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Резиме 

Правп детета на партиципацију знаши да дете има правп на слпбпднп изражаваое сппственпг 

мищљеоа и правп да се пнп узме у пбзир у свим стварима и ппступцима кпји га се тишу, у складу са 

узрастпм и развпјним мпгућнпстима (Кпнвенција п правима детета, шлан 12).  Овп правп се у 

Кпнвенцији дефинище у ппсебнпм члану (шлан 12); кап један пд шетири принципа Кпнвенције; и кап 

група грађанскп-пплитичких права (шл.12-17). Преппруке Кпмитета за права детета (Кпмитет) нащпј 

земљи (2017) наглащавају знашај пвпг права детета. Кпмитет ппдстише државу пптписницу да псигура 

ппсвећиваое дужне пажое ставпвима деце у щкплама у свим ппступцима у вези са оима крпз 

усвајаое пдгпварајућих закпна, пбуку струшоака, усппстављаое специфишних активнпсти у щкплама 

и ппдизаое свести. Такпђе, у преппрукама Защтитника грађана (2018) наглащава се да је пвп правп 

недпвпљнп ппщтпванп у пбразпвнпм систему, те да је пптребнп: изменама и дппунама прпсветних 

закпна прпписати и уредити правп детета на партиципацију у пбразпвнп-васпитним устанпвама и 

пбавезе устанпва да пбезбеђују партиципацију деце и ушеника на свим нивпима. У тпм циљу, 

Ужишки центар за права детета даје предлпге за пствариваое пве преппруке изменама и дппунама 

Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа (у даљем тексту: ЗОСОВ), кап и предлпге 

Правилника п партиципацији и Правилника п инфпрмисаоу ученика, пилптираних у 8 пснпвних 

щкпла, кап пплазну пснпву. 

 

Партиципација се у Кпнвенцији п правима детета ппјављује кап правп на уважаваое 

мишљеоа и дефинише у ппсебнпм члану (члан 12) у кпјем се каже да дете има правп на 

слпбпднп изражаваое сппственпг мишљеоа и правп да се оегпвп мишљеое узме у пбзир у свим 

стварима и ппступцима кпји га се тичу, у складу са узрастпм и развпјним мпгућнпстима. Овп правп 

детета се детаљнп пбразлаже у Опщтем кпментару Кпмитета бр. 12 у кпме се ппсебнп ппдвлаши 

знашај партиципације детета кап ппштег принципа Кпнвенције, а затим кап права релевантнпг за 

пствариваое свих других права из пвпг међунарпднпг угпвпра.  

 Прпцес партиципације знаши слущаое и уважаваое пнпга щтп деца имају да кажу, 

псигураое механизама деци да изразе свпје мищљеое и, узимајући у пбзир оихпв узраст и развпјне 

мпгућнпсти, пмпгућаваое деци да ушествују у прпцесу дпнпщеоа пдлука п стварима кпје их се тишу. 

Партиципација ппдстише и инсистира на „видљивпсти“ деце у пствариваоу сппствених права и у 

неппсреднпј је вези са најбпљим интереспм детета: прихватаое шиоенице да деца имају 

специфишна гледищта и искуства п кпјима мпгу да гпвпре представља пснпв за дпнпщеое пдлука 

кпје ће бити у најбпљем интересу детета. Партиципација указује на неппхпднпст усппстављаоа тзв. 

културе слущаоа деце у  једнпм друщтву (Lensdaun, 2004). Партиципација не знаши даваое деци 

пптпуне аутпнпмије, нити оихпвп преузимаое пуне кпнтрпле над прпцеспм пдлушиваоа, тј. 

сампсталнп дпнпщеое свих пдлука, без пбзира на импликације кпје те пдлуке имају, какп тп мнпги 

критишари партиципације тумаше. Партиципација деце знаши уважаваое дешјег мищљеоа и 

разумеваое шиоенице да је дете сппспбнп да га изрази у складу са свпјим узрастпм и развпјним 

мпгућнпстима.  

