по на ша ње де те та по ве за ти са сво јим ис ку ством из не-
ког дру гог од но са. Мај ке не за до вољ не парт нер ским од но сом мо гу 
бур но да ре а гу ју ка да у по на ша њу де те та пре по зна ју по на ша ње парт-
не ра и мо гу због то га зло ста вља ти де те.

6.2. Не до ста так зна ња и ве шти на 

Ве ћи на ро ди те ља пред школ ске де це, ко ја су по уз ра сту у ви со ком ри-
зи ку да бу ду из ло же на зло ста вља њу и за не ма ри ва њу, сма тра да се ми-
шље ње де те та и ми шље ње од ра слог не раз ли ку ју и да не по сто је раз-
ли ке у до жи вља ва њу и из ра жа ва њу емо ци ја код де це и код од ра слих. 
Не по зна ва ње нор ма тив ног деч јег ре а го ва ња мо же као ис ход има ти 
по гре шно ту ма че ње по на ша ња де те та. Опо зи ци о но по на ша ње де те-
та ро ди тељ мо же про ту ма чи ти као не по што ва ње, а зна мо да су ро ди-
те љи из у зет но осе тљи ви на до жи вљај да их де те не ува жа ва, по го то-
во ро ди те љи са ни ским са мо по што ва њем. До жи вљај не у ва жа ва ња у 
ком би на ци ји са ни ским са мо по што ва њем ро ди те ља мо же по кре ну ти 
зло ста вља ју ће по на ша ње пре ма де те ту. Не по зна ва ње деч јег раз во ја 
по ве за но је и са уз ра сно не ре ал ним оче ки ва њи ма од де те та, ко ја мо гу 
би ти основ за не а де ква тан од нос ро ди те ља пре ма де те ту.

Са не ким нор ма тив ним ре ак ци ја ма де те та ро ди те љи не успе ва ју да 
иза ђу на крај јер им не до ста ју и зна ња и ве шти не. Ка да стра те ги је ко-
је ро ди тељ при ме њу је не да ју оче ки ва не ре зул та те, ро ди тељ се мо же 
осе ти ти бес по моћ ним. Осе ћај бес по моћ но сти мо же ре зул ти ра ти при-
ме ном не а де кват них по сту па ка пре ма де те ту. Ро ди те ље тре ба упо зна-
ти са ка рак те ри сти ка ма со ци јал ног и емо ци о нал ног раз во ја и оспо-
со би ти их да по мог ну де те ту у про це су уче ња кон тро ле по на ша ња и 
кон тро ле емо ци ја. У ди сци пли но ва њу де це ро ди те љи се осла ња ју на 
соп стве на ис ку ства из при мар не по ро ди це, ко ри сте ћи ре пли ка тив-
ни или ко рек тив ни сце на рио, те на по ро дич на и кул тур на уве ре ња 
о стра те ги ја ма кон тро ле де це и над зо ра над де цом, не узи ма ју ћи у 
об зир по себ но сти свог де те та. Ста во ви и уве ре ња се те шко ме ња ју, 
али обу ка ро ди те ља у при ме ни тех ни ка по зи тив не ди сци пли не ко је 
ће до ве сти до сма њи ва ња те шко ћа у ди сци пли но ва њу де те та мо же 
пре ста вља ти пут за про ме ну ро ди тељ ске прак се. Еду ка ци ја ро ди те-
ља о ка рак те ри сти ка ма деч јег раз во ја и оче ки ва ним по на ша њи ма за 
од ре ђе ни уз раст и упо зна ва ње са ве шти на ма под сти ца ња по жељ ног 
по на ша ња де те та пред ста вља ју ва жну ин тер вен ци ју за про ме ну не а-
де кват них по сту па ња пре ма де те ту.
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7. ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈЕ ЗА ПО РО ДИ ЦУ У КО ЈОЈ СЕ ЈА ВЉА ЈУ 
ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ И ЗА НЕ МА РИ ВА ЊЕ

На осно ву про це не сла бо сти и сна га по ро ди це, у сва ком по је ди нач-
ном слу ча ју пла ни ра ју се ин тер вен ци је фо ку си ра не на обла сти за ко је 
је уоче но да до при но се по ја ви зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. 

У по ро ди ца ма у ко ји ма је зло ста вља ње по ве за но са не до стат ком ро-
ди тељ ских ве шти на, рад са ро ди те љи ма усме ри ће се на обу ку ро ди те-
ља ка ко да ре ша ва ју од ре ђе не про бле ме са де цом, на при мер, из ли ве 
бе са или опо зи ци о но по на ша ње.

Са ро ди те љи ма ко ји емо ци о нал но зло ста вља ју или за не ма ру ју сво ју 
де цу у фо ку су ће би ти раз ви ја ње ем па ти је за де те и по ве ћа ње сен зи-
тив но сти за пси хо ло шке по тре бе де те та, али и рад на стра те ги ја ма за 
кон тро лу соп стве ног емо ци о нал ног ста ња. 

По ро ди це у ко ји ма је зло у по тре ба де те та у функ ци ји раз ре ше ња кон-
фли ка та из парт нер ског од но са усме ри ће се на брач ну или по ро дич ну 
те ра пи ју.

Не ким ро ди те љи ма ће би ти по тре бан ин ди ви ду ал ни пси хи ја триј ски 
трет ман или ле че ње од бо ле сти за ви сно сти. 

Не ке ин тер вен ци је по треб не по ро ди ца ма у ко ји ма се ја вља ју зло ста-
вља ње или за не ма ри ва ње де це мо гу се спро во ди ти на ни воу при мар-
не здрав стве не за шти те, нпр. еду ка ци ја ро ди те ља о ка рак те ри сти ка ма 
деч јег раз во ја за ро ди те ље код ко јих је не а де кват но ре а го ва ње пре ма 
де те ту по ве за но са не по зна ва њем нор ма тив ног у деч јем раз во ју (ка ко 
де ца ис по ља ва ју емо ци је, ка ко уче при хва тљи ве на чи не ис по ља ва ња 
емо ци ја, ка ко уче кон тро лу по на ша ња итд.). Ро ди те љи ко ји фи зич ки 
зло ста вља ју сво ју де цу мо гу се еду ко ва ти ка ко да при ме њу ју ди сци-
пли ну за сно ва ну на по зи тив ном под сти ца њу по жељ них обра за ца по-
на ша ња. Здрав стве не ин сти ту ци је на ни воу тер ци јар не здрав стве не 
за шти те пру жи ће по ро ди ца ма спе ци ја ли зо ва не услу ге из сво је над-
ле жно сти. За јед нич ки циљ свих ин тер вен ци ја је сте да се ро ди те љи 
оспо со бе за од го вор но ро ди тељ ство и да се ус по ста ви што ква ли тет-
ни ја ин тер ак ци ја ро ди тељ — де те и на по на шај ном и на емо тив ном и 
на пси хо ло шком ни воу.
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