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Увод у сме р ни це 

П о ро дич ним за ко ном Ре пу бли ке Ср би је из 2005. го ди не (у да љем тек сту: ПЗ) о ро дич ним за ко ном Ре пу бли ке Ср би је из 2005. го ди не (у да љем тек сту: ПЗ) 
де те ту је при знат ве ли ки број ин ди ви ду ал них пра ва, ко ја су по пр ви пут ре-де те ту је при знат ве ли ки број ин ди ви ду ал них пра ва, ко ја су по пр ви пут ре-

гу ли са на као по себ на и са мо стал на пра ва де те та, а не као пра ва из ве де на из ду-гу ли са на као по себ на и са мо стал на пра ва де те та, а не као пра ва из ве де на из ду-
жно сти ро ди те ља. Та кав при ступ ре зул тат је усва ја ња мо дер ног кон цеп та пра ва жно сти ро ди те ља. Та кав при ступ ре зул тат је усва ја ња мо дер ног кон цеп та пра ва 
де те та ко ји је ба зи ран на иде ји да је де те, као људ ско би ће, ин ди ви ду ал ни ти ту лар де те та ко ји је ба зи ран на иде ји да је де те, као људ ско би ће, ин ди ви ду ал ни ти ту лар 
пра ва и сло бо да ко је оства ру је у скла ду са сво јом зре ло шћу и раз вој ним мо гућ но-пра ва и сло бо да ко је оства ру је у скла ду са сво јом зре ло шћу и раз вој ним мо гућ но-
сти ма. Са гла сно то ме, де те ту је омо гу ће но да са мо стал но од лу чу је о ни зу пи та ња сти ма. Са гла сно то ме, де те ту је омо гу ће но да са мо стал но од лу чу је о ни зу пи та ња 
ко ја се ти чу ње го ве лич но сти, а на че ло нај бо љег ин те ре са де те та про кла мо ва но је ко ја се ти чу ње го ве лич но сти, а на че ло нај бо љег ин те ре са де те та про кла мо ва но је 
као вр хов ни ру ко вод ни прин цип. као вр хов ни ру ко вод ни прин цип. 

Па ра лел но с тим, уна пре ђен је и по ло жај де те та у гра ђан ским суд ским по ступ ци-Па ра лел но с тим, уна пре ђен је и по ло жај де те та у гра ђан ским суд ским по ступ ци-
ма. Де те је за ко ном овла шће но да по кре не мно ге суд ске по ступ ке ра ди за шти те ма. Де те је за ко ном овла шће но да по кре не мно ге суд ске по ступ ке ра ди за шти те 
сво јих пра ва, има пра во на не за ви сног за ступ ни ка, а јед но од нај ва жни јих пра-сво јих пра ва, има пра во на не за ви сног за ступ ни ка, а јед но од нај ва жни јих пра-
ва де те та је сте и пра во да сло бод но из ра зи сво је ми шље ње у сва ком по ступ ку ва де те та је сте и пра во да сло бод но из ра зи сво је ми шље ње у сва ком по ступ ку 
у ко јем се од лу чу је о пра ви ма и ин те ре си ма де те та. Сам на чин по сту па ња су да, у ко јем се од лу чу је о пра ви ма и ин те ре си ма де те та. Сам на чин по сту па ња су да, 
оп хо ђе ње пре ма де те ту, као и од лу ке ко је суд до но си, мо ра ју би ти у скла ду са оп хо ђе ње пре ма де те ту, као и од лу ке ко је суд до но си, мо ра ју би ти у скла ду са 
нај бо љим ин те ре сом де те та, уз ува жа ва ње ње го вих по тре ба и пу но по што ва ње нај бо љим ин те ре сом де те та, уз ува жа ва ње ње го вих по тре ба и пу но по што ва ње 
ње го вог фи зич ког и пси хич ког ин те гри те та и до сто јан ства, и спре ча ва ње сва-ње го вог фи зич ког и пси хич ког ин те гри те та и до сто јан ства, и спре ча ва ње сва-
ког ви да се кун дар не тра у ма ти за ци је. Прак тич ним оства ри ва њем ових по сту ла та ког ви да се кун дар не тра у ма ти за ци је. Прак тич ним оства ри ва њем ових по сту ла та 
обез бе ђу је се да од лу ке су да бу ду ма те ри јал но и про це сно за ко ни те, у скла ду са обез бе ђу је се да од лу ке су да бу ду ма те ри јал но и про це сно за ко ни те, у скла ду са 
нај бо љим ин те ре сом де те та. Ти ме се, исто вре ме но, оства ру ју и стан дар ди пра-нај бо љим ин те ре сом де те та. Ти ме се, исто вре ме но, оства ру ју и стан дар ди пра-
вич ног су ђе ња, утвр ђе ни Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и вич ног су ђе ња, утвр ђе ни Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и 
основ них сло бо да и прак сом Европ ског су да за људ ска пра ва, с об зи ром на то да основ них сло бо да и прак сом Европ ског су да за људ ска пра ва, с об зи ром на то да 
пра во на пра вич но су ђе ње, као људ ско пра во, при па да и де ци, у свим ње го вим пра во на пра вич но су ђе ње, као људ ско пра во, при па да и де ци, у свим ње го вим 
ком по нен та ма. ком по нен та ма. 

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да се у прак си ја вља ју број не те шко ће у по гле ду оства ри-Ис тра жи ва ња по ка зу ју да се у прак си ја вља ју број не те шко ће у по гле ду оства ри-
ва ња пра ва де те та на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња у гра ђан ским суд ским по-ва ња пра ва де те та на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња у гра ђан ским суд ским по-
ступ ци ма. Че сто се овај ва жан об лик уче шћа де те та сво ди на фор мал ност јер се ступ ци ма. Че сто се овај ва жан об лик уче шћа де те та сво ди на фор мал ност јер се 
чи не про пу сти у про це ни спо соб но сти де те та да фор ми ра ми шље ње, у ин фор ми-чи не про пу сти у про це ни спо соб но сти де те та да фор ми ра ми шље ње, у ин фор ми-
са њу де те та, из бо ру на чи на из ра жа ва ња ми шље ња, као и у вред но ва њу ми шље ња са њу де те та, из бо ру на чи на из ра жа ва ња ми шље ња, као и у вред но ва њу ми шље ња 
де те та. Исто та ко, по сто је про бле ми и не си гур ност прав них про фе си о на ла ца у по-де те та. Исто та ко, по сто је про бле ми и не си гур ност прав них про фе си о на ла ца у по-
гле ду на чи на про це не нај бо љег ин те ре са де те та. Та кво ста ње је че сто по сле ди ца гле ду на чи на про це не нај бо љег ин те ре са де те та. Та кво ста ње је че сто по сле ди ца 
те шко ћа у ту ма че њу и при ме ни про пи са, по себ но оних ко ји са др же прав не стан-те шко ћа у ту ма че њу и при ме ни про пи са, по себ но оних ко ји са др же прав не стан-
дар де, али и про пу ста за ко но дав ца да пру жи ја сну ин струк ци ју о на чи ну по сту па-дар де, али и про пу ста за ко но дав ца да пру жи ја сну ин струк ци ју о на чи ну по сту па-
ња у по је ди ним про це сним си ту а ци ја ма. С дру ге стра не, про пу сти су по сле ди ца ња у по је ди ним про це сним си ту а ци ја ма. С дру ге стра не, про пу сти су по сле ди ца 
ста во ва про фе си о на ла ца пре ма де ци, ко ји су по не кад за сно ва ни на па тер на ли-ста во ва про фе си о на ла ца пре ма де ци, ко ји су по не кад за сно ва ни на па тер на ли-
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зму, сте ре о ти пи ма и пред ра су да ма, што пред ста вља кључ ну пре пре ку за су штин-зму, сте ре о ти пи ма и пред ра су да ма, што пред ста вља кључ ну пре пре ку за су штин-
ско раз у ме ва ње и при хва та ње са вре ме ног кон цеп та пра ва де те та. ско раз у ме ва ње и при хва та ње са вре ме ног кон цеп та пра ва де те та. 

Циљ ових сме р ни ца је да су ди ја ма ко ји спро во де по ступ ке ко ји се од но се на де-Циљ ових сме р ни ца је да су ди ја ма ко ји спро во де по ступ ке ко ји се од но се на де-
цу пру же по у здан осло нац за пра вил но ту ма че ње и при ме ну за кон ских про пи са цу пру же по у здан осло нац за пра вил но ту ма че ње и при ме ну за кон ских про пи са 
ко ји се ти чу: уче шћа де те та у суд ском по ступ ку пу тем из ра жа ва ња ми шље ња и ко ји се ти чу: уче шћа де те та у суд ском по ступ ку пу тем из ра жа ва ња ми шље ња и 
при ме не прин ци па нај бо љег ин те ре са де те та. Оне пред ста вља ју сет прак тич них при ме не прин ци па нај бо љег ин те ре са де те та. Оне пред ста вља ју сет прак тич них 
упут ста ва за рад и сво је вр сне ала те чи јом се при ме ном обез бе ђу је да де те у пу ној упут ста ва за рад и сво је вр сне ала те чи јом се при ме ном обез бе ђу је да де те у пу ној 
ме ри и са што ма ње тра у ма уче ству је у суд ском по ступ ку и да сва ка пред у зе та ме ри и са што ма ње тра у ма уче ству је у суд ском по ступ ку и да сва ка пред у зе та 
рад ња, ме ра и ак тив ност су да, као и од лу ке ко је суд до но си бу ду у скла ду са прин-рад ња, ме ра и ак тив ност су да, као и од лу ке ко је суд до но си бу ду у скла ду са прин-
ци пом нај бо љег ин те ре са де те та. При ме на сме р ни ца мо же до при не ти по ве ћа њу ци пом нај бо љег ин те ре са де те та. При ме на сме р ни ца мо же до при не ти по ве ћа њу 
ефи ка сно сти суд ских по сту па ка и пру жа њу де ло твор не прав не за шти те.ефи ка сно сти суд ских по сту па ка и пру жа њу де ло твор не прав не за шти те.

Сме р ни це се осла ња ју на ме ђу на род не стан дар де у обла сти људ ских пра ва и пра-Сме р ни це се осла ња ју на ме ђу на род не стан дар де у обла сти људ ских пра ва и пра-
ва де те та, утвр ђе не Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ-ва де те та, утвр ђе не Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ-
них сло бо да из 1950. го ди не и Кон вен ци јом о пра ви ма де те та из 1989. го ди не. них сло бо да из 1950. го ди не и Кон вен ци јом о пра ви ма де те та из 1989. го ди не. 
При ли ком ди зај ни ра ња сме р ни ца узе ти су у об зир оп шти ко мен та ри Ко ми те та за При ли ком ди зај ни ра ња сме р ни ца узе ти су у об зир оп шти ко мен та ри Ко ми те та за 
пра ва де те та, Сме р ни це Ко ми те та ми ни ста ра Са ве та Евро пе о пра во су ђу по ме ри пра ва де те та, Сме р ни це Ко ми те та ми ни ста ра Са ве та Евро пе о пра во су ђу по ме ри 
де те та из 2010. го ди не, као и при ме ри до бре суд ске прак се у до ма ћем и упо ред-де те та из 2010. го ди не, као и при ме ри до бре суд ске прак се у до ма ћем и упо ред-
ним си сте ми ма. ним си сте ми ма. 

Сме р ни це су за сно ва не на ва же ћим за кон ским про пи си ма у до ме ну ци вил не про-Сме р ни це су за сно ва не на ва же ћим за кон ским про пи си ма у до ме ну ци вил не про-
це ду ре, а од ра жа ва ју стан дар де за спро во ђе ње гра ђан ских суд ских по сту па ка ко-це ду ре, а од ра жа ва ју стан дар де за спро во ђе ње гра ђан ских суд ских по сту па ка ко-
ји се ти чу де це, утвр ђе не По себ ним про то ко лом о по сту па њу пра во суд них ор га-ји се ти чу де це, утвр ђе не По себ ним про то ко лом о по сту па њу пра во суд них ор га-
на у за шти ти ма ло лет них ли ца од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња из 2009. го ди не. на у за шти ти ма ло лет них ли ца од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња из 2009. го ди не. 
Об ли ко ва не су пре ма пра ви ли ма ко ји ма је ре гу ли са но по сту па ње у пар ни ца ма у Об ли ко ва не су пре ма пра ви ли ма ко ји ма је ре гу ли са но по сту па ње у пар ни ца ма у 
по ро дич но прав ним ства ри ма, али се, уз из ве сна при ла го ђа ва ња, мо гу при ме ни ти по ро дич но прав ним ства ри ма, али се, уз из ве сна при ла го ђа ва ња, мо гу при ме ни ти 
у дру гим гра ђан ским суд ским и управ ним по ступ ци ма. у дру гим гра ђан ским суд ским и управ ним по ступ ци ма. 

Сме р ни це су кон ци пи ра не као „жи ви” до ку мент, отво рен за до град њу и укљу чи ва-Сме р ни це су кон ци пи ра не као „жи ви” до ку мент, отво рен за до град њу и укљу чи ва-
ње но вих ин струк ци ја ко је ће се вре ме ном раз ви ја ти као ре зул тат ра да и но во сте-ње но вих ин струк ци ја ко је ће се вре ме ном раз ви ја ти као ре зул тат ра да и но во сте-
че них ис ку ста ва су ди ја и дру гих про фе си о на ла ца. че них ис ку ста ва су ди ја и дру гих про фе си о на ла ца. 

Аутор ски тимАутор ски тим
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Про це сне уло ге де те та у гра ђан ском 
суд ском по ступ ку 

У гра ђан ским суд ским по ступ ци ма (пар нич ном, ван пар нич ном и из вр шном) де-гра ђан ским суд ским по ступ ци ма (пар нич ном, ван пар нич ном и из вр шном) де-
те се мо же ја ви ти у раз ли чи тим про це сним уло га ма: у уло зи стран ке, уче сни ка те се мо же ја ви ти у раз ли чи тим про це сним уло га ма: у уло зи стран ке, уче сни ка 

и све до ка. и све до ка. 

Де те је стран каДе те је стран ка: : у пар ни ци, у ко јој се мо же ја ви ти у уло зи ту жи о ца и ту же ног; у пар ни ци, у ко јој се мо же ја ви ти у уло зи ту жи о ца и ту же ног; 
у ван пар нич ном по ступ ку, у ко ме мо же има ти уло гу пред ла га ча или про тив ни ка у ван пар нич ном по ступ ку, у ко ме мо же има ти уло гу пред ла га ча или про тив ни ка 
пред ла га ча; у из вр шном по ступ ку, у ко ме се мо же ја ви ти у уло зи из вр шног по ве-пред ла га ча; у из вр шном по ступ ку, у ко ме се мо же ја ви ти у уло зи из вр шног по ве-
ри о ца, као и у спе ци фич ној уло зи „пред ме та из вр ше ња”, ко ју има ка да се спро во-ри о ца, као и у спе ци фич ној уло зи „пред ме та из вр ше ња”, ко ју има ка да се спро во-
ди по сту пак за из вр ше ње од лу ка у ве зи са по ро дич ним од но си ма (од у зи ма ње и ди по сту пак за из вр ше ње од лу ка у ве зи са по ро дич ним од но си ма (од у зи ма ње и 
пре да ја де те та).пре да ја де те та).