 Кпмитет ппставља пснпвне захтеве за примену права детета на учешће у пдлучиваоу, 
чиме се елиминише мпгућнпст манипулисаоа пдраслих децпм (Опщти кпментар 12). Кпмитет 
ппдстише државе-угпвпрнице да избегавају ппврщне приступе кпји пгранишавају изражаваое 

мищљеоа деце, или дпзвпљавају деци да буду саслущана, али прппущтају да пвпм мищљеоу укажу 

дужну пажоу. Он наглащава да манипулисаое пдраслих децпм, стављаое деце у ситуације у кпјима 
им се гпвпри щта мпгу да кажу, или излагаое деце ризику пд пришиоаваоа щтете приликпм ушещћа 
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нису етишки ппступци и не мпгу се схватити кап примена права (Вушкпвић-Шахпвић, 2011). Стпга, сви 
прпцеси у кпјима ушествује дете/деца, или у кпјима се пна саслущавају, мпрају бити: транспарентни 
и инфпрмативни; дпбрпвпљни; с ппщтпваоем; релевантни (питаоа п кпјима деца имају правп да 
изразе свпје мищљеое мпрају бити истински знашајна за оихпв живпт и треба им пмпгућити да се 
заснивају на оихпвпм знаоу, вещтинама и сппспбнпстима); прилагпђени деци; свепбухватни 
(ушещће деце из раоивих група, дешака и девпјшица); безбедни и псетљиви на ризик (предузети све 
мере ппреза да се смаои ризик пд насиља, искприщћаваоа или билп кпје друге негативне 
ппследице пд ушещћа детета); ппверљиви. 
 У Општем кпментару брпј 121 Кпмитет наглащава да шлан 12 не намеће узрасна 

пгранишеоа праву детета да фпрмира и изрази свпје мищљеое, и пбесхрабрује државе шланице у 

увпђеоу узрасних пгранишеоа, сматрајући да се тиме пгранишава правп детета да буде саслущанп п 

свим питаоима кпја га се тишу.   

 Кпнтекст шлана 12: Дете има правп на слпбпднп изражаваое свпг мищљеоа и правп да се 

оегпвп мищљеое узме у пбзир у свим стварима и ппступцима кпји га се неппсреднп тишу. Ппстпје 

три нивпа партиципације: а) деца су инфпрмисана, б) деца су кпнсултпвана/питана за мищљеое и в) 

деца ушествују у прпцесу пдлушиваоа (сампсталнп, или у сарадои са пдраслим пспбама). 

Сущтина права на партиципацију најјасније је пбјащоена ппсебним шланпм 12 кпји знаши да:  

а) Дете је сппспбнп да изрази сппственп мишљеое у складу са свпјим узрастпм и развпјним 

мпгућнпстима - не ппстпји развпјна граница за изражаваое мищљеоа, будући да су шак и сасвим 

мала деца у стаоу да га изразе, акп не вербалнп, пнп на неки други нашин. 

б) Дете треба да изрази мишљеое п свим стварима кпје га се неппсреднп тичу - пред  пдраслима 

је захтев да мнпгп щире размищљају п пним стварима кпје би требалп да су у дешјем неппсреднпм 

интересу, тј. да прихвате да ппстпје брпјне пбласти пд неппсреднпг интереса за децу (псим избпра 

игара и забаве, какп се тп пбишнп мисли) п кпјима пна мпгу и треба да кажу свпје мищљеое.  

в) Дете треба да буде у стаоу да свпје мишљеое изрази слпбпднп - Одрасли су у пбавези да 

пмпгуће слпбпднп изражаваое мищљеоа детета, такп щтп ће за тп креирати сигурну и ппдстицајну 

средину. Овп није нималп лак задатак, будући да аутпритет пдраслпг има утицаја на нашин 

ппнащаоа детета, шак и када пдрасла пспба није свесна тпг утицаја, или нема намеру да тај утицај 

(злп)упптреби. Одрасли треба да буду свесни тпга кпликп им мпћи и аутпритета деца приписују и да 

п тпме впде рашуна у кпмуникацији са оима, какп би били сигурни да деца заиста изражавају свпје 

мищљеое, а не пнп щтп мисле да пдрасли пд оих пшекују.  

г) Дететпвпм мишљеоу се ппсвећује пажоа и пнп се уважава. Овп не знаши да се нужнп излази у 

сусрет свим захтевима деце, али знаши да се дешје мищљеое узима у пбзир кап релевантнп 

приликпм дпнпщеоа пдлука кпје их се неппсреднп тишу, и да су пдрасли дужни да детету 

пбразлпже (такп да је пнп у стаоу да разуме) на кпји нашин ће оегпвп мищљеое разматрати, кап и 

да пбразлпже разлпге за неуважаваое тпг мищљеоа у пдређенпј ситуацији (кап щтп би тп ушинили 

када је реш п кпмуникацији између две пдрасле пспбе). 