Де те је уче сникДе те је уче сник: : у сва ком суд ском по ступ ку у ко јем оства ру је сво је пра во на сло-у сва ком суд ском по ступ ку у ко јем оства ру је сво је пра во на сло-
бод но из ра жа ва ње ми шље ња. бод но из ра жа ва ње ми шље ња. 

Де те је све докДе те је све док: : ка да пред су дом све до чи о чи ње ни ца ма ко је је сво јим чу ли ма ка да пред су дом све до чи о чи ње ни ца ма ко је је сво јим чу ли ма 
опа зи ло, као и он да ка да се као стран ка са слу ша ва као све док у соп стве ној ства ри. опа зи ло, као и он да ка да се као стран ка са слу ша ва као све док у соп стве ној ства ри. 

Де те у јед ној или ви ше про це сних уло гаДе те у јед ној или ви ше про це сних уло га

У гра ђан ском суд ском по ступ ку (у да љем тек сту: суд ски по сту пак) де те мо же има-У гра ђан ском суд ском по ступ ку (у да љем тек сту: суд ски по сту пак) де те мо же има-
ти ти са мо јед ну про це сну уло гу са мо јед ну про це сну уло гу или или ви ше про це сних уло гави ше про це сних уло га. Та ко, на при мер, у пар ни ци . Та ко, на при мер, у пар ни ци 
за ли ше ње ро ди тељ ског пра ва де те је стран ка (ту жи лац) ако је оно по кре ну ло по-за ли ше ње ро ди тељ ског пра ва де те је стран ка (ту жи лац) ако је оно по кре ну ло по-
сту пак, исто вре ме но има и по ло жај уче сни ка ка да из ра жа ва сво је ми шље ње, а у сту пак, исто вре ме но има и по ло жај уче сни ка ка да из ра жа ва сво је ми шље ње, а у 
ис тој пар ни ци мо же би ти и све док, ако суд од ре ди из во ђе ње до ка за са слу ша њем ис тој пар ни ци мо же би ти и све док, ако суд од ре ди из во ђе ње до ка за са слу ша њем 
де те та-стран ке, као све до ка у соп стве ној ства ри. де те та-стран ке, као све до ка у соп стве ној ства ри. 

Де те у основ ним и при дру же ним (ад хе зи о ним) по ступ ци ма Де те у основ ним и при дру же ним (ад хе зи о ним) по ступ ци ма 

Де те уче ству је у суд ским по ступ ци ма ко ји се во де као основ ни по ступ ци, као и у Де те уче ству је у суд ским по ступ ци ма ко ји се во де као основ ни по ступ ци, као и у 
они ма ко ји се при дру же но во де уз основ не по ступ ке (ад хе зи о ни по ступ ци). Та-они ма ко ји се при дру же но во де уз основ не по ступ ке (ад хе зи о ни по ступ ци). Та-
ко, на при мер, де те се ја вља као стран ка у по ступ ку у пар ни ца ма за вр ше ње ро-ко, на при мер, де те се ја вља као стран ка у по ступ ку у пар ни ца ма за вр ше ње ро-
ди тељ ског пра ва ко ји се во ди као основ ни по сту пак, али је оно стран ка и ка да се ди тељ ског пра ва ко ји се во ди као основ ни по сту пак, али је оно стран ка и ка да се 
по сту пак за вр ше ње ро ди тељ ског пра ва во ди као при дру же ни по сту пак уз по-по сту пак за вр ше ње ро ди тељ ског пра ва во ди као при дру же ни по сту пак уз по-
сту пак у бра ко ра звод ној пар ни ци. С дру ге стра не, по је ди не ад хе зи о не по ступ ке сту пак у бра ко ра звод ној пар ни ци. С дру ге стра не, по је ди не ад хе зи о не по ступ ке 
мо же по кре ну ти и сам суд, по слу жбе ној ду жно сти, као што је, на при мер, по сту-мо же по кре ну ти и сам суд, по слу жбе ној ду жно сти, као што је, на при мер, по сту-
пак за од ре ђи ва ње ме ра за шти те де те та од на си ља у по ро ди ци или по сту пак за пак за од ре ђи ва ње ме ра за шти те де те та од на си ља у по ро ди ци или по сту пак за 
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ли ше ње ро ди тељ ског пра ва. И у тим по ступ ци ма де те мо ра би ти тре ти ра но као ли ше ње ро ди тељ ског пра ва. И у тим по ступ ци ма де те мо ра би ти тре ти ра но као 
стран ка. стран ка. 

Без об зи ра на то да ли по сту пак има ка рак тер основ ног по ступ ка или се во ди као Без об зи ра на то да ли по сту пак има ка рак тер основ ног по ступ ка или се во ди као 
при дру же ни по сту пак ко ји је по кре нут ту жбом или по слу жбе ној ду жно сти, де те ту при дру же ни по сту пак ко ји је по кре нут ту жбом или по слу жбе ној ду жно сти, де те ту 
мо ра би ти обез бе ђе но да у пу ној ме ри, у скла ду са сво јим раз вој ним мо гућ но сти-мо ра би ти обез бе ђе но да у пу ној ме ри, у скла ду са сво јим раз вој ним мо гућ но сти-
ма, уче ству је у по ступ ку и оства ру је сва сво ја про це сна овла шће ња. ма, уче ству је у по ступ ку и оства ру је сва сво ја про це сна овла шће ња. 
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При пре ма де те та за суд 

П рин цип нај бо љег ин те ре са де те та на ла же да уче шће де те та у суд ском по ступ ку рин цип нај бо љег ин те ре са де те та на ла же да уче шће де те та у суд ском по ступ ку 
бу де за ње га у што је мо гу ће ма њој ме ри стре сно ис ку ство и да се спре чи сва-бу де за ње га у што је мо гу ће ма њој ме ри стре сно ис ку ство и да се спре чи сва-

ки вид се кун дар не вик ти ми за ци је де те та. За то је по треб но осна жи ти де те да не по-ки вид се кун дар не вик ти ми за ци је де те та. За то је по треб но осна жи ти де те да не по-
сред но уче ству је у по ступ ку, уз што ма ње на ру ша ва ње емо тив не до бр о би ти де те та.сред но уче ству је у по ступ ку, уз што ма ње на ру ша ва ње емо тив не до бр о би ти де те та.

Ци ље ви при пре ме де те таЦи ље ви при пре ме де те та

 Да сма њи стрес код де те та; Да сма њи стрес код де те та;

 Да се де те ту по мог не да раз у ме при ро ду и озбиљ ност суд ског по ступ ка; Да се де те ту по мог не да раз у ме при ро ду и озбиљ ност суд ског по ступ ка;

 Да се сма њи мо гућ ност да де те бу де из ло же но по тен ци јал ним не га тив ним по- Да се сма њи мо гућ ност да де те бу де из ло же но по тен ци јал ним не га тив ним по-
сле ди ца ма уче шћа у суд ском по ступ ку;сле ди ца ма уче шћа у суд ском по ступ ку;

 Да се по мог не раз вој спо соб но сти де те та да од го во ри на по ста вље на пи та ња  Да се по мог не раз вој спо соб но сти де те та да од го во ри на по ста вље на пи та ња 
на нај при клад ни ји, ком плет ни ји и исти ни ти ји на чин;на нај при клад ни ји, ком плет ни ји и исти ни ти ји на чин;

 Да омо гу ћи мак си мал ну кре ди бил ност де те та као све до ка у про це су.  Да омо гу ћи мак си мал ну кре ди бил ност де те та као све до ка у про це су. 

Ко ра ци у при пре миКо ра ци у при пре ми

Про це на по тре бе за при пре мом де те та Про це на по тре бе за при пре мом де те та 

У овој фа зи суд ис пи ту је да ли по сто ји по тре ба за при пре мом де те та. Ову по тре бу У овој фа зи суд ис пи ту је да ли по сто ји по тре ба за при пре мом де те та. Ову по тре бу 
суд, по пра ви лу, ис пи ту је по при је му ту жбе, на кон што ис пи та ис пу ње ност про це-суд, по пра ви лу, ис пи ту је по при је му ту жбе, на кон што ис пи та ис пу ње ност про це-
сних прет по став ки за во ђе ње по ступ ка.сних прет по став ки за во ђе ње по ступ ка.

Суд би тре ба ло да утвр ди сле де ће окол но сти: Суд би тре ба ло да утвр ди сле де ће окол но сти: 

 Да ли се по сту пак од но си на пра ва и ин те ре се де те та? Да ли се по сту пак од но си на пра ва и ин те ре се де те та?

 Да ли је де те стран ка у по ступ ку и ко га за сту па?  Да ли је де те стран ка у по ступ ку и ко га за сту па? 

 Ко ји је уз раст де те та? Ко ји је уз раст де те та?

 Да ли је де те спо соб но да фор ми ра ми шље ње? Уко ли ко се не мо же из ве сти  Да ли је де те спо соб но да фор ми ра ми шље ње? Уко ли ко се не мо же из ве сти 
по у здан за кљу чак, по жељ но је да суд на ло жи да се из вр ши струч на про це на по у здан за кљу чак, по жељ но је да суд на ло жи да се из вр ши струч на про це на 
спо соб но сти де те та да фор ми ра ми шље ње.спо соб но сти де те та да фор ми ра ми шље ње.

 Да ли ће де те не по сред но или по сред но из ра зи ти ми шље ње, има ју ћи у ви ду  Да ли ће де те не по сред но или по сред но из ра зи ти ми шље ње, има ју ћи у ви ду 
уз раст де те та, пред мет по ступ ка и дру ге окол но сти? Уко ли ко се не мо же из ве-уз раст де те та, пред мет по ступ ка и дру ге окол но сти? Уко ли ко се не мо же из ве-
сти по у здан за кљу чак, по жељ но је да суд на ло жи да се из вр ши струч на про це-сти по у здан за кљу чак, по жељ но је да суд на ло жи да се из вр ши струч на про це-
на на чи на из ра жа ва ња ми шље ња ко ји је у нај бо љем ин те ре су де те та.на на чи на из ра жа ва ња ми шље ња ко ји је у нај бо љем ин те ре су де те та.

 Да ли по сто ји по тре ба да де те све до чи пред су дом? Да ли по сто ји по тре ба да де те све до чи пред су дом?
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Ако на осно ву по да та ка из ту жбе и при ло га уз ту жбу суд за кљу чи да ће де те, с об-Ако на осно ву по да та ка из ту жбе и при ло га уз ту жбу суд за кљу чи да ће де те, с об-
зи ром на окол но сти, би ти са слу ша но (као уче сник, стран ка или све док), без од ла-зи ром на окол но сти, би ти са слу ша но (као уче сник, стран ка или све док), без од ла-
га ња пред у зи ма ме ре у ци љу при пре ме де те та.га ња пред у зи ма ме ре у ци љу при пре ме де те та.

По тре ба за про це ном при пре ме де те та за са слу ша ње мо же на ста ти и у ка сни јим По тре ба за про це ном при пре ме де те та за са слу ша ње мо же на ста ти и у ка сни јим 
ета па ма суд ског по ступ ка. Та ко, на при мер, ако је суд за тра жио струч ну про це ну ета па ма суд ског по ступ ка. Та ко, на при мер, ако је суд за тра жио струч ну про це ну 
ра ди из бо ра на чи на из ра жа ва ња ми шље ња де те та, па на осно ву да те про це не од-ра ди из бо ра на чи на из ра жа ва ња ми шље ња де те та, па на осно ву да те про це не од-
ре ди да ће де те не по сред но из ра зи ти ми шље ње пред су дом, ду жан је да без од ла-ре ди да ће де те не по сред но из ра зи ти ми шље ње пред су дом, ду жан је да без од ла-
га ња пре ду зме ме ре ра ди при пре ме де те та за са слу ша ње. На та кав на чин суд ће га ња пре ду зме ме ре ра ди при пре ме де те та за са слу ша ње. На та кав на чин суд ће 
по сту пи ти и ка да у ка сни јем то ку по ступ ка од ре ди да се де те са слу ша као све док по сту пи ти и ка да у ка сни јем то ку по ступ ка од ре ди да се де те са слу ша као све док 
или да се де те ко је има за ступ ни ка ин фор ма тив но са слу ша. или да се де те ко је има за ступ ни ка ин фор ма тив но са слу ша. 

Од лу ка о по ве ра ва њу при пре ме де те та за суд Од лу ка о по ве ра ва њу при пре ме де те та за суд 

Суд тре ба да до не се од лу ку о то ме ко ме ће би ти по ве ре на при пре ма де те та за суд, Суд тре ба да до не се од лу ку о то ме ко ме ће би ти по ве ре на при пре ма де те та за суд, 
во де ћи ра чу на о сле де ћем: во де ћи ра чу на о сле де ћем: 

 При пре ма де те та по ве ра ва се, по пра ви лу, цен тру за со ци јал ни рад, ко ји је по- При пре ма де те та по ве ра ва се, по пра ви лу, цен тру за со ци јал ни рад, ко ји је по-
моћ ни струч ни ор ган су да; од овог пра ви ла од сту па се ако се у кон крет ном моћ ни струч ни ор ган су да; од овог пра ви ла од сту па се ако се у кон крет ном 
по ступ ку цен тар за со ци јал ни рад, као ор ган ста ра тељ ства, ја вља у уло зи ту жи-по ступ ку цен тар за со ци јал ни рад, као ор ган ста ра тељ ства, ја вља у уло зи ту жи-
о ца, ка ко би се спре чио су коб ин те ре са. У том слу ча ју при пре ма де те та мо же се о ца, ка ко би се спре чио су коб ин те ре са. У том слу ча ју при пре ма де те та мо же се 
по ве ри ти школ ском пси хо ло гу, по ро дич ном са ве то ва ли шту или дру гој уста но-по ве ри ти школ ском пси хо ло гу, по ро дич ном са ве то ва ли шту или дру гој уста но-
ви спе ци ја ли зо ва ној за рад са де цом.ви спе ци ја ли зо ва ној за рад са де цом.

 Ако суд, на осно ву по да та ка из ту жбе и дру гих из во ра, има са зна ње да је де те  Ако суд, на осно ву по да та ка из ту жбе и дру гих из во ра, има са зна ње да је де те 
укљу че но у не ки те ра пиј ски по сту пак, нај бо ље је да при пре ма де те та бу де по-укљу че но у не ки те ра пиј ски по сту пак, нај бо ље је да при пре ма де те та бу де по-
ве ре на ње го вом те ра пе у ту, јер ће он на нај бо љи на чин раз го ва ра ти с де те том, ве ре на ње го вом те ра пе у ту, јер ће он на нај бо љи на чин раз го ва ра ти с де те том, 
с об зи ром на то да га де те већ по зна је, и нај бр же ће иден ти фи ко ва ти по тен ци-с об зи ром на то да га де те већ по зна је, и нај бр же ће иден ти фи ко ва ти по тен ци-
јал не про ме не по на ша ња де те та као по сле ди цу суд ског по ступ ка, и од го ва ра-јал не про ме не по на ша ња де те та као по сле ди цу суд ског по ступ ка, и од го ва ра-
ју ћим стра те ги ја ма по мо ћи де те ту у пре ва зи ла же њу стре са.ју ћим стра те ги ја ма по мо ћи де те ту у пре ва зи ла же њу стре са.

 Ако суд, на осно ву по да та ка из ту жбе, утвр ди да је цен тар за со ци јал ни рад де- Ако суд, на осно ву по да та ка из ту жбе, утвр ди да је цен тар за со ци јал ни рад де-
те ту по ста вио ко ли зиј ског ста ра те ља, при пре ма се по ве ра ва ко ли зиј ском ста-те ту по ста вио ко ли зиј ског ста ра те ља, при пре ма се по ве ра ва ко ли зиј ском ста-
ра те љу. ра те љу. 

 Ако је суд де те ту по ста вио при вре ме ног за ступ ни ка, при пре ма се по ве ра ва  Ако је суд де те ту по ста вио при вре ме ног за ступ ни ка, при пре ма се по ве ра ва 
при  вре ме ном за ступ ни ку. при  вре ме ном за ступ ни ку. 

Упу ћи ва ње на ло га за при пре му де те та за суд Упу ћи ва ње на ло га за при пре му де те та за суд 

Ка да од лу чи да де те тре ба при пре ми ти за суд, суд са ста вља и до ста вља на лог ли-Ка да од лу чи да де те тре ба при пре ми ти за суд, суд са ста вља и до ста вља на лог ли-
цу/слу жби да де те при пре ми за до ла зак пред суд.цу/слу жби да де те при пре ми за до ла зак пред суд.
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При то ме би суд тре ба ло да има у ви ду сле де ће окол но сти:При то ме би суд тре ба ло да има у ви ду сле де ће окол но сти:

 Ко ри сно је што ја сни је пре ци зи ра ти за дат ке ли ца/слу жбе ко ји ма је по ве ре на  Ко ри сно је што ја сни је пре ци зи ра ти за дат ке ли ца/слу жбе ко ји ма је по ве ре на 
при пре ма де те та за са слу ша ње, са об ја шње њем ци ље ва ко је при пре ма де те та при пре ма де те та за са слу ша ње, са об ја шње њем ци ље ва ко је при пре ма де те та 
тре ба да оства ри и уло ге у ко јој ће де те уче ство ва ти у по ступ ку;тре ба да оства ри и уло ге у ко јој ће де те уче ство ва ти у по ступ ку;

 При ли ком фор му ли са ња на ло га за при пре му де те та ко ри сно је ука за ти на по- При ли ком фор му ли са ња на ло га за при пре му де те та ко ри сно је ука за ти на по-
тре бу да де ца бу ду на аде ква тан на чин при пре мље на за са слу ша ње/из ра жа-тре бу да де ца бу ду на аде ква тан на чин при пре мље на за са слу ша ње/из ра жа-
ва ње ми шље ња пред су дом. То, по ред оста лог, под ра зу ме ва ду жност осо бе/ва ње ми шље ња пред су дом. То, по ред оста лог, под ра зу ме ва ду жност осо бе/
слу жбе ко ја при пре ма де те за суд да де те ту пру жи од го во ре на пи та ња: ко, шта, слу жбе ко ја при пре ма де те за суд да де те ту пру жи од го во ре на пи та ња: ко, шта, 
ка да, где и ка ко у од но су на суд, љу де ко ји ра де у ње му, про це ду ре;ка да, где и ка ко у од но су на суд, љу де ко ји ра де у ње му, про це ду ре;

 Ко?Ко? — нео п ход но је да де ца бу ду упо зна та са тим ко је ће осо бе и у ко јим уло- — нео п ход но је да де ца бу ду упо зна та са тим ко је ће осо бе и у ко јим уло-
га ма уче ство ва ти у суд ском про це су, јер ће се на тај на чин осе ћа ти ре лак си-га ма уче ство ва ти у суд ском про це су, јер ће се на тај на чин осе ћа ти ре лак си-
ра ни је. ра ни је. 

 Шта?Шта? — нео п ход но је да де ца има ју зна ње о то ме шта је мо гу ће да се де си  — нео п ход но је да де ца има ју зна ње о то ме шта је мо гу ће да се де си 
на су ду; би ло би до бро да де ца има ју не ка раз у ме ва ња о тер ми но ло ги ји ко-на су ду; би ло би до бро да де ца има ју не ка раз у ме ва ња о тер ми но ло ги ји ко-
ја се ко ри сти у суд ни ци; ако је де те све док, нео п ход но је да бу де упо зна то ја се ко ри сти у суд ни ци; ако је де те све док, нео п ход но је да бу де упо зна то 
са про це ду ром из во ђе ња до ка за, што под ра зу ме ва да ће де те би ти у си ту а-са про це ду ром из во ђе ња до ка за, што под ра зу ме ва да ће де те би ти у си ту а-
ци ји да од го ва ра на пи та ња ко ја му по ста вља ју су ди ја и дру ге осо бе. ци ји да од го ва ра на пи та ња ко ја му по ста вља ју су ди ја и дру ге осо бе. 

 Ка да?Ка да? — нео п ход но је да де те зна ка да и ко ли ко че сто ће ићи на суд; не оп- — нео п ход но је да де те зна ка да и ко ли ко че сто ће ићи на суд; не оп-
ход но је обез бе ди ти да вре ме од ла ска у суд бу де при ла го ђе но по тре ба ма ход но је обез бе ди ти да вре ме од ла ска у суд бу де при ла го ђе но по тре ба ма 
де те та. де те та. 

 Где?Где? — де цу и њи хо ве пра ти о це тре ба ло би упо зна ти са ти ме где ће че ка ти  — де цу и њи хо ве пра ти о це тре ба ло би упо зна ти са ти ме где ће че ка ти 
на по сту пак су ђе ња пре ула ска у суд ни цу; уко ли ко су пре да ва ња ис ка за на по сту пак су ђе ња пре ула ска у суд ни цу; уко ли ко су пре да ва ња ис ка за 
де те та већ до не те не ке од лу ке у ве зи с де те том, нео п ход но је де те упо зна ти де те та већ до не те не ке од лу ке у ве зи с де те том, нео п ход но је де те упо зна ти 
са тим од лу ка ма на на чин при ла го ђен уз ра сту де те та. Та ко ђе је ва жно де те са тим од лу ка ма на на чин при ла го ђен уз ра сту де те та. Та ко ђе је ва жно де те 
упо зна ти са ор га ни за ци јом суд ни це, ме сти ма где ће ста ја ти уче сни ци у суд-упо зна ти са ор га ни за ци јом суд ни це, ме сти ма где ће ста ја ти уче сни ци у суд-
ском по ступ ку. Уко ли ко је мо гу ће, по треб но је уна пред ин фор ми са ти де те ском по ступ ку. Уко ли ко је мо гу ће, по треб но је уна пред ин фор ми са ти де те 
где нпр. се де, сто је осо бе у ко је мо же да гле да при ли ком да ва ња ис ка за, а где нпр. се де, сто је осо бе у ко је мо же да гле да при ли ком да ва ња ис ка за, а 
ко је по зна је. Та ко ђе, ако је мо гу ће, тре ба ор га ни зо ва ти оби ла зак су да. ко је по зна је. Та ко ђе, ако је мо гу ће, тре ба ор га ни зо ва ти оби ла зак су да. 

 Ка ко?Ка ко? — Нео п ход но је да ти об ја шње ња ко ја омо гу ћа ва ју да де те раз у ме  — Нео п ход но је да ти об ја шње ња ко ја омо гу ћа ва ју да де те раз у ме 
на ко ји на чин би тре ба ло да се по на ша за вре ме суд ског по ступ ка, од но-на ко ји на чин би тре ба ло да се по на ша за вре ме суд ског по ступ ка, од но-
сно у суд ни ци; де те тре ба еду ко ва ти и да ти му ин фор ма ци је у скла ду с ка-сно у суд ни ци; де те тре ба еду ко ва ти и да ти му ин фор ма ци је у скла ду с ка-
лен дар ским уз ра стом и ње го вим/ње ним мо гућ но сти ма да раз у ме си ту а ци-лен дар ским уз ра стом и ње го вим/ње ним мо гућ но сти ма да раз у ме си ту а ци-
ју ис пи ти ва ња; де те тре ба да до би је ин фор ма ци је у ве зи са све до че њем; ју ис пи ти ва ња; де те тре ба да до би је ин фор ма ци је у ве зи са све до че њем; 
тре ба омо гу ћи ти да де те из не се сво је по гле де, же ље, за бри ну тост, пру жи ти тре ба омо гу ћи ти да де те из не се сво је по гле де, же ље, за бри ну тост, пру жи ти 
му емо ци о нал ну по др шку, мо гућ ност да ис ка же сво је бо ја зни ка ко у ве зи му емо ци о нал ну по др шку, мо гућ ност да ис ка же сво је бо ја зни ка ко у ве зи 
с по ступ ком, та ко и ге не рал но о мо гу ћим по сле ди ца ма све до че ња, што ће с по ступ ком, та ко и ге не рал но о мо гу ћим по сле ди ца ма све до че ња, што ће 
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по мо ћи ефи ка сни јем све до че њу; об ја сни ти де те ту да има пра во да са њим по мо ћи ефи ка сни јем све до че њу; об ја сни ти де те ту да има пра во да са њим 
на су ду бу де осо ба у ко ју оно има по ве ре ња. Ако је у пи та њу де те са ин ва-на су ду бу де осо ба у ко ју оно има по ве ре ња. Ако је у пи та њу де те са ин ва-
ли ди те том, пи та ти га да ли же ли да са њим у су ду бу де струч њак за рад са ли ди те том, пи та ти га да ли же ли да са њим у су ду бу де струч њак за рад са 
де цом са тим спе ци фич ним про бле ми ма (углав ном сви има ју већ свог про-де цом са тим спе ци фич ним про бле ми ма (углав ном сви има ју већ свог про-
фе си о нал ца у окви ру здрав стве не за шти те са ко јим ду го са ра ђу ју); уко ли ко фе си о нал ца у окви ру здрав стве не за шти те са ко јим ду го са ра ђу ју); уко ли ко 
де те то же ли, о то ме из ве сти ти суд. де те то же ли, о то ме из ве сти ти суд. 

 Ако суд оце ни да исто ли це/слу жба тре ба да оба ви и дру ге за дат ке, ко ри сно  Ако суд оце ни да исто ли це/слу жба тре ба да оба ви и дру ге за дат ке, ко ри сно 
је, ра ди оства ри ва ња по треб не ефи ка сно сти у по сту па њу, у истом до пи су за-је, ра ди оства ри ва ња по треб не ефи ка сно сти у по сту па њу, у истом до пи су за-
тра жи ти оба вља ње свих де лат но сти. Та ко, ако је при пре ма де те та по ве ре на тра жи ти оба вља ње свих де лат но сти. Та ко, ако је при пре ма де те та по ве ре на 
цен тру за со ци јал ни рад, од ње га се исто вре ме но мо же тра жи ти да про це ни цен тру за со ци јал ни рад, од ње га се исто вре ме но мо же тра жи ти да про це ни 
спо соб ност де те та да фор ми ра ми шље ње и спо соб ност де те та да не по сред но спо соб ност де те та да фор ми ра ми шље ње и спо соб ност де те та да не по сред но 
из ра зи ми шље ње, да утвр ди да ли де те же ли да не по сред но или по сред но из-из ра зи ми шље ње, да утвр ди да ли де те же ли да не по сред но или по сред но из-
ра зи ми шље ње, да утвр ди ми шље ње де те та, као и да дâ свој на лаз и ми шље ња, ра зи ми шље ње, да утвр ди ми шље ње де те та, као и да дâ свој на лаз и ми шље ња, 
ако је то по за ко ну по треб но. У том слу ча ју, ко ри сно је ја сно апо стро фи ра ти све ако је то по за ко ну по треб но. У том слу ча ју, ко ри сно је ја сно апо стро фи ра ти све 
по је ди нач не за дат ке.по је ди нач не за дат ке.

 При пре ма де те та нео п ход на је и у слу ча ју ве шта че ња. Уко ли ко де те тре ба да  При пре ма де те та нео п ход на је и у слу ча ју ве шта че ња. Уко ли ко де те тре ба да 
иде на раз го вор са ве шта ком, у до пи су тре ба на ло жи ти ли цу/слу жби да при-иде на раз го вор са ве шта ком, у до пи су тре ба на ло жи ти ли цу/слу жби да при-
пре ми де те за ве шта че ње.пре ми де те за ве шта че ње.

 У до пи су ко јим се на ла же при пре ма де те та за уче шће у суд ском по ступ ку, од  У до пи су ко јим се на ла же при пре ма де те та за уче шће у суд ском по ступ ку, од 
ли ца, од но сно ор га на ко јим је по ве ре на при пре ма де те та тре ба ли ца, од но сно ор га на ко јим је по ве ре на при пре ма де те та тре ба за тра жи ти за тра жи ти 
за пи сник раз го во ра са де те томза пи сник раз го во ра са де те том у окви ру при пре ме де те та за суд. На тај на чин  у окви ру при пре ме де те та за суд. На тај на чин 
суд до би ја мо гућ ност да про ве ри да ли је де те до би ло све по треб не ин фор ма-суд до би ја мо гућ ност да про ве ри да ли је де те до би ло све по треб не ин фор ма-
ци је јер на су ду ле жи ду жност да се о то ме ста ра (чл. 266. ст. 3. ПЗ). ци је јер на су ду ле жи ду жност да се о то ме ста ра (чл. 266. ст. 3. ПЗ). 
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Сме р ни це за оства ри ва ње пра ва де те та 
на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња 

Пра во де те та на сло бод но из ра жа ва ње ми шље њаПра во де те та на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња
— за кон ски оквир— за кон ски оквир

Члан 12. Кон вен ци је о пра ви ма де те та га ран ту је Члан 12. Кон вен ци је о пра ви ма де те та га ран ту је сва ком де те ту пра во да сло бод но сва ком де те ту пра во да сло бод но 
из ра зи сво је ми шље ње о свим пи та њи ма ко ја се ти чу де те та, као и да се ми шље-из ра зи сво је ми шље ње о свим пи та њи ма ко ја се ти чу де те та, као и да се ми шље-
њу де те та по све ти ду жна па жња, у скла ду са го ди на ма жи во та и зре ло шћу де те-њу де те та по све ти ду жна па жња, у скла ду са го ди на ма жи во та и зре ло шћу де те-
та. та. Ово пра во је ди на мич ке при ро де, а ње го ва уло га је да де ци обез бе ди ак тив но Ово пра во је ди на мич ке при ро де, а ње го ва уло га је да де ци обез бе ди ак тив но 
уче шће у до но ше њу свих од лу ка ко је их се ти чу. уче шће у до но ше њу свих од лу ка ко је их се ти чу. 