д) Дететпвпм мишљеоу се ппсвећује пажоа у пднпсу на узраст и зрелпст, пднпснп тежина кпја ће 

се дати мишљеоу детета зависи пд степена разумеваоа пбласти п кпјпј се пдлучује (УЦПД, 2018). 

  

                                                
1
 CRC/C/GC/12, 20. 7. 2009, дпступнп на 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=en.  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=en
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 Партиципација је принцип Кпнвенције, те је пптребнп да државе-угпвпрнице интегришу 
оегпве захтеве у све закпнпдавне и друге мере за примену члана 12 Партиципација, ппред 
ппсебнпг шлана 12, представља и једну пд пснпвних вреднпсти Кпнвенције. Кпмитет сматра да је 
шлан 12 један пд шетири главна принципа Кпнвенције, ппред права детета на недискриминацију, 
права на живпт и развпј и права на најбпљи интерес детета. Тп знаши да принцип партиципације 
треба узимати у пбзир приликпм тумашеоа и примене свих других права. Акп ушещће треба да буде 
смисленп и делптвпрнп, треба га схватити кап прпцес, не кап ппјединашни, ппсебан дпгађај, те 
Кпмитет преппрушује да државе интегрищу пвај принцип у све закпнпдавне и друге мере за примену 
шлана 12 (Опщти кпментар 12). 
 

 Партиципација се схвата и кап група партиципативних права, грађанскп-пплитичка група 

права (чланпви 12-17), те ћемп у наредним параграфима ппјаснити правп детета на изражаваое 

мищљеоа и пкупљаоа, а шлан 17 је анализиран претхпднп у пквиру шлана 12. 

 Кпнтекст шлана 13: Слпбпда изражаваоа – дете има правп да слпбпднп изражава свпје 

ппгледе, да тражи, прима и саппщтава инфпрмације и идеје свих врста и на разне нашине без пбзира 

на границе.  Члан 13. представља разраду идеје партиципације, будући да су права садржана у тпм 

шлану саставни деп кпрпуса грађанских и пплитишких права и кап таква се гарантују и детету. Иакп су 

приликпм израде Кпнвенције ппстпјале тенденције да се пвп правп веже за развпјне мпгућнпсти 

детета и пграниши (уз пбразлпжеое да дете не мпже да ужива пвп правп кап пдрасла пспба), ипак се 

у кпнашнпј фпрмулацији слпбпда изражаваоа не везује ни за физишки ни за психишки развпј детета. 

 Кпнтекст   шлана 15: Слпбпда удруживаоа и мирнпг пкупљаоа. Кпнвенција шланпм 15 

гарантује свпј деци правп на слпбпду удруживаоа и мирнпг пкупљаоа, укпликп тп не угрпжава 

права других и не дпвпди дп крщеоа закпна и/или угрпжаваоа права других. Разлпзи за пкупљаое 

и прганизпваое мпгу бити разлишити. Одрасли, заппслени у пбразпваоу и васпитаоу и рпдитељи 

пбавезни су да децу пбавесте п тпме щта је крщеое закпна и угрпжаваое права и слпбпда других и 

да их ппдрже у намерама кпје неће дпвести дп нежељених ппследица. 

   
 Оствариваое циљева пбразпваоа кпје дефинише Закпн п пснпвама система пбразпваоа и 

васпитаоа (ЗОСОВ), пствариваое права детета на квалитетнп пбразпваое (члан 29 Кпнвенције) 

није мпгуће без ппштпваоа права детета на партиципацију у пбразпвнпм систему. Прпцес 

пбразпваоа треба да буде такав да дете активнп  укљуши у пбразпвни прпцес;  ппщтује урпђенп 

дпстпјанствп детета; пмпгући детету да слпбпднп изрази свпје мищљеое, прима и даје инфпрмације 

и ушествује у щкплскпм живпту. 

 

 Стаое у пракси. У Закључним запажаоима ппвпдпм Другпг и Трећег извештаја Републике 

Србије п спрпвпђеоу КПД, Кпмитет је изразип забринутпст збпг тпга штп традиципналне праксе и 

културплпшки ставпви у шкплама и даље пметају пунп пствареое права детета да слпбпднп 

изрази свпје ставпве.  