Де те има пра во, али не и оба ве зу, да из ра зи сво је ми шље ње и сва ко ко утвр ђу је Де те има пра во, али не и оба ве зу, да из ра зи сво је ми шље ње и сва ко ко утвр ђу је 
ми шље ње де те та ду жан је да о то ме оба ве сти де те на на чин при ме рен уз ра сту и ми шље ње де те та ду жан је да о то ме оба ве сти де те на на чин при ме рен уз ра сту и 
зре ло сти де те та, про ве ра ва ју ћи да ли је де те то раз у ме ло. Ово оба ве ште ње тре ба зре ло сти де те та, про ве ра ва ју ћи да ли је де те то раз у ме ло. Ово оба ве ште ње тре ба 
да ти пре не го што се при сту пи пру жа њу ин фор ма ци ја ко је су де те ту по треб не ра-да ти пре не го што се при сту пи пру жа њу ин фор ма ци ја ко је су де те ту по треб не ра-
ди фор ми ра ња ми шље ња.ди фор ми ра ња ми шље ња.

Пра во на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња под ра зу ме ва аутен тич но слу ша ње и Пра во на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња под ра зу ме ва аутен тич но слу ша ње и 
ува жа ва ње оно га што де ца има ју да ка жу, да ва ње про сто ра де ци да из ра зе сво је ува жа ва ње оно га што де ца има ју да ка жу, да ва ње про сто ра де ци да из ра зе сво је 
ми шље ње и, узи ма ју ћи у об зир њи хов уз раст и раз вој не мо гућ но сти, омо гу ћа ва ње ми шље ње и, узи ма ју ћи у об зир њи хов уз раст и раз вој не мо гућ но сти, омо гу ћа ва ње 
да уче ству ју у про це су до но ше ња од лу ка о ства ри ма ко је их се ти чу. На тај на чин се да уче ству ју у про це су до но ше ња од лу ка о ства ри ма ко је их се ти чу. На тај на чин се 
под сти че и ин си сти ра на ува жа ва њу ми шље ња де це, што је у не по сред ној ве зи с под сти че и ин си сти ра на ува жа ва њу ми шље ња де це, што је у не по сред ној ве зи с 
њи хо вим нај бо љим ин те ре сом, још јед ним од основ них прин ци па Кон вен ци је. њи хо вим нај бо љим ин те ре сом, још јед ним од основ них прин ци па Кон вен ци је. 

Пра во де те та на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња ре гу ли са но је чл. 65. ПЗ та ко Пра во де те та на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња ре гу ли са но је чл. 65. ПЗ та ко 
што је про пи са но да сва ком де те ту ко је је спо соб но да фор ми ра ми шље ње при-што је про пи са но да сва ком де те ту ко је је спо соб но да фор ми ра ми шље ње при-
зна то је пра во да сло бод но из ра зи сво је ми шље ње. Оства ри ва ње пра ва де те та на зна то је пра во да сло бод но из ра зи сво је ми шље ње. Оства ри ва ње пра ва де те та на 
сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња у пар ни ца ма у ве зи са по ро дич ним од но си ма сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња у пар ни ца ма у ве зи са по ро дич ним од но си ма 
кон кре ти зо ва но је од ред ба ма са др жа ним у чл. 266. ст. 3. ПЗ и чл. 268. ПЗ. кон кре ти зо ва но је од ред ба ма са др жа ним у чл. 266. ст. 3. ПЗ и чл. 268. ПЗ. 

Ове за кон ске од ред бе ни су са свим ускла ђе не. На и ме, док је од ред бом чл. 65. ПЗ Ове за кон ске од ред бе ни су са свим ускла ђе не. На и ме, док је од ред бом чл. 65. ПЗ 
сва ком де те ту ко је је спо соб но да фор ми ра ми шље ње при зна тосва ком де те ту ко је је спо соб но да фор ми ра ми шље ње при зна то пра во да сло бод- пра во да сло бод-
но из ра зи сво је ми шље ње о свим пи та њи ма ко ја га се ти чу и у свим по ступ ци ма но из ра зи сво је ми шље ње о свим пи та њи ма ко ја га се ти чу и у свим по ступ ци ма 
у ко ји ма се од лу чу је о ње го вим пра ви ма,у ко ји ма се од лу чу је о ње го вим пра ви ма, од ред ба ма чл. 266. ст. 3. ПЗ и чл. 268. ПЗ  од ред ба ма чл. 266. ст. 3. ПЗ и чл. 268. ПЗ 
ово пра во је ли ми ти ра но јер је при зна то са мо де те ту ко је се у по ступ ку ја вља као ово пра во је ли ми ти ра но јер је при зна то са мо де те ту ко је се у по ступ ку ја вља као 
стран ка, а де те, пре ма ПЗ, фор мал но ни је стран ка у мно гим по ступ ци ма у ко ји ма се стран ка, а де те, пре ма ПЗ, фор мал но ни је стран ка у мно гим по ступ ци ма у ко ји ма се 
не по сред но од лу чу је о ње го вим пра ви ма и ин те ре си ма. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду не по сред но од лу чу је о ње го вим пра ви ма и ин те ре си ма. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду 
чи ње ни цу да је пра во де те та на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња пра во га ран то-чи ње ни цу да је пра во де те та на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња пра во га ран то-
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ва но Кон вен ци јом о пра ви ма де те та, ко ја се, као ме ђу на род ни уго вор, не по сред но ва но Кон вен ци јом о пра ви ма де те та, ко ја се, као ме ђу на род ни уго вор, не по сред но 
при ме њу је, ова не ус кла ђе ност про пи са не сме би ти раз лог да се де те ту ус кра ти при ме њу је, ова не ус кла ђе ност про пи са не сме би ти раз лог да се де те ту ус кра ти 
пра во да сло бод но из ра зи сво је ми шље ње у сва ком суд ском по ступ ку у ко ме се пра во да сло бод но из ра зи сво је ми шље ње у сва ком суд ском по ступ ку у ко ме се 
од лу чу је о ње го вим пра ви ма и ин те ре си ма, без об зи ра на то да ли фор мал но има од лу чу је о ње го вим пра ви ма и ин те ре си ма, без об зи ра на то да ли фор мал но има 
или не ма по ло жај стран ке. На та кав за кљу чак упу ћу је и чи ње ни ца да је у свим по-или не ма по ло жај стран ке. На та кав за кљу чак упу ћу је и чи ње ни ца да је у свим по-
ступ ци ма у ко ји ма се од лу чу је о пра ви ма и ин те ре си ма де те та де те стран ка у ма те-ступ ци ма у ко ји ма се од лу чу је о пра ви ма и ин те ре си ма де те та де те стран ка у ма те-
ри јал но прав ном сми слу, без об зи ра што не ма фор мал ни по ло жај стран ке. ри јал но прав ном сми слу, без об зи ра што не ма фор мал ни по ло жај стран ке. 

Смернице у погледу процене способности дететаСмернице у погледу процене способности детета
да формира и изрази мишљење да формира и изрази мишљење 

Сва ко де те, без об зи ра на уз раст, мо же да фор ми ра и из ра зи ми шље ње о ства-Сва ко де те, без об зи ра на уз раст, мо же да фор ми ра и из ра зи ми шље ње о ства-
ри ри ма ко је су део ње го вог не по сред ног ис ку ства. Став Ко ми те та за пра ва де те та је ма ко је су део ње го вог не по сред ног ис ку ства. Став Ко ми те та за пра ва де те та је 
„да да је де те спо соб но да об ли ку је ми шље ње од нај ра ни јег до ба, чак и ка да мо жда је де те спо соб но да об ли ку је ми шље ње од нај ра ни јег до ба, чак и ка да мо жда 
ни је у ста њу да га вер бал но из ра зини је у ста њу да га вер бал но из ра зи.” Сто га, сви об ли ци из ра жа ва ња ми шље ња .” Сто га, сви об ли ци из ра жа ва ња ми шље ња 
тре ба да бу ду при хва ће ни и за сту пље ни: из ра жа ва ње ми шље ња кроз игру, го-тре ба да бу ду при хва ће ни и за сту пље ни: из ра жа ва ње ми шље ња кроз игру, го-
вор те ла, из ра зе ли ца, цр та ње и сли ка ње, ко ји ма и са свим ма ла де ца по ка зу ју вор те ла, из ра зе ли ца, цр та ње и сли ка ње, ко ји ма и са свим ма ла де ца по ка зу ју 
раз у ме ва ње, из бо ре и скло но сти. раз у ме ва ње, из бо ре и скло но сти. 

Ко ми тет за пра ва де те та од луч но сто ји на ста но ви шту да не по сто је ста ро сне гра-Ко ми тет за пра ва де те та од луч но сто ји на ста но ви шту да не по сто је ста ро сне гра-
ни це у по гле ду ни це у по гле ду спо соб но сти де те та да фор ми ра ми шље њеспо соб но сти де те та да фор ми ра ми шље ње, већ да се та спо соб-, већ да се та спо соб-
ност утвр ђу је у сва ком кон крет ном слу ча ју, има ју ћи у ви ду кон крет но де те, кон-ност утвр ђу је у сва ком кон крет ном слу ча ју, има ју ћи у ви ду кон крет но де те, кон-
крет но пи та ње и окол но сти у ко ји ма се уче шће де те та од ви ја. Ко ми тет је ста ва да крет но пи та ње и окол но сти у ко ји ма се уче шће де те та од ви ја. Ко ми тет је ста ва да 
се не мо же прет по ста вља ти да де те ни је спо соб но да из ра зи сво је ми шље ње, већ се не мо же прет по ста вља ти да де те ни је спо соб но да из ра зи сво је ми шље ње, већ 
да се, на пр о тив, мо ра по ћи од прет по став ке да је де те спо соб но да фор ми ра соп-да се, на пр о тив, мо ра по ћи од прет по став ке да је де те спо соб но да фор ми ра соп-
стве но ми шље ње и пру жи ти де те ту мо гућ ност да га из ра зи; ни је на де те ту да оно стве но ми шље ње и пру жи ти де те ту мо гућ ност да га из ра зи; ни је на де те ту да оно 
пр во до ка зу је сво ју спо соб ност.пр во до ка зу је сво ју спо соб ност.

„Право сваког детета да буде саслушано и озбиљно схваћено представља једну од „Право сваког детета да буде саслушано и озбиљно схваћено представља једну од 
основних вредности Конвенције. Комитет за права детета сматра да је члан 12 један од основних вредности Конвенције. Комитет за права детета сматра да је члан 12 један од 
четири главна принципа Конвенције, а остала три су право на недискриминацију, право четири главна принципа Конвенције, а остала три су право на недискриминацију, право 
на живот и развој, и првенство најбољег интереса детета, који истичу чињеницу да на живот и развој, и првенство најбољег интереса детета, који истичу чињеницу да 
овај члан не утврђује само појединачно право, већ га треба узимати у обзир приликом овај члан не утврђује само појединачно право, већ га треба узимати у обзир приликом 
тумачења и примене свих других права”. тумачења и примене свих других права”. 

Општи коментар број 12: Право детета да буде саслушано, УН, OCRC/C/GC/12, 20. јули 2009.Општи коментар број 12: Право детета да буде саслушано, УН, OCRC/C/GC/12, 20. јули 2009.

Способност детета да изрази мишљење у већој мери је повезано са контекстом, него са 
узрастом — када одрасли обезбеде услове (контекст) прилагођене детету, оно може и на 
нижем узрасту да постигне оно што потпуно самостално, тј. без посебног прилагођавања 
контекста, може да чини и на вишим узрастима. Процена способности детета да формира 
мишљење пре свега прво подразумева могућност одраслих да формирају контекст 
прилагођен детету (од просторије до начина комуникације), па тек онда процењују да ли
у таквом контексту дете може да изрази своје мишљење. 

Gerison Lansdown: Can You Hear Me? The Right of Young Children to Participate in Decisions Affecting 
Them; Working Papers in Early Childhood Development, vol. 36; Bernard van Leer Foundation; 2005.
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ва но Кон вен ци јом о пра ви ма де те та, ко ја се, као ме ђу на род ни уго вор, не по сред но 
при ме њу је, ова не ус кла ђе ност про пи са не сме би ти раз лог да се де те ту ус кра ти 
пра во да сло бод но из ра зи сво је ми шље ње у сва ком суд ском по ступ ку у ко ме се 
од лу чу је о ње го вим пра ви ма и ин те ре си ма, без об зи ра на то да ли фор мал но има 
или не ма по ло жај стран ке. На та кав за кљу чак упу ћу је и чи ње ни ца да је у свим по-
ступ ци ма у ко ји ма се од лу чу је о пра ви ма и ин те ре си ма де те та де те стран ка у ма те-
ри јал но прав ном сми слу, без об зи ра што не ма фор мал ни по ло жај стран ке. 

Смернице у погледу процене способности детета
да формира и изрази мишљење 

Сва ко де те, без об зи ра на уз раст, мо же да фор ми ра и из ра зи ми шље ње о ства-
ри ма ко је су део ње го вог не по сред ног ис ку ства. Став Ко ми те та за пра ва де те та је 
„да је де те спо соб но да об ли ку је ми шље ње од нај ра ни јег до ба, чак и ка да мо жда 
ни је у ста њу да га вер бал но из ра зи.” Сто га, сви об ли ци из ра жа ва ња ми шље ња 
тре ба да бу ду при хва ће ни и за сту пље ни: из ра жа ва ње ми шље ња кроз игру, го-
вор те ла, из ра зе ли ца, цр та ње и сли ка ње, ко ји ма и са свим ма ла де ца по ка зу ју 
раз у ме ва ње, из бо ре и скло но сти. 

Ко ми тет за пра ва де те та од луч но сто ји на ста но ви шту да не по сто је ста ро сне гра-
ни це у по гле ду спо соб но сти де те та да фор ми ра ми шље ње, већ да се та спо соб-
ност утвр ђу је у сва ком кон крет ном слу ча ју, има ју ћи у ви ду кон крет но де те, кон-
крет но пи та ње и окол но сти у ко ји ма се уче шће де те та од ви ја. Ко ми тет је ста ва да 
се не мо же прет по ста вља ти да де те ни је спо соб но да из ра зи сво је ми шље ње, већ 
да се, на пр о тив, мо ра по ћи од прет по став ке да је де те спо соб но да фор ми ра соп-
стве но ми шље ње и пру жи ти де те ту мо гућ ност да га из ра зи; ни је на де те ту да оно 
пр во до ка зу је сво ју спо соб ност.

„Право сваког детета да буде саслушано и озбиљно схваћено представља једну од 
основних вредности Конвенције. Комитет за права детета сматра да је члан 12 један од 
четири главна принципа Конвенције, а остала три су право на недискриминацију, право 
на живот и развој, и првенство најбољег интереса детета, који истичу чињеницу да 
овај члан не утврђује само појединачно право, већ га треба узимати у обзир приликом 
тумачења и примене свих других права”. 