У ппјединим пбластима ушещће деце свпди се на фпрмалнпст, уместп ствараоа услпва да 

деца буду инфпрмисана, да оихпви ставпви и мищљеоа буду саслущана и пстваре пдгпварајући 

утицај на садржину пдлука, планпва и прпграма. На тп превасхпднп утишу препвлађујућа 

традиципнална схватаоа и културплпщки ставпви према деци, кап и недпстатак свести п правима 

деце (Извещтај Защтитника грађана, 2018). У ппгледу пствариваоа права детета на ппщтпваое 

мищљеоа релативнп је мали брпј притужби упућених Защтитнику грађана. У 2017. гпдини притужбе 



                Ужички центар за права детета   

 

збпг ппвреде пвпг права шине тек 0,77% притужби у пбласти права детета (пднпсе се на све сектпре, 

не самп на пбразпваое). Тп, међутим, није ппказатељ ппщтпваоа пвпг права, већ недпвпљнп 

развијене свести п сампм праву. Чиоеница да деца и млади немају дпвпљнп сазнаоа п праву на 

ппщтпваое мищљеоа прирпдан је резултат шиоенице да пдрасли мищљеое деце и младих 

релативизују. Држави је преппрушенп да усвајаоем пдгпварајућих закпна, пбукпм струшоака, 

усппстављаоем специфишних активнпсти у щкплама, ппдизаоем свести и другим мерама псигура да 

се ставпвима деце ппсвети дужна пажоа у шкплама. 

 Истраживаоа гпвпре да је партиципација деце, какп у пснпвним такп и у средоим 

шкплама, ниска.   

 

Графикпн 1: Ставпви деце п пствариваоу права детета на партиципацију 2:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Извещтај п пствариваоу права детета у Републици Србији из угла деце и младих, Центар за права детета, 2013, Бепград 
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Графикпн 2: Ставпви деце п партиципацији ученика у пснпвнпј шкпли 3: 

    

 

Ппстпјећа гаранција права детета на партиципацију у Закпну п пснпвама система 

пбразпваоа и васпитаоа (ЗОСОВ) није усппстављена у складу са стандардпм кпји даје Кпнвенција.  

Одређени сегменти пвпг права се мпгу наслутути, али недпвпљнп да би се мпглп гпвприти п 

утемељенпсти права на партиципацију у Закпну: 

Циљеви пбразпваоа и васпитаоа:  14) развијаое кпмпетенција за разумеваое и ппщтпваое права 

детета, људских права, грађанских слпбпда и сппспбнпсти за живпт у демпкратски уређенпм и 

праведнпм друщтву;  

Исхпди пбразпваоа и васпитаоа:  11) ефикаснп и кпнструктивнп ушествује у свим пблицима раднпг 

и друщтвенпг живпта, ппщтује људска права и слпбпде...; 

                                                
3
 Испитиваое капацитета щкпла за примену права детета у пбразпвнпм систему, Ужишки центар за права детета, 2013, 

Ужице 
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Кључне кпмпетенције за целпживптнп учеое: друщтвене и грађанске кпмпетенције: сппспбнпст да 

се ефикаснп и кпнструктивнп ушествује у друщтвенпм и раднпм живпту и да се ангажују у активнпм и 

демпкратскпм смислу, ппсебнп у све разнпврснијим заједницама; 

Опште међупредметне кпмпетенције: пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм друщтву. 

Права детета и ушеника, шлан 79 ЗОСОВ-a, предвиђа фрагменте инфпрмисаоа и удруживаоа 
деце, али недпвпљним да би се мпглп гпвприти п присуству пвпг права у Закпну: „Устанпва, пднпснп 
заппслени у устанпви дужни су да пбезбеде пствариваое права детета и ушеника, а нарпшитп правп 
на:  
… 
5) благпвремену и пптпуну инфпрмацију п питаоима пд знашаја за пбразпваое и васпитаое;  
6) инфпрмације п правима и пбавезама;  
7) ушествпваое у раду пргана щкпле, у складу са пвим и ппсебним закпнпм;  
8) слпбпду удруживаоа у разлишите групе, клубпве и прганизпваое ушенишкпг парламента;  
9) јавнпст и пбразлпжеое пцене и ппднпщеое пригпвпра на пцену и испит;" 
  

Важнп је да пдређена закпнска рещеоа имају свпју кпнкретизацију, те Ужишки центар за 

права детета сматра да би се тп ппстиглп креираоем Правилника п партиципацији и Правилника п 

инфпрмисаоу, пд стране Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја. Ужички центар за 

права детета је правилнике п партиципацији и инфпрмисаоу креирап и пилптирап у пквиру 

прпјекта "Образпваое за права детета" http://opd.org.rs/, ппдржаним пд стране Песталпци дечје 

фпндације. Пилптираое је реализпванп у 8 пснпвних щкпла у Србији. Екстерна евалуација прпјекта 

ппказује да шкпле у кпјима је правилник усвпјен и примеоен у раду у значајнпј мери ппказују 

већу пстваренпст права детета пп питаоу пствариваоа партиципативне групе права. На пснпву 

ефеката примене, сматрамп да правилиници кпји су примеоивани у щкплама мпгу бити дпбра 

пплазна пснпва за креираое правилника пд стране Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг 

развпја (МПНТР). 

 Преппруке за пствариваое права на ппщтпваое мищљеоа детета у пбразпвнпм систему би 

се пднпсиле на две кљушне кпмппненте:   

1. Измене и дппуне ЗОСОВ-а такп да се прпписује и уређује правп детета на партиципацију у 

пбразпвнп-васпитним устанпвама и пбавезе устанпва и пргана да пбезбеђују партиципацију деце 

и ученика на свим нивпима, у складу са стандардпм дефинисаним Кпнвенцијпм п правима детета 

и Општим кпментарем бр.12;  

2. Дпнпшеое Правилника п партиципацији и Правилника п инфпрмисаоу ученика.  

 

1. Преппруке за измене и дппуне ЗОСОВ-а  

 

1.1.  Пптребнп је шлан 79 став 2. дппунити на следећи нашин:  

 

 дпдати ташку 14) защтиту приватнпсти, дпстпјанства и лишне преписке 

 дпдати ташку 15) слпбпднпг изражаваоа мищљеоа п свим питаоима кпја се тишу детета и 

правп да се тп мищљеое узме у пбзир при дпнпщеоу пдлука у складу са узрастпм и 

развпјим капацитетима детета 

http://opd.org.rs/
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 дпдати ташку 16) слпбпду изражаваоа, кпја пбухтава и слпбпду да тражи, прима и даје 

инфпрмације 

 дпдати ташку 17) слпбпду мищљеоа, савести и верписппвести. 

Образлпжеое предлпга 1.1:  Укпликп се предлагаш упустип у рещеое кпје ппдразумева таксативнп 

навпђеое права детета кпја су пптврђена међунарпдним угпвприма, пнда та листа мпра 

кпресппндирати са стварним гарантпваним правима. Тренутнп наведена права детета у ЗОСОВ-у 

нису пптпуна, пднпснп, недпстају претхпднп наведена права. Какп би листа гарантпваних права 

Закпна била у сагласнпсти листпм права гарантпванпм Кпнвенцијпм кпја има вищу правну снагу, 

неппхпднп је дппунити дати шлан пвим изменама. Наведене дппуне базиране су на шланпвима 12-17 

и 28 Кпнвенције п правима детета. 

 1.2. Накпн шлана 79 увести нпви шлан кпји гласи: "Нашелп ушещћа деце у дпнпщеоу пдлука" 

 Ушеници имају правп да искажу свпје мищљеое у ппступцима дпнпщеоа пдлука кпје их се 

тишу, и да тп мищљеое буде узетп у пбзир, пднпснп да буде размптренп са пзбиљнпщћу и 

уважаваоем у складу са узрастпм и зрелпщћу детета, пднпснп да дају фпрмалнп свпју сагласнпст 

или предлпг у ппступку дпнпщеоа пдлука у пквиру пбразпвнпг система.  

 Одлуке кпје се тишу ушеника су све пне кпје имају утицај на пствариваое оихпвпг права на 

пбразпваое, квалитет пбразпваоа, оихпву безбеднпст, псећаое удпбнпсти и пријатнпсти у тпку 

бправка у устанпви, пднпснп у активнпстима кпје прганизује устанпва или друга институција у шијпј је 

надлежнпсти дпнпщеое пдлука у пбразпвнпм систему. 

 Акт п ближим пдредбама за  пствариваое права детета на ушещће у дпнпщеоу пдлука из 

става 1 и 2 пвпг шлана дпнпси министар. 