Општи коментар број 12: Право детета да буде саслушано, УН, OCRC/C/GC/12, 20. јули 2009.

Способност детета да изрази мишљење у већој мери је повезано са контекстом, него са Способност детета да изрази мишљење у већој мери је повезано са контекстом, него са 
узрастом — када одрасли обезбеде услове (контекст) прилагођене детету, оно може и на узрастом — када одрасли обезбеде услове (контекст) прилагођене детету, оно може и на 
нижем узрасту да постигне оно што потпуно самостално, тј. без посебног прилагођавања нижем узрасту да постигне оно што потпуно самостално, тј. без посебног прилагођавања 
контекста, може да чини и на вишим узрастима. Процена способности детета да формира контекста, може да чини и на вишим узрастима. Процена способности детета да формира 
мишљење пре свега прво подразумева могућност одраслих да формирају контекст мишљење пре свега прво подразумева могућност одраслих да формирају контекст 
прилагођен детету (од просторије до начина комуникације), па тек онда процењују да липрилагођен детету (од просторије до начина комуникације), па тек онда процењују да ли
у таквом контексту дете може да изрази своје мишљење. у таквом контексту дете може да изрази своје мишљење. 

Gerison Lansdown: Gerison Lansdown: Can You Hear Me?Can You Hear Me? The Right of Young Children to Participate in Decisions Affecting  The Right of Young Children to Participate in Decisions Affecting 
Them; Working Papers in Early Childhood Development, vol. 36; Bernard van Leer Foundation; 2005.Them; Working Papers in Early Childhood Development, vol. 36; Bernard van Leer Foundation; 2005.

Одредбе ПЗ о слободном изражавању мишљења детета следе стандарде Кон-Одредбе ПЗ о слободном изражавању мишљења детета следе стандарде Кон-
вен ције. Наиме, чл. 65. односи се на право детета да слободно изрази мишљење, вен ције. Наиме, чл. 65. односи се на право детета да слободно изрази мишљење, 
док се чл. 266. ПЗ односи на право детета да непосредно изрази мишљење на док се чл. 266. ПЗ односи на право детета да непосредно изрази мишљење на 
ме сту и на начин у складу са узрастом и зрелошћу детета. Старосна граница од ме сту и на начин у складу са узрастом и зрелошћу детета. Старосна граница од 
10 година коју Породични закон прописује у чл. 65. односи се на право детета да 10 година коју Породични закон прописује у чл. 65. односи се на право детета да 
нене попо средсред но изрази мишљење но изрази мишљење у поступку, а не на право детета да уопште изрази у поступку, а не на право детета да уопште изрази 
своје ми шљење.своје ми шљење.

Сагласно томе, у предузимању процесне делатности која обезбеђује да дете Сагласно томе, у предузимању процесне делатности која обезбеђује да дете 
слободно изрази своје мишљење потребно је следити следеће смернице: слободно изрази своје мишљење потребно је следити следеће смернице: 

 Постоји оборива претпоставка да је свако дете способно да формира и изрази  Постоји оборива претпоставка да је свако дете способно да формира и изрази 
мишљење; уколико у том погледу постоји сумња, треба затражити мишљење мишљење; уколико у том погледу постоји сумња, треба затражити мишљење 
органа старатељства; органа старатељства; 

 Сваком детету треба омогућити да изрази мишљење у оном облику који је за  Сваком детету треба омогућити да изрази мишљење у оном облику који је за 
дете најпогоднији, имајући у виду узраст и зрелост детета;дете најпогоднији, имајући у виду узраст и зрелост детета;

 Мишљење детета мора имати исти третман у судском поступку, без обзира на  Мишљење детета мора имати исти третман у судском поступку, без обзира на 
облик у којем је изражено. облик у којем је изражено. 
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Смернице за остваривање права детета да добије Смернице за остваривање права детета да добије 
обавештења ради формирања мишљењаобавештења ради формирања мишљења

У чл. 65. ст. 2. ПЗ де те ту је при зна то пра во да У чл. 65. ст. 2. ПЗ де те ту је при зна то пра во да бла го вре ме но до би је сва обабла го вре ме но до би је сва оба  ве  ве -
ш те те  ња ко ја су му по треб на за фор ми ра ње ми шље ња. ња ко ја су му по треб на за фор ми ра ње ми шље ња. Та ко ђе, у чл. 266. ст. 3. Та ко ђе, у чл. 266. ст. 3. 
ПЗ про  пи  са  на је ПЗ про  пи  са  на је ду жност су да да се ста раду жност су да да се ста ра да де те као стран ка  да де те као стран ка до би је сва оба-до би је сва оба-
ве ште њаве ште ња ко ја су му по треб на. Са гла сно то ме, на су ду је ду жност да пре ду зме  ко ја су му по треб на. Са гла сно то ме, на су ду је ду жност да пре ду зме 
рад ње ко ји ма обез бе  ђу  је да де те до би је оба ве ште ња, и он ову ду жност има без рад ње ко ји ма обез бе  ђу  је да де те до би је оба ве ште ња, и он ову ду жност има без 
об зи ра на то да ли ће де  те сво је ми шље ње из ра зи ти не по сред но пред су дом об зи ра на то да ли ће де  те сво је ми шље ње из ра зи ти не по сред но пред су дом 
или по сред ним пу тем. или по сред ним пу тем. 

Ако се ра ди о де те ту за ко је је суд од ре дио да ће би ти са слу ша но у по ступ ку, Ако се ра ди о де те ту за ко је је суд од ре дио да ће би ти са слу ша но у по ступ ку, пру-пру-
жа ње оба ве ште ња де те ту ра ди фор ми ра ња ми шље ња суд по ве ра ва оном ли цу/жа ње оба ве ште ња де те ту ра ди фор ми ра ња ми шље ња суд по ве ра ва оном ли цу/
слу жби ко ји ма је по ве рио при пре му де те та. слу жби ко ји ма је по ве рио при пре му де те та. У до пи су ко ји суд упу ћу је ли цу/слу-У до пи су ко ји суд упу ћу је ли цу/слу-
жби тре ба оквир но ука за ти ко је ин фор ма ци је де те тре ба да до би је. жби тре ба оквир но ука за ти ко је ин фор ма ци је де те тре ба да до би је. 

У том сми слу, тре ба има ти у ви ду сле де ће: У том сми слу, тре ба има ти у ви ду сле де ће: 

 Де те тре ба да бу де ин фор ми са но о пред ме ту по ступ ка, о то ку по ступ ка, о ли- Де те тре ба да бу де ин фор ми са но о пред ме ту по ступ ка, о то ку по ступ ка, о ли-
ци ма укљу че ним у по сту пак и њи хо вим уло га ма, као и о пра ви ма ко ја де те ту ци ма укљу че ним у по сту пак и њи хо вим уло га ма, као и о пра ви ма ко ја де те ту 
при па да ју; при па да ју; 

 Обим ин фор ма ци ја ко је се де те ту пру жа ју дик ти ра сам по сту пак, ње го ва сло- Обим ин фор ма ци ја ко је се де те ту пру жа ју дик ти ра сам по сту пак, ње го ва сло-
же ност, мул ти ди мен зи о нал ност и др., а сва ка ин фор ма ци ја мо же би ти зна чај на же ност, мул ти ди мен зи о нал ност и др., а сва ка ин фор ма ци ја мо же би ти зна чај на 
и ва жна. По ла зни прин цип је да де те тре ба да до би је оп ти мал ни обим ин фор-и ва жна. По ла зни прин цип је да де те тре ба да до би је оп ти мал ни обим ин фор-
ма ци ја (ни пре ма ло ни пре ви ше); ма ци ја (ни пре ма ло ни пре ви ше); 

 Де те ту тре ба об ја сни ти због че га је су ду ва жно да чу је ми шље ње де те та, због  Де те ту тре ба об ја сни ти због че га је су ду ва жно да чу је ми шље ње де те та, због 
че га би де те ту мо гло би ти ва жно да из не се сво је ми шље ње; че га би де те ту мо гло би ти ва жно да из не се сво је ми шље ње; 

 Уче шће де те та у суд ском по ступ ку тре ба де те ту при ка за ти као мо гућ ност да  Уче шће де те та у суд ском по ступ ку тре ба де те ту при ка за ти као мо гућ ност да 
уче ству је у до но ше њу од лу ке, да се и ње го во ми шље ње чу је и узме у об зир, уче ству је у до но ше њу од лу ке, да се и ње го во ми шље ње чу је и узме у об зир, 
чи ме се мо же и до при не ти емо тив ној и со ци јал ној зре ло сти де те та (под сти ца-чи ме се мо же и до при не ти емо тив ној и со ци јал ној зре ло сти де те та (под сти ца-

„Остваривање права детета да изрази сопствено мишљење захтева да дете буде „Остваривање права детета да изрази сопствено мишљење захтева да дете буде 
обавештено о стању ствари, могућностима и могућим одлукама које ће се донети,обавештено о стању ствари, могућностима и могућим одлукама које ће се донети,
и о њиховим последицама на оне који су одговорни за саслушање детета и на родитеље и о њиховим последицама на оне који су одговорни за саслушање детета и на родитеље 
или старатеље детета. Дете такође треба да буде обавештено о условима под којима или старатеље детета. Дете такође треба да буде обавештено о условима под којима 
ће од њега/ње бити тражено да изрази своје мишљење. Право на обавештеност је ће од њега/ње бити тражено да изрази своје мишљење. Право на обавештеност је 
суштинско јер је оно предуслов за јасне одлуке детета”.суштинско јер је оно предуслов за јасне одлуке детета”.

Општи коментар број 12: Право детета да буде саслушано, УН, OCRC/C/GC/12, 20. јули 2009.Општи коментар број 12: Право детета да буде саслушано, УН, OCRC/C/GC/12, 20. јули 2009.
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ње си гур но сти у се бе, уну тра шњег ло ку са кон тро ле — до жи вља ја мо гућ но сти ње си гур но сти у се бе, уну тра шњег ло ку са кон тро ле — до жи вља ја мо гућ но сти 
ути ца ња на дру штве не од но се);ути ца ња на дру штве не од но се);

 Де те ту тре ба об ја сни ти ко ће би ти упо знат са ње го вим ми шље њем, ка да и на  Де те ту тре ба об ја сни ти ко ће би ти упо знат са ње го вим ми шље њем, ка да и на 
ко ји на чин; ко ји на чин; 

 Де те ту тре ба об ја сни ти ко ме да се обра ти ако про ме ни ми шље ње; Де те ту тре ба об ја сни ти ко ме да се обра ти ако про ме ни ми шље ње;

 Де те тре ба ин фор ми са ти да мо же из не ти сво је ми шље ње не по сред но пред су- Де те тре ба ин фор ми са ти да мо же из не ти сво је ми шље ње не по сред но пред су-
дом и по сред но, као и да мо же од лу чи ти да не из ра жа ва ми шље ње; дом и по сред но, као и да мо же од лу чи ти да не из ра жа ва ми шље ње; 

 Де те ту тре ба об ја сни ти ка ко ње го во ми шље ње мо же ути ца ти на ис ход по ступ- Де те ту тре ба об ја сни ти ка ко ње го во ми шље ње мо же ути ца ти на ис ход по ступ-
ка, ка ко мо же ути ца ти на жи вот де те та и ње му бли ских љу ди на ко је се по сту-ка, ка ко мо же ути ца ти на жи вот де те та и ње му бли ских љу ди на ко је се по сту-
пак од но си. пак од но си. 

Струч но ли це ко је пру жа ин фор ма ци је де те ту чи ни то на на чин при ла го ђен уз-Струч но ли це ко је пру жа ин фор ма ци је де те ту чи ни то на на чин при ла го ђен уз-
ра сту и зре ло сти де те та, ње го вом пси хич ком ста њу и др. Уз раст де те та је кључ ни ра сту и зре ло сти де те та, ње го вом пси хич ком ста њу и др. Уз раст де те та је кључ ни 
фак тор ко ји дик ти ра на чин при пре ме, при че му струч на ли ца има ју у ви ду спо соб-фак тор ко ји дик ти ра на чин при пре ме, при че му струч на ли ца има ју у ви ду спо соб-
но сти де те та у по је ди ним уз ра сти ма: но сти де те та у по је ди ним уз ра сти ма: 

 Де те у ра ном уз ра сту (од 3 до 7 го ди на) Де те у ра ном уз ра сту (од 3 до 7 го ди на) — На овом уз ра сту де ца не раз ли ку ју На овом уз ра сту де ца не раз ли ку ју 
уло ге по ли ци је, су да, за тво ра. Обич но има ју ви зу ел ни имиџ су ди је, али не ра-уло ге по ли ци је, су да, за тво ра. Обич но има ју ви зу ел ни имиџ су ди је, али не ра-
зу ме ју уло гу ко ју су ди ја или ту жи лац има. На овом уз ра сту го то во 82% де це не зу ме ју уло гу ко ју су ди ја или ту жи лац има. На овом уз ра сту го то во 82% де це не 
раз у ме уло гу су ди је; пре ко 50% уз ра ста 7 го ди на не зна ко су и шта ра де адво-раз у ме уло гу су ди је; пре ко 50% уз ра ста 7 го ди на не зна ко су и шта ра де адво-
ка ти; а пре ко 50% де це уз ра ста 4-7 го ди на не зна да је уло га су да да ева лу и ра ка ти; а пре ко 50% де це уз ра ста 4-7 го ди на не зна да је уло га су да да ева лу и ра 
до ка зе и да тра га за исти ном.до ка зе и да тра га за исти ном.

 Де те у ста ри јем уз ра сту (од 8 до 11 го ди на) Де те у ста ри јем уз ра сту (од 8 до 11 го ди на) — На овом уз ра сту де ца по чи-На овом уз ра сту де ца по чи-
њу да раз у ме ју прав ни си стем; ве ћи на њих ви ше не ме ша ју уло гу по ли ци је са њу да раз у ме ју прав ни си стем; ве ћи на њих ви ше не ме ша ју уло гу по ли ци је са 
уло гом су ди ја; и да ље ве ћи на де це на овом уз ра сту су збу ње на око то га шта се уло гом су ди ја; и да ље ве ћи на де це на овом уз ра сту су збу ње на око то га шта се 
де ша ва на су ду. де ша ва на су ду. 