Образлпжеое предлпга 1.2:  партиципативна група права припада свпј деци, такп да се датим 

мпделпм ушещћа деце крпз ушенишке парламенте не гарантује да ће се шути мищљеое све деце и 

узети у пбзир при пдлушиваоу. Тп првенственп прпистише из шиоенице да Ушенишки парламенти не 

пбухватају представнике све деце, већ самп заврщних разреда пснпвне щкпле. Даље, правп на 

ушещће дефинисанп шланпм 12 не ппдразумева самп специфишне ситуације кпјима се баве 

парламенти – тп је правп кпје се пстварује и на шасу, на шаспвима пдељеоскпг старещине, 

планираоу и реализацији излета, екскурзија и рещаваоу других питаоа и ситуација кпје нису 

пбавезнп предмет рада ушенишкпг парламента, пднпснп у свакпдневним ситуацијама у щкплама. 

Практикпваое пвпг права у устанпвама у директнпј је вези са пствариваоем некпликп циљева 

пбразпваоа, те је стпга важнп усппставити пвај принцип у пракси на нивпу целпкупнпг пбразпвнпг 

система и признати пвп правп свпј деци на свим узрастима. 

 

2. Преппруке за дпнпшеое Правилника п партиципацији и инфпрмисаоу ученика.  

Правилиник п партиципацији и инфпрмисаоу ушеника требалп би да садржи следеће стандарде, 

правне нпрме, кпје се дпдатнп ппераципнализују: 

 а) Шкпла кпнсултује (пита за мишљеое) децу у свим стварима и ппступцима кпји их се 

тичу у складу с узрастпм и развпјним мпгућнпстима: деца су кпнсултпвана у вези са: правима и 

пбавезама, правилима ппнащаоа у ушипници, гпдищоим планпм щкпле, садржајима/пбластима 

кпје се пбрађују на шаспвима, нашинима рада на шасу (групнп, индивидуалнп, у малим групама);  
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расппредпм пдржаваоа писмених вежби и других прпвера знаоа, расппредпм седеоа у ушипници, 

ситуацијама прпцене сппственпг знаоа и  знаоа других ушеника, местпм излета и екскурзија; 

мпгућнпстима прганизпваоа нпвих секција у щкпли; нашина прпвпђеоа слпбпднпг времена у щкпли; 

планираоем превентивних мера за смаоеое насиља у щкпли; имају мпгућнпст да: 

прпцеоују/евалуирају учбенике из кпјих су ушила и дају преппруку за пне кпји се кпристе; евалуирају 

рад свпјих наставника;  искажу свпје мищљеое п сарадои са наставницима и пднпсима наставник – 

ушеник;  предлажу мере за ппбпљщаое безбеднпсти у щкпли; нпминују теме п кпјима би вплела да 

се разгпвара на рпдитељским састанцима; кажу щта мисле п изгледу и уређеоу щкпле и оихпвих 

ушипница; улпже пригпвпр на пцену (из предмета или из владаоа); улпже пригпвпр у ситуацијама 

када сматрају да су им права ускраћена; ушенишки парламент има мпгућнпст да даје мищљеое п 

раду савета рпдитеља и щкплскпг пдбпра и рукпвпдства щкпле. 

б) Деца у шкпли имају прилику да учествују (заједнп са пдраслима или сампсталнп) у 

дпнпшеоу пдлука кпје их се тичу: деца бирају свпје представнике у ушенишкпм парламенту; 

представници ушенишкпг парламента ушествују у: щкплскпм развпјнпм планираоу; избпру учбеника 

кпји ће се кпристити;  изради гпдищоег плана щкпле; дпнпщеоу правила ппнащаоа у ушипници;  п 

критеријумима за награђиваое/кажоаваое;  п  мерама безбеднпсти ушеника; деца ушествују у 

реализацији мера и активнпсти на смаоеоу насиља и рещаваоу прпблема насиља; имају мпгућнпст 

избпра нашина рада на шасу, бирају дпдатне садржаје предмета: теме/пбласти кпје би пбрађивали, 

расппреду пдржаваоа писмених вежби и других прпвера знаоа, п расппреду седеоа у ушипници; 

ушествују у пдлушиваоу п нпвим секцијама кпје ће се фпрмирати, п садржају ваннаставних 

активнпсти, излета и екскурзија, п прганизацији слпбпднпг времена у щкпли, п изгледу и уређеоу 

щкпле, п изгледу ушипнице; бирају свпје представнике на такмишеоима и приредбама. 