 Де те адо ле сцент (од 11 до 18 го ди на) Де те адо ле сцент (од 11 до 18 го ди на) — Ка ко се де ца при бли жа ва ју адо ле-Ка ко се де ца при бли жа ва ју адо ле-
сцен ци ји њи хо во зна ње о прав ном си сте му је слич но зна њу од ра слих осо ба.сцен ци ји њи хо во зна ње о прав ном си сте му је слич но зна њу од ра слих осо ба.
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Тре ба има ти у ви ду да је пру жа ње оба ве ште ња де те ту ко јем је по ста вљен ко ли-Тре ба има ти у ви ду да је пру жа ње оба ве ште ња де те ту ко јем је по ста вљен ко ли-
зиј ски ста ра тељ/при вре ме ни за ступ ник оба ве за овог ста ра те ља/за ступ ни ка, што зиј ски ста ра тељ/при вре ме ни за ступ ник оба ве за овог ста ра те ља/за ступ ни ка, што 
про из ла зи из чл. 267. ПЗ. Са гла сно то ме, ор ган ста ра тељ ства, од но сно суд ко ји по-про из ла зи из чл. 267. ПЗ. Са гла сно то ме, ор ган ста ра тељ ства, од но сно суд ко ји по-
ста вља ста ра те ља/за ступ ни ка ду жни су да у ре ше њу о од ре ђи ва њу ста ра те ља/за-ста вља ста ра те ља/за ступ ни ка ду жни су да у ре ше њу о од ре ђи ва њу ста ра те ља/за-
ступ ни ка ука жу на њи хо ву ду жност да де те ту пру же сва по треб на оба ве шта ња. ступ ни ка ука жу на њи хо ву ду жност да де те ту пру же сва по треб на оба ве шта ња. 
Та ква ду жност су да про из ла зи из чл. 266. ст. 3. ПЗ, ко јим је про пи са но да се Та ква ду жност су да про из ла зи из чл. 266. ст. 3. ПЗ, ко јим је про пи са но да се суд суд 
ста ра да де те до би је сва оба ве ште њаста ра да де те до би је сва оба ве ште ња ко ја су му по треб на.  ко ја су му по треб на. 

Како изгледа типичан разговор стручњака са дететом?Како изгледа типичан разговор стручњака са дететом?

Детету стручњак пружа обавештења у структурираном разговору који уобичајено траје Детету стручњак пружа обавештења у структурираном разговору који уобичајено траје 
до 60 минута, а састоји се из неколико целина. до 60 минута, а састоји се из неколико целина. 
Први део разговора усмерен је ка успостављању контакта и односа поверења и сарадње Први део разговора усмерен је ка успостављању контакта и односа поверења и сарадње 
са дететом. Зато се са дететом разговара о неугрожавајућим сферама његовог живота са дететом. Зато се са дететом разговара о неугрожавајућим сферама његовог живота 
(„Шта волиш да радиш?” и сл.); („Шта волиш да радиш?” и сл.); 
Детету се затим представља процес рада и, уколико је могуће, процењује се способност Детету се затим представља процес рада и, уколико је могуће, процењује се способност 
детета да разуме конкретни поступак, његов предмет и циљ; детета да разуме конкретни поступак, његов предмет и циљ; 
Разговор се затим усмерава на пружање информација које су детету неопходне да би Разговор се затим усмерава на пружање информација које су детету неопходне да би 
формирало мишљење, на начин који за дете није збуњујући нити инвазиван. формирало мишљење, на начин који за дете није збуњујући нити инвазиван. 
У разговору са дететом стручњак испитује: У разговору са дететом стручњак испитује: 

 да ли дете жели да изнесе своје мишљење и, уколико жели, на који начин  да ли дете жели да изнесе своје мишљење и, уколико жели, на који начин 
(непосредно/посредно); (непосредно/посредно); 

 да ли дете жели да неко буде присутан током изношења мишљења (особа од  да ли дете жели да неко буде присутан током изношења мишљења (особа од 
поверења), укључујући и могућност да то буде особа која са њима разговара; поверења), укључујући и могућност да то буде особа која са њима разговара; 

 да ли има још неких питања и брига у вези са својим учешћем у поступку. да ли има још неких питања и брига у вези са својим учешћем у поступку.
Током разговора стручњак детету пружа емотивну подршку. Током разговора стручњак детету пружа емотивну подршку. 
Ако дете има отежану комуникацију, са дететом разговара лице обучено за специфичну Ако дете има отежану комуникацију, са дететом разговара лице обучено за специфичну 
комуникацију.комуникацију.
Ако дете говори страни језик, потребно је обезбедити преводиоца.Ако дете говори страни језик, потребно је обезбедити преводиоца.
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Смер ни це у по гле ду из ра жа ва ња ми шље ња де те та Смер ни це у по гле ду из ра жа ва ња ми шље ња де те та 

Да би се де те ту омо гу ћи ло да оства ри пра во на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња, Да би се де те ту омо гу ћи ло да оства ри пра во на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња, 
нео п ход но је пра вил но при ме ни ти про пи се ко ји ма је ре гу ли са но у ко јим по ступ-нео п ход но је пра вил но при ме ни ти про пи се ко ји ма је ре гу ли са но у ко јим по ступ-
ци ма и о ко јим пи та њи ма де те тре ба да из ра зи сво је ми шље ње, као и про пи се о ци ма и о ко јим пи та њи ма де те тре ба да из ра зи сво је ми шље ње, као и про пи се о 
на чи ну из ра жа ва ња ми шље ња де те та. на чи ну из ра жа ва ња ми шље ња де те та. 

У ко јим по ступ ци ма де те ту тре ба омо гу ћи ти да сло бод но из ра зи сво јеУ ко јим по ступ ци ма де те ту тре ба омо гу ћи ти да сло бод но из ра зи сво је
ми шље ње?ми шље ње?

Де те има пра во да из ра зи ми шље ње у свим суд ским по ступ ци ма ко ји се ти чу ње-Де те има пра во да из ра зи ми шље ње у свим суд ским по ступ ци ма ко ји се ти чу ње-
го вих пра ва и ин те ре са. По при ро ди ства ри, сва ки по сту пак из по ро дич них од но са го вих пра ва и ин те ре са. По при ро ди ства ри, сва ки по сту пак из по ро дич них од но са 
ко ји тан ги ра пра ва и ин те ре се де те та спа да у ред по сту па ка у ко ји ма де те ту тре ба ко ји тан ги ра пра ва и ин те ре се де те та спа да у ред по сту па ка у ко ји ма де те ту тре ба 
омо гу ћи ти да сло бод но из ра зи сво је ми шље ње. омо гу ћи ти да сло бод но из ра зи сво је ми шље ње. 

О ко јим пи та њи ма де те тре ба да из не се сво је ми шље ње? О ко јим пи та њи ма де те тре ба да из не се сво је ми шље ње? 

Пи та ња о ко ји ма де те тре ба да из не се ми шље ње по пра ви лу де фи ни ше сам пред-Пи та ња о ко ји ма де те тре ба да из не се ми шље ње по пра ви лу де фи ни ше сам пред-
мет по ступ ка. У не ким слу ча је ви ма је прав на ствар ко ју суд ре ша ва ком плек сна и мет по ступ ка. У не ким слу ча је ви ма је прав на ствар ко ју суд ре ша ва ком плек сна и 
са др жи ве ћи број еле ме на та, та ко да де те тре ба да ис ка же ми шље ње о јед ном или са др жи ве ћи број еле ме на та, та ко да де те тре ба да ис ка же ми шље ње о јед ном или 
ви ше еле ме на та. Ни је нео п ход но да де те има спо соб ност да са гле да све аспек те ви ше еле ме на та. Ни је нео п ход но да де те има спо соб ност да са гле да све аспек те 
прав не ства ри, ни ти да фор ми ра ми шље ње о це ли ни прав не ства ри. Уко ли ко де те прав не ства ри, ни ти да фор ми ра ми шље ње о це ли ни прав не ства ри. Уко ли ко де те 
мо же да са гле да и раз у ме од ре ђе не сег мен те прав не ства ри и о њи ма фор ми ра мо же да са гле да и раз у ме од ре ђе не сег мен те прав не ства ри и о њи ма фор ми ра 
ми шље ње, он да тре ба да из ра зи ми шље ње о тим сег ме на ти ма. У сва ком слу ча ју, ми шље ње, он да тре ба да из ра зи ми шље ње о тим сег ме на ти ма. У сва ком слу ча ју, 
де те тре ба да из не се сво је ми шље ње о свим оним пи та њи ма ко ја ути чу на де те.де те тре ба да из не се сво је ми шље ње о свим оним пи та њи ма ко ја ути чу на де те.

Ако се пред су дом уз основ ни по сту пак во де и ад хе зи о ни по ступ ци, по треб но је Ако се пред су дом уз основ ни по сту пак во де и ад хе зи о ни по ступ ци, по треб но је 
де те ту омо гу ћи ти да из ра зи сво је ми шље ње о свим пи та њи ма ко ја се у овим по-де те ту омо гу ћи ти да из ра зи сво је ми шље ње о свим пи та њи ма ко ја се у овим по-
ступ ци ма по ја вљу ју, а ко ја се ти чу де те та. ступ ци ма по ја вљу ју, а ко ја се ти чу де те та. 

Ка да је из ра жа ва ње ми шље ња де те та у су прот но сти са ње го вим нај бо љим Ка да је из ра жа ва ње ми шље ња де те та у су прот но сти са ње го вим нај бо љим 
ин те ре сом?ин те ре сом?

Пре ма чл. 266. и 267. ПЗ, де те ту се мо же ус кра ти пра во да сло бод но из ра зи сво је Пре ма чл. 266. и 267. ПЗ, де те ту се мо же ус кра ти пра во да сло бод но из ра зи сво је 
ми шље ње ако би из ра жа ва ње ми шље ња ми шље ње ако би из ра жа ва ње ми шље ња очи глед но би ло у су прот но сти са нај бо-очи глед но би ло у су прот но сти са нај бо-
љим ин те ре сом де те та. љим ин те ре сом де те та. Ра ди се о из у зет ку од пра ви ла, ко ји тре ба уско ту ма чи ти, Ра ди се о из у зет ку од пра ви ла, ко ји тре ба уско ту ма чи ти, 
по себ но има ју ћи у ви ду зна чај пра ва де те та на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња. по себ но има ју ћи у ви ду зна чај пра ва де те та на сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња. 

При ли ком про це не да ли је из ра жа ва ње ми шље ња су прот но нај бо љим ин те ре-При ли ком про це не да ли је из ра жа ва ње ми шље ња су прот но нај бо љим ин те ре-
си ма де те та, тре ба има ти у ви ду не ко ли ко ти пич них си ту а ци ја у ко ји ма је то очи-си ма де те та, тре ба има ти у ви ду не ко ли ко ти пич них си ту а ци ја у ко ји ма је то очи-
глед но: глед но: 



2020 С М Е Р Н И Ц Е  З А  У Ч Е Ш Ћ Е  Д Е Т Е ТА  У  Г РАЂ А Н С К И М  С УД С К И М  П О С Т У П Ц И М АС М Е Р Н И Ц Е  З А  У Ч Е Ш Ћ Е  Д Е Т Е ТА  У  Г РАЂ А Н С К И М  С УД С К И М  П О С Т У П Ц И М А
И  П Р О Ц Е Н У  Н А Ј Б О Љ Е Г  И Н Т Е Р Е С А  Д Е Т Е ТАИ  П Р О Ц Е Н У  Н А Ј Б О Љ Е Г  И Н Т Е Р Е С А  Д Е Т Е ТА

 ка да су по твр ђе на са зна ња о ве ли ком при ти ску ко јем је де те из ло же но да пру- ка да су по твр ђе на са зна ња о ве ли ком при ти ску ко јем је де те из ло же но да пру-
жи ис каз у од ре ђе ном прав цу/са зна ња о ма ни пу ла ци ји ро ди те ља (пу тем из ве-жи ис каз у од ре ђе ном прав цу/са зна ња о ма ни пу ла ци ји ро ди те ља (пу тем из ве-
шта ја ор га на ста ра тељ ства или про це не ве шта ка); шта ја ор га на ста ра тељ ства или про це не ве шта ка); 

 ка да код де те та, и на кон ин фор ма тив ног/при прем ног раз го во ра (да кле, уз уло- ка да код де те та, и на кон ин фор ма тив ног/при прем ног раз го во ра (да кле, уз уло-
жен труд осо бе струч не за рад са де цом да од го во ри на бри ге де те та) по сто ји жен труд осо бе струч не за рад са де цом да од го во ри на бри ге де те та) по сто ји 
страх/ве ро ва ње да ће из ра жа ва ње ми шље ња има ти као по сле ди цу гу би так страх/ве ро ва ње да ће из ра жа ва ње ми шље ња има ти као по сле ди цу гу би так 
љу ба ви јед ног ро ди те ља, гу би так по ро ди це; љу ба ви јед ног ро ди те ља, гу би так по ро ди це; 

 ка да по сто је са зна ња да је при сут но на си ље у по ро ди ци, а на сил ник има кон- ка да по сто је са зна ња да је при сут но на си ље у по ро ди ци, а на сил ник има кон-
такт са де те том, те по сто ји сум ња да би да ва ње ис ка за де те та мо гло ини ци ра ти такт са де те том, те по сто ји сум ња да би да ва ње ис ка за де те та мо гло ини ци ра ти 
да ље на си ље; ка да је де те тра у ма ти зо ва но;да ље на си ље; ка да је де те тра у ма ти зо ва но;

 ка да по сто је зна ци, по да ци, са зна ња да би да ва ње ис ка за де те та мо гло да иза- ка да по сто је зна ци, по да ци, са зна ња да би да ва ње ис ка за де те та мо гло да иза-
зо ве зна чај ни дис трес, чи ме би се угро зи ло ње го во пси хо ло шко функ ци о ни са-зо ве зна чај ни дис трес, чи ме би се угро зи ло ње го во пси хо ло шко функ ци о ни са-
ње (нпр. де те је у трет ма ну и ње гов те ра пе ут из ја ви да би да ва ње ис ка за код ње (нпр. де те је у трет ма ну и ње гов те ра пе ут из ја ви да би да ва ње ис ка за код 
де те та узро ко ва ло зна чај ни стрес);де те та узро ко ва ло зна чај ни стрес);

 ка да де те не ма ре ле вант не ин фор ма ци је на осно ву ко јих би мо гло фор ми ра ти  ка да де те не ма ре ле вант не ин фор ма ци је на осно ву ко јих би мо гло фор ми ра ти 
ми шље ње, а осо ба струч на за рад са де цом не мо же по мо ћи да се до њих до ђе ми шље ње, а осо ба струч на за рад са де цом не мо же по мо ћи да се до њих до ђе 
(на при мер, про фе си о на лац у раз го во ру мо же по мо ћи мла ђем де те ту да осве-(на при мер, про фе си о на лац у раз го во ру мо же по мо ћи мла ђем де те ту да осве-
сти по сле ди це сво је же ље да жи ви са од ре ђе ним ро ди те љем на кон раз во да сти по сле ди це сво је же ље да жи ви са од ре ђе ним ро ди те љем на кон раз во да 
по ста вља њем пи та ња „шта би се све у твом жи во ту про ме ни ло” и сл., али му не по ста вља њем пи та ња „шта би се све у твом жи во ту про ме ни ло” и сл., али му не 
мо же по мо ћи да фор ми ра ми шље ње о то ме да ли би хте ло да жи ви са од ре ђе-мо же по мо ћи да фор ми ра ми шље ње о то ме да ли би хте ло да жи ви са од ре ђе-
ном хра ни тељ ском по ро ди цом, ко ју де те је два по зна је или уоп ште не по зна је). ном хра ни тељ ском по ро ди цом, ко ју де те је два по зна је или уоп ште не по зна је). 