 в) Шкпла пбезбеђује детету релевантне инфпрмације п различитим аспектима шкплскпг 

живпта на пснпву кпјих пнп мпже да фпрмира свпје (инфпрмисанп) мишљеое и дпнпси 

(инфпрмисане) пдлуке. Инфпрмисаое детета (кпнтекст шлана 17) представља први нивп 

партиципације, будући да је тп предуслпв за фпрмираое (инфпрмисанпг) мищљеоа п свим 

стварима кпје се детета неппсреднп тишу. Инфпрмисанпст представља кљушну разлику између 

стварне и лажне партиципације деце, тј. пних ситуација у кпјима се деца кпристе кап украс, или се 

оима манипулище. 

 Деца су инфпрмисана п: свпјим правима и пдгпвпрнпстима, п правилима ппнащаоа у 

ушипници, кап и п критеријумима за награђиваое/кажоаваое, садржају пдређенпг наставнпг 

предмета: са темама/пбластима кпје се пбрађују, нашину рада на шасу (групнп, индивидуалнп, у 

малим групама), циљевима пдређенпг шаса, структури и тпку шаса: ппдела рада на шасу, расппред 

активнпсти и задужеоа у тпку шаса, дневнпм и недељнпм расппреду шаспва/активнпсти; деца су 

уппзната са критеријумима пцеоиваоа;  дају им се јасна и прецизна пбразлпжеоа сваке пцене; 

деца су уппзната са расппредпм пдржаваоа писмених вежби и других прпвера знаоа, 

критеријумима за пдабир учбеника, радпм ушенишкпг парламента и мпгућнпстима оихпвпг утицаја, 

критеријумима за пдабир шланпва ушенишкпг парламента, планпм ваннаставних активнпсти 

(пбиласци и ппсете: бипскппи, музеји, ппзприщта, излети и екскурзије); деца су инфпрмисана п: 

ппстпјаоу щкплских секција, критеријумима избпра деце за ушещће на приредби, прпмпцији 

прпграма или такмишеоу, мпгућнпстима дппунске и дпдатне наставе, кап и п другим пблицима 

пружаоа дпдатне ппдрщке у ушеоу, садржају рпдитељских састанака, кап и п садржају и пблицима 

сарадое рпдитеља и наставника; деца су уппзната са радним временпм щкплских служби 

(библиптека, секретар, психплпг, директпр), делпкругпм оихпвпг рада и знају кпме мпгу да се 
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пбрате у слушају специфишних прпблема и питаоа; прпстпрним расппредпм щкпле: библиптека, 

психплпщкп-педагпщка служба, трпезарија, директпр и сл. 

 г) Шкпла пбезбеђује детету мпгућнпст да слпбпднп тражи и прима релевантне 

инфпрмације п различитим аспектима шкплскпг живпта. Да би дете мпглп да ушествује у 

разлишитим пбластима живпта щкпле и да дпнпси (инфпрмисане) пдлуке, пнп мпра да буде 

адекватнп инфпрмисанп. У тпм смислу, щкпла је у пбавези да му пмпгући приступ релевантним 

инфпрмацијама кпје се пднпсе на пбласти кпје га се ппсреднп и неппсреднп тишу. Тп знаши да: у 

щкпли ппстпје пгласне табле са инфпрмацијама за децу; пгласне табле се у щкпли редпвнп 

ажурирају; щкпла има свпј сајт са инфпрмацијама кпје су дпступне деци; деца имају приступ 

интернету у щкпли; наставници редпвнп пдржавају шаспве пдељеоскпг старещине у циљу 

инфпрмисаоа деце са актуелним правилима/пдлукама/ дещаваоима у щкпли; у щкпли ппстпји 

местп на кпјем деца мпгу да ппстављају питаоа (нпр. кутија за питаоа, ппщтанскп сандуше за 

питаоа/прпблеме деце); щкплски психплпг/педагпг имају пдређен и дан и време у тпку дана 

предвиђен за саветпдавни рад са децпм кпја имају пптребу за тим; директпр щкпле има пдређен 

дан и време у недељи предвиђен за пријем деце; заппслени у щкпли правпвременп пдгпварају на 

сва питаоа деце кпја их се тишу; деца кпја ппстављају питаоа и траже инфпрмације п разлишитим 

аспектима не трпе никакве негативне ппследице пд стране заппслених у щкпли. 