Има ју ћи у ви ду зна чај пра ва де те та да сло бод но из ра зи сво је ми шље њеИма ју ћи у ви ду зна чај пра ва де те та да сло бод но из ра зи сво је ми шље ње, суд је ду-, суд је ду-
жан да у сво јој од лу ци де таљ но обра зло жи жан да у сво јој од лу ци де таљ но обра зло жи на осно ву ко јих чи ње ни ца и окол но сти на осно ву ко јих чи ње ни ца и окол но сти 
је за кљу чио да је из ра жа ва ње ми шље ња очи глед но у су прот но сти са нај бо љим је за кљу чио да је из ра жа ва ње ми шље ња очи глед но у су прот но сти са нај бо љим 
ин те ре сом де те та. То под ра зу ме ва да у обра зло же њу пре су де из ло жи до ка зе на ин те ре сом де те та. То под ра зу ме ва да у обра зло же њу пре су де из ло жи до ка зе на 
осно ву ко јих је утвр дио да је из ра жа ва ње ми шље ња ма ло лет ног ли ца су прот но осно ву ко јих је утвр дио да је из ра жа ва ње ми шље ња ма ло лет ног ли ца су прот но 
ње го вом нај бо љем ин те ре су, јер се ра ди о чи ње нич но-прав ном за кључ ку ко ји је, ње го вом нај бо љем ин те ре су, јер се ра ди о чи ње нич но-прав ном за кључ ку ко ји је, 
ра ди за шти те нај бо љег ин те ре са де те та, под ло жан пре и спи ти ва њу у дру го сте пе-ра ди за шти те нај бо љег ин те ре са де те та, под ло жан пре и спи ти ва њу у дру го сте пе-
ном по ступ ку, по слу жбе ној ду жно сти.ном по ступ ку, по слу жбе ној ду жно сти.

Ми шље ње де те та из ра же но у дру гим по ступ ци ма Ми шље ње де те та из ра же но у дру гим по ступ ци ма 

Ако је де те већ би ло са слу ша но у не ком ра ни јем по ступ ку, тај ис каз де те та мо же Ако је де те већ би ло са слу ша но у не ком ра ни јем по ступ ку, тај ис каз де те та мо же 
по слу жи ти као из вор са зна ња о ми шље њу де те та у по гле ду оних пи та ња на ко је по слу жи ти као из вор са зна ња о ми шље њу де те та у по гле ду оних пи та ња на ко је 
се ис каз од но си. Ако има до дат них пи та ња, де те ту тре ба омо гу ћи ти да из ра зи ми-се ис каз од но си. Ако има до дат них пи та ња, де те ту тре ба омо гу ћи ти да из ра зи ми-
шље ње са мо у по гле ду тих пи та ња. шље ње са мо у по гле ду тих пи та ња. 



2121С М Е Р Н И Ц Е  З А  У Ч Е Ш Ћ Е  Д Е Т Е ТА  У  Г РАЂ А Н С К И М  С УД С К И М  П О С Т У П Ц И М АС М Е Р Н И Ц Е  З А  У Ч Е Ш Ћ Е  Д Е Т Е ТА  У  Г РАЂ А Н С К И М  С УД С К И М  П О С Т У П Ц И М А
И  П Р О Ц Е Н У  Н А Ј Б О Љ Е Г  И Н Т Е Р Е С А  Д Е Т Е ТАИ  П Р О Ц Е Н У  Н А Ј Б О Љ Е Г  И Н Т Е Р Е С А  Д Е Т Е ТА

Из бор на чи на из ра жа ва ња ми шље ња де те таИз бор на чи на из ра жа ва ња ми шље ња де те та

Де те мо же да из ра зи сво је ми шље ње не по сред но или по сред но. Ка да су у пи та њу Де те мо же да из ра зи сво је ми шље ње не по сред но или по сред но. Ка да су у пи та њу 
де ца ста ри ја од 10 го ди на, пре ма чл. 65. ст. 4. ПЗ, де те ко је је на пу ни ло 10 го ди на де ца ста ри ја од 10 го ди на, пре ма чл. 65. ст. 4. ПЗ, де те ко је је на пу ни ло 10 го ди на 
има пра во да не по сред но из ра зи сво је ми шље ње. Са гла сно то ме, по сто ји обо ри ва има пра во да не по сред но из ра зи сво је ми шље ње. Са гла сно то ме, по сто ји обо ри ва 
прет по став ка да је де те ста ри је од 10 го ди на спо соб но да сво је ми шље ње не по-прет по став ка да је де те ста ри је од 10 го ди на спо соб но да сво је ми шље ње не по-
сред но из ра зи пред су дом. Због то га, ако суд од лу чи да де те ста ри је од 10 го ди на сред но из ра зи пред су дом. Због то га, ако суд од лу чи да де те ста ри је од 10 го ди на 
по сред но из ра зи сво је ми шље ње, ду жан је да ову од лу ку де таљ но обра зло жи. по сред но из ра зи сво је ми шље ње, ду жан је да ову од лу ку де таљ но обра зло жи. 

Ко ми тет за пра ва де те та сто ји на ста но ви шту да иза бра ни ме тод тре ба, по пра ви лу, Ко ми тет за пра ва де те та сто ји на ста но ви шту да иза бра ни ме тод тре ба, по пра ви лу, 
да од ре ди са мо де те, при че му пре по ру чу је да се де те ту „да од ре ди са мо де те, при че му пре по ру чу је да се де те ту „ка да год је мо гу ће, пру жи ка да год је мо гу ће, пру жи 
мо гућ ност да у би ло ком по ступ ку бу де не по сред но са слу ша номо гућ ност да у би ло ком по ступ ку бу де не по сред но са слу ша но”. Од лу ку о из бо ру ”. Од лу ку о из бо ру 
на чи на из ра жа ва ња ми шље ња до но си суд. Уко ли ко оце ни да је по треб но, суд мо-на чи на из ра жа ва ња ми шље ња до но си суд. Уко ли ко оце ни да је по треб но, суд мо-

Ниво развоја мишљења детета може се испитати кроз анализу следећих пет категорија:Ниво развоја мишљења детета може се испитати кроз анализу следећих пет категорија:
 Развој језика и вештина комуникације — процењује се разумевање исказаних  Развој језика и вештина комуникације — процењује се разумевање исказаних 

упутстава, разумевање и праћење комуникације, спсобност за изражавање брига, упутстава, разумевање и праћење комуникације, спсобност за изражавање брига, 
потреба и мисли путем речи и реченица (могућност да дете изрази свој став и суд о потреба и мисли путем речи и реченица (могућност да дете изрази свој став и суд о 
актуелном догађају или ситуацији).актуелном догађају или ситуацији).

 Пажња и радна меморија (памћење) — испитује се способност детета да одржава  Пажња и радна меморија (памћење) — испитује се способност детета да одржава 
пажњу; да ли реченица има логичан след, да ли прати време, да ли се придржава пажњу; да ли реченица има логичан след, да ли прати време, да ли се придржава 
временског оквира, да ли се фокусира на питање, да ли одржава пажњу и поред временског оквира, да ли се фокусира на питање, да ли одржава пажњу и поред 
присуства ометајућих фактора — звукова, појава, људи и сл. који се могу наћи у присуства ометајућих фактора — звукова, појава, људи и сл. који се могу наћи у 
судници; да ли има способност да дâ више решења за дати случај.судници; да ли има способност да дâ више решења за дати случај.

 Емоције и саморегулација емоција и понашња — да ли је дете способно да мисли  Емоције и саморегулација емоција и понашња — да ли је дете способно да мисли 
рационално, чак и када је фрустрирано, да ли управља својим емоцијама — рационално, чак и када је фрустрирано, да ли управља својим емоцијама — 
контролише анксиозност, иритабилност, разочарење, промисли пре него што контролише анксиозност, иритабилност, разочарење, промисли пре него што 
одговори; има увида у актуелну ситуацију, у стању је да се након узбуђења и кратког одговори; има увида у актуелну ситуацију, у стању је да се након узбуђења и кратког 
одмора поново врати поступку испитивања.одмора поново врати поступку испитивања.

 Вештине когнитивне флексибилности — да ли се дете лако сналази у променама  Вештине когнитивне флексибилности — да ли се дете лако сналази у променама 
током разговора, прелази лако с теме на тему; способно је да ствари посматра као током разговора, прелази лако с теме на тему; способно је да ствари посматра као 
„различите нијансе сиве” а не као „црно-беле” категорије; способно је да хипотетички „различите нијансе сиве” а не као „црно-беле” категорије; способно је да хипотетички 
размишља и да разматра различите могућности; разуме девијације од уобичајених размишља и да разматра различите могућности; разуме девијације од уобичајених 
правила, рутина, оригинално замишљених планова. У стању је да поднесе правила, рутина, оригинално замишљених планова. У стању је да поднесе 
непредвиђене околности, новине; лако може да се дистанцира од оригиналних непредвиђене околности, новине; лако може да се дистанцира од оригиналних 
замисли у интересу поступка; лако подноси и разуме промене (нпр. „ако буде кише, замисли у интересу поступка; лако подноси и разуме промене (нпр. „ако буде кише, 
нећемо ићи на пут”). Интерпретира информације тачно и избегава генерализацију нећемо ићи на пут”). Интерпретира информације тачно и избегава генерализацију 
и персонализовање (избегава и не користи „нико ме не воли”, „сви су против мене”, и персонализовање (избегава и не користи „нико ме не воли”, „сви су против мене”, 
„увек сам ја крив”, „глуп сам”, „никада ништа неће бити добро” и сл.)„увек сам ја крив”, „глуп сам”, „никада ништа неће бити добро” и сл.)

 Вештине социјалног мишљења — да ли дете води рачуна о вербалним и  Вештине социјалног мишљења — да ли дете води рачуна о вербалним и 
невербалним порукама, да ли је у стању да препозна невербалне поруке (изглед невербалним порукама, да ли је у стању да препозна невербалне поруке (изглед 
лица, тон гласа и сл.), започиње комуникацију с вршњацима, улази у групе вршњака; лица, тон гласа и сл.), започиње комуникацију с вршњацима, улази у групе вршњака; 
захтева и скреће пажњу на себе на одговарајући начин; разуме како његово захтева и скреће пажњу на себе на одговарајући начин; разуме како његово 
понашање утиче на друге људе; разуме начин на који га други људи доживљавају; понашање утиче на друге људе; разуме начин на који га други људи доживљавају; 
има капацитет за емпатију, уважава мишљење других и другачије ставове.има капацитет за емпатију, уважава мишљење других и другачије ставове.
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же за тра жи ти да ор ган ста ра тељ ства или дру га слу жба/ли це о то ме да сво је струч-же за тра жи ти да ор ган ста ра тељ ства или дру га слу жба/ли це о то ме да сво је струч-
но ми шље ње. Струч но ми шље ње мо ра би ти обра зло же но јер је оно основ да суд но ми шље ње. Струч но ми шље ње мо ра би ти обра зло же но јер је оно основ да суд 
де те ту ус кра ти пра во да не по сред но из ра зи сво је ми шље ње. Ово је по себ но зна-де те ту ус кра ти пра во да не по сред но из ра зи сво је ми шље ње. Ово је по себ но зна-
чај но ка да су у пи та њу де ца ста ри ја од 10 го ди на, ко ја по са мом за ко ну има ју пра во чај но ка да су у пи та њу де ца ста ри ја од 10 го ди на, ко ја по са мом за ко ну има ју пра во 
да не по сред но из ра зе сво је ми шље ње. У сва ком слу ча ју, при ли ком од лу чи ва ња о да не по сред но из ра зе сво је ми шље ње. У сва ком слу ча ју, при ли ком од лу чи ва ња о 
на чи ну из ра жа ва ња ми шље ња де те та, тре ба има ти у ви ду став де те та у по гле ду на чи ну из ра жа ва ња ми шље ња де те та, тре ба има ти у ви ду став де те та у по гле ду 
на чи на из ра жа ва ња ми шље ња. на чи на из ра жа ва ња ми шље ња. 

За из бор на чи на из ра жа ва ња ми шље ња ва жан је ни во раз во ја ми шље ња де те та, За из бор на чи на из ра жа ва ња ми шље ња ва жан је ни во раз во ја ми шље ња де те та, 
ко ји се про це њу је на осно ву уз ра ста де те та, еду ка тив ног ни воа од но сно сте пе на ко ји се про це њу је на осно ву уз ра ста де те та, еду ка тив ног ни воа од но сно сте пе на 
ин фор ми са но сти и др. ин фор ми са но сти и др. 

Не по сред но из ра жа ва ње ми шље ња де те та Не по сред но из ра жа ва ње ми шље ња де те та 

Не по сред но из ра жа ва ње ми шље ња под ра зу ме ва да де те не по сред но пред су дом Не по сред но из ра жа ва ње ми шље ња под ра зу ме ва да де те не по сред но пред су дом 
из но си сво је ми шље ње, што под ра зу ме ва да сам суд утвр ђу је ми шље ње де те та, из но си сво је ми шље ње, што под ра зу ме ва да сам суд утвр ђу је ми шље ње де те та, 
при че му то чи ни кроз раз го вор са де те том, а не јед но стра ним ис пи ти ва њем.при че му то чи ни кроз раз го вор са де те том, а не јед но стра ним ис пи ти ва њем.

Где и ка да де те не по сред но из ра жа ва ми шље ње пред су дом?Где и ка да де те не по сред но из ра жа ва ми шље ње пред су дом?

Суд мо же утвр ди ти ми шље ње де те та у суд ни ци. По жељ но да се у згра ди су да обез-Суд мо же утвр ди ти ми шље ње де те та у суд ни ци. По жељ но да се у згра ди су да обез-
бе ди по себ на про сто ри ја при ла го ђе на си ту а ци ји во ђе ња раз го во ра са де те том. бе ди по себ на про сто ри ја при ла го ђе на си ту а ци ји во ђе ња раз го во ра са де те том. 
Суд мо же раз го ва ра ти са де те том и на ме сту ко је је де те ту по зна то и у ко јем се Суд мо же раз го ва ра ти са де те том и на ме сту ко је је де те ту по зна то и у ко јем се 
до бро осе ћа (вр тић, шко ла и сл.).до бро осе ћа (вр тић, шко ла и сл.).

При ли ком од ре ђи ва ња тер ми на за раз го вор са де те том, суд би тре ба ло да има у При ли ком од ре ђи ва ња тер ми на за раз го вор са де те том, суд би тре ба ло да има у 
ви ду днев ну ру ти ну де те та (нпр. да са слу ша ње де те та не бу де од ре ђе но у вре ме ви ду днев ну ру ти ну де те та (нпр. да са слу ша ње де те та не бу де од ре ђе но у вре ме 
ка да де те има уоби ча је ни днев ни од мор).ка да де те има уоби ча је ни днев ни од мор).