 д) Деца у шкпли имају правп да се мирнп пкупљају и прганизују, впдећи рачуна да тиме не 

угрпжавају права других и не крше закпн. Ппред ушенишких парламената, кпји представљају 

удруживаое деце и оихпвп ушещће у прпцесу пдлушиваоа п важним аспектима щкплскпг живпта, 

щкпла треба да пмпгући слпбпду пкупљаоа и пп другим пснпвама (секције, сппртски тимпви, 

клубпви, и сл.), кап и у свим ситуацијама у кпјима деца желе да изразе свпје мищљеое, не 

угрпжавајући права других. У щкпли је деци пмпгућенп да се пкупљају у разлишитим секцијама, 

укљуше у сппртске тимпве; ушенишки парламент щкпле мпже да се удружи у заједницу ушенишких 

парламената; деца имају мпгућнпст да прганизују мирнп пкупљаое ради изражаваоа свпг 

мищљеоа; у щкпли је свакп прганизпваое и удруживаое, какп деце, такп и заппслених у циљу 

щиреоа верске, наципналне и билп кпје друге мржое спрешенп и забраоенп. 

 У предлагаоу претхпднп наведених стандарда и правних нпрми кап пбавезних сегмената 

Правилника, имали смп утемељеое у дпкументу "Индекс-индикатпри пстваренпсти права детета у 

пбразпвнпм сстему" http://www.opd.org.rs/indikatori.html  (УЦПД, 2018), кап и Извещтајима у кпјима 

се налазе преппруке деце  у пствариравоу партиципације у пбразпвнпм систему4.  

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 Извпди из извещтаја: Панела младих саветника Защтитника, Панела младих Ппвереника за защтиту равнпправнпсти, Савета деце Мреже 

прганизација за децу Србије (МОДС),  Отвпренпг клуба из Нища и Извещтаја младих из DX-а, Центра за права детета и Омладинскпг клуба 

Ужишкпг центра за права детета. 

 



                Ужички центар за права детета   

 

Литература: 

 Ппсебан извещтај Защтитника грађана „Стаое права детета у Републици Србији“, Защтитник 
грађана, 2018, Бепград 

 Преппруке УН Кпмитета за права детета, 2017, Центар за права детета, УЦПД и др.   
http://cpd.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/Preporuke_SRB_web.pdf 

 Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, 2017 
https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanj
a.pdf  

 Индекс-индикатпри пстваренпсти права детета у пбразпваоу, Ужишки центар за права 
детета, 2018, Ужице 

 Испитиваое капацитета щкпла за примену права детета у пбразпвнпм систему, Ужишки 
центар за права детета, 2013, Ужице 
 

 Преппруке деце и младих за надлежне државне пргане и институције,  Панел младих 
саветника Защтитника, Панел младих Ппвереника за защтиту равнпправнпсти, Савет деце 
МОДС-а и Отвпрени клуб из Нища, 2018. 
https://www.pravadeteta.com/attachments/394_Liflet%20-%20priprema%20343x240mm.pdf  

 Извещтај п пствариваоу права детета у Републици Србији из угла деце и младих, Центар за 
права детета, 2013, Бепград. 

 1 CRC/C/GC/12, 20. 7. 2009, дпступнп на 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2
fGC%2f12&Lang=en.  
 

 Žunid-Cicvarid, J., Stamatovid, J. (2018): Children’s Rights in Primary Schools in Serbia – Situations 
and Expectations“, Center for Education Policy Studies Journal (CEPS Journal), Ljubljana (ISSN: 
1855-9719) 

 Vučkovid-Šahovid, N. i dr. (2011): Prava deteta u međunarodnim dokumentima, Zaštitnik građana, 
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Beograd. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Рад Ужичкпг центра за права детета ппдржава Шведска у пквиру прпграма Бепградске 
птвпрене шкпле „Цивилнп друштвп за унапређеое приступаоа Србије Еврппскпј унији“. 

 
 

     

http://cpd.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/Preporuke_SRB_web.pdf
https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.pdf
https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.pdf
https://www.pravadeteta.com/attachments/394_Liflet%20-%20priprema%20343x240mm.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=en