С об зи ром на то да де те има пра во да из ра зи ми шље ње у при су ству ли ца ко је са мо С об зи ром на то да де те има пра во да из ра зи ми шље ње у при су ству ли ца ко је са мо 
иза бе ре, тре ба пред у зе ти рад ње ка ко би се обез бе ди ло при су ство тог ли ца то ком иза бе ре, тре ба пред у зе ти рад ње ка ко би се обез бе ди ло при су ство тог ли ца то ком 
раз го во ра са де те том. Ако су у из ве шта ју ли ца/слу жбе ко ја је при пре ма ла де те за суд раз го во ра са де те том. Ако су у из ве шта ју ли ца/слу жбе ко ја је при пре ма ла де те за суд 
са др жа ни по да ци о ли цу чи је при су ство де те же ли, том ли цу тре ба упу ти ти по зив. са др жа ни по да ци о ли цу чи је при су ство де те же ли, том ли цу тре ба упу ти ти по зив. 
Уко ли ко о то ме не ма по да та ка, у по зи ву ко ји се упу ћу је де те ту тре ба ука за ти да де те Уко ли ко о то ме не ма по да та ка, у по зи ву ко ји се упу ћу је де те ту тре ба ука за ти да де те 
има пра во да са њим у суд до ђе и ли це у чи јем ће при су ству из не ти сво је ми шље ње. има пра во да са њим у суд до ђе и ли це у чи јем ће при су ству из не ти сво је ми шље ње. 

Смер ни це за раз го вор су ди је са де те том ко је не по сред но из ра жа ва ми шље њеСмер ни це за раз го вор су ди је са де те том ко је не по сред но из ра жа ва ми шље ње

Да би се са зна ло ми шље ње де те та о ре ле вант ним пи та њи ма, по треб но је да се Да би се са зна ло ми шље ње де те та о ре ле вант ним пи та њи ма, по треб но је да се 
суд при пре ми за раз го вор са де те том. То под ра зу ме ва де таљ ну ана ли зу пред ме та суд при пре ми за раз го вор са де те том. То под ра зу ме ва де таљ ну ана ли зу пред ме та 
по ступ ка, еви ден ти ра ње пи та ња о ко ји ма де те тре ба да се из ја сни и са ста вља ње по ступ ка, еви ден ти ра ње пи та ња о ко ји ма де те тре ба да се из ја сни и са ста вља ње 
про ви зор ног спи ска пи та ња ко ја ће де те ту би ти по ста вље на то ком са слу ша ња. про ви зор ног спи ска пи та ња ко ја ће де те ту би ти по ста вље на то ком са слу ша ња. 
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Раз го вор са де те том тре ба да се во ди у при су ству што ма њег бро ја од ра слих ли ца. Раз го вор са де те том тре ба да се во ди у при су ству што ма њег бро ја од ра слих ли ца. 
Ро ди те љи ма де те та тре ба пру жи ти мо гућ ност да при су ству ју раз го во ру. Ро ди те љи ма де те та тре ба пру жи ти мо гућ ност да при су ству ју раз го во ру. 

У од ре ђе ним си ту а ци ја ма, има ју ћи у ви ду уз раст де те та, зре лост, ак ту ел но емо тив-У од ре ђе ним си ту а ци ја ма, има ју ћи у ви ду уз раст де те та, зре лост, ак ту ел но емо тив-
но ста ње и слич но, до бро је да раз го во ру са де те том при су ству је осо ба струч на за но ста ње и слич но, до бро је да раз го во ру са де те том при су ству је осо ба струч на за 
рад са де цом, а ко ја је при пре ма ла де те за суд. Ова осо ба мо же има ти за да так да рад са де цом, а ко ја је при пре ма ла де те за суд. Ова осо ба мо же има ти за да так да 
по ста вља пи та ња де те ту, ко ја је прет ход но до би ла од су ди је, или да пи та ње су ди је по ста вља пи та ња де те ту, ко ја је прет ход но до би ла од су ди је, или да пи та ње су ди је 
на аде ква тан на чин по ста ви де те ту или да да ва њем по ја шње ња или па ра фра зи ра-на аде ква тан на чин по ста ви де те ту или да да ва њем по ја шње ња или па ра фра зи ра-
њем обез бе ди да де те раз у ме пи та ња су да. њем обез бе ди да де те раз у ме пи та ња су да. 

Ако је де те то ком при пре ма за суд из ра зи ло же љу да струч на осо ба бу де укљу че-Ако је де те то ком при пре ма за суд из ра зи ло же љу да струч на осо ба бу де укљу че-
на, ње но при су ство је нео п ход но. на, ње но при су ство је нео п ход но. 

Уко ли ко је де те не по сред но из не ло ми шље ње у суд ни ци, би ло би ко ри сно за де те Уко ли ко је де те не по сред но из не ло ми шље ње у суд ни ци, би ло би ко ри сно за де те 
да има још јед ну при ли ку да раз го ва ра са струч ним ли цем ко је га је при пре ма ло да има још јед ну при ли ку да раз го ва ра са струч ним ли цем ко је га је при пре ма ло 
за суд и са ко јим је ус по ста ви ло од нос по ве ре ња јер се ти ме мо же про ве ри ти ка ко за суд и са ко јим је ус по ста ви ло од нос по ве ре ња јер се ти ме мо же про ве ри ти ка ко 
се де те осе ћа на кон да ва ња ис ка за, има ли не ких бри га, те шко ћа, те се, ако је по-се де те осе ћа на кон да ва ња ис ка за, има ли не ких бри га, те шко ћа, те се, ако је по-
треб но, де те ту мо же пру жи ти од го ва ра ју ћа по моћ и по др шка. треб но, де те ту мо же пру жи ти од го ва ра ју ћа по моћ и по др шка. 

То ком раз го во ра са де те том нео п ход но је во ди ти ра чу на да пи та ња ко ја се де те ту То ком раз го во ра са де те том нео п ход но је во ди ти ра чу на да пи та ња ко ја се де те ту 
по ста вља ју бу ду фор му ли са на на на чин ко ји омо гу ћа ва да их де те раз у ме (нпр: да по ста вља ју бу ду фор му ли са на на на чин ко ји омо гу ћа ва да их де те раз у ме (нпр: да 
ли ћеш жи ве ти са ма мом или та том и ка да ћеш про во ди ти вре ме са оним са ко јим ли ћеш жи ве ти са ма мом или та том и ка да ћеш про во ди ти вре ме са оним са ко јим 
не ћеш стал но жи ве ти, са ким же лиш да про во диш рас пуст, ко ће те во ди ти на спорт не ћеш стал но жи ве ти, са ким же лиш да про во диш рас пуст, ко ће те во ди ти на спорт 
и сл.). Пи та ња ко ја се по ста вља ју не тре ба да бу ду ап стракт на, већ кон кре ти зо ва на, и сл.). Пи та ња ко ја се по ста вља ју не тре ба да бу ду ап стракт на, већ кон кре ти зо ва на, 
има ју ћи у ви ду по ро дич ни кон текст и спе ци фич ност си ту а ци је у ко јој се де те на-има ју ћи у ви ду по ро дич ни кон текст и спе ци фич ност си ту а ци је у ко јој се де те на-
ла зи, јер се, у про тив ном, из од го во ра де те та мо гу из ве сти по гре шни за кључ ци о ла зи, јер се, у про тив ном, из од го во ра де те та мо гу из ве сти по гре шни за кључ ци о 
же љи де те та. На при мер, ако се утвр ђу је ми шље ње де те та о то ме са ко јим би ро ди-же љи де те та. На при мер, ако се утвр ђу је ми шље ње де те та о то ме са ко јим би ро ди-
те љем же ле ло да жи ви, а де те је са ро ди те љи ма жи ве ло у раз ли чи тим др жа ва ма из те љем же ле ло да жи ви, а де те је са ро ди те љи ма жи ве ло у раз ли чи тим др жа ва ма из 
ко јих су ње го ви ро ди те љи, де те ту не тре ба по ста ви ти пи та ње у ко јој зе мљи же ли да ко јих су ње го ви ро ди те љи, де те ту не тре ба по ста ви ти пи та ње у ко јој зе мљи же ли да 
жи ви јер се из то га не мо же за кљу чи ти са ко јим ро ди те љем же ли да жи ви). жи ви јер се из то га не мо же за кљу чи ти са ко јим ро ди те љем же ли да жи ви). 

Раз го вор са де те том мо ра би ти под сти ца јан и охра бру ју ћи, та ко да де те мо же би ти Раз го вор са де те том мо ра би ти под сти ца јан и охра бру ју ћи, та ко да де те мо же би ти 
си гур но да је су ди ја во љан да га са слу ша и озбиљ но раз мо три оно што де те го во-си гур но да је су ди ја во љан да га са слу ша и озбиљ но раз мо три оно што де те го во-
ри. Ако де те не же ли да од го во ри на не ко пи та ње, не тре ба ин си сти ра ти на од го-ри. Ако де те не же ли да од го во ри на не ко пи та ње, не тре ба ин си сти ра ти на од го-
во ру, већ по што ва ти же љу де те та. во ру, већ по што ва ти же љу де те та. 

При ли ком раз го во ра са де те том по треб но је при ла го ди ти ко му ни ка ци ју ни воу При ли ком раз го во ра са де те том по треб но је при ла го ди ти ко му ни ка ци ју ни воу 
раз у ме ва ња де те та. Ка ко то чи ни ти об ја шње но је у де лу смер ни ца ко је се од но се раз у ме ва ња де те та. Ка ко то чи ни ти об ја шње но је у де лу смер ни ца ко је се од но се 
на ко му ни ка ци ју са де те том. на ко му ни ка ци ју са де те том. 
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По сред но из ра жа ва ње ми шље ња де те та По сред но из ра жа ва ње ми шље ња де те та 

Од лу ку о по сред ном из ра жа ва њу ми шље ња суд до но си у си ту а ци ја ма ка да је еви-Од лу ку о по сред ном из ра жа ва њу ми шље ња суд до но си у си ту а ци ја ма ка да је еви-
дент но или је струч но ли це/слу жба про це ни ло да ће не по сред но из ра жа ва ње ми-дент но или је струч но ли це/слу жба про це ни ло да ће не по сред но из ра жа ва ње ми-
шље ња би ти у су прот но сти са нај бо љим ин те ре сом де те та. Та кав је слу чај он да ка-шље ња би ти у су прот но сти са нај бо љим ин те ре сом де те та. Та кав је слу чај он да ка-
да је де те са свим ма ло (до 6 го ди на), ка да се зна да је де те под зна чај ним стре сом, да је де те са свим ма ло (до 6 го ди на), ка да се зна да је де те под зна чај ним стре сом, 
да не ће „из др жа ти” и сл. да не ће „из др жа ти” и сл. 

По сред но из ра жа ва ње ми шље ња де те та суд ће од ре ди ти ако је из из ве шта ја о По сред но из ра жа ва ње ми шље ња де те та суд ће од ре ди ти ако је из из ве шта ја о 
при пре ми де те та или из ве шта ја о спо соб но сти де те та да фор ми ра ми шље ње, од-при пре ми де те та или из ве шта ја о спо соб но сти де те та да фор ми ра ми шље ње, од-
но сно да не по сред но из ра зи ми шље ње, са знао да де те не же ли не по сред но да но сно да не по сред но из ра зи ми шље ње, са знао да де те не же ли не по сред но да 
из ра зи сво је ми шље ње. из ра зи сво је ми шље ње. 

У на ло гу ко јим по ве ра ва утвр ђи ва ње и пре но ше ње ми шље ња де те та суд је ду жан У на ло гу ко јим по ве ра ва утвр ђи ва ње и пре но ше ње ми шље ња де те та суд је ду жан 
да на ве де пи та ња у по гле ду ко јих је по треб но ми шље ње де те та. да на ве де пи та ња у по гле ду ко јих је по треб но ми шље ње де те та. 

Ко утвр ђу је и пре но си су ду ми шље ње де те таКо утвр ђу је и пре но си су ду ми шље ње де те та

Ко ће у кон крет ном по ступ ку утвр ди ти и пре не ти су ду ми шље ње де те та, од ре-Ко ће у кон крет ном по ступ ку утвр ди ти и пре не ти су ду ми шље ње де те та, од ре-
ђу је суд. То, по пра ви лу, тре ба да бу де струч на осо ба ко ја има са зна ња о де те ту ђу је суд. То, по пра ви лу, тре ба да бу де струч на осо ба ко ја има са зна ња о де те ту 
и са ко јом је де те већ ус по ста ви ло од ре ђе ни од нос (струч на осо ба ко ја је де те и са ко јом је де те већ ус по ста ви ло од ре ђе ни од нос (струч на осо ба ко ја је де те 
при пре ма ла за суд, пси хо лог, со ци јал ни рад ник, пе ди ја тар, деч ји пси хи ја тар, те ра-при пре ма ла за суд, пси хо лог, со ци јал ни рад ник, пе ди ја тар, деч ји пси хи ја тар, те ра-
пе ут, вас пи та чи ца, учи те љи ца, на став ник). Утвр ђи ва ње ми шље ња де те та мо же се пе ут, вас пи та чи ца, учи те љи ца, на став ник). Утвр ђи ва ње ми шље ња де те та мо же се 
по ве ри ти цен тру за со ци јал ни рад. по ве ри ти цен тру за со ци јал ни рад. 

Утвр ђи ва ње и пре но ше ње ми шље ња де те та не тре ба по ве ри ти осо би ко ја је са Утвр ђи ва ње и пре но ше ње ми шље ња де те та не тре ба по ве ри ти осо би ко ја је са 
де те том у срод нич ком од но су.де те том у срод нич ком од но су.

Ако де те има ко ли зиј ског ста ра те ља, од но сно при вре ме ног за ступ ни ка, они су по Ако де те има ко ли зиј ског ста ра те ља, од но сно при вре ме ног за ступ ни ка, они су по 
за ко ну ду жни да утвр де и пре не су ми шље ње де те та, ако суд ни је од ре дио да де те за ко ну ду жни да утвр де и пре не су ми шље ње де те та, ако суд ни је од ре дио да де те 
не по сред но из ра зи сво је ми шље ње. не по сред но из ра зи сво је ми шље ње. 

Ако де те тре ба по сред но да из ра зи ми шље ње у по ступ ку ко ји је по кре нуо цен тар Ако де те тре ба по сред но да из ра зи ми шље ње у по ступ ку ко ји је по кре нуо цен тар 
за со ци јал ни рад као ор ган ста ра тељ ства, утвр ђи ва ње и пре но ше ње ми шље ња за со ци јал ни рад као ор ган ста ра тељ ства, утвр ђи ва ње и пре но ше ње ми шље ња 
де те та тре ба по ве ри ти дру гом цен тру за со ци јал ни рад, ко ме се у та квом слу ча ју де те та тре ба по ве ри ти дру гом цен тру за со ци јал ни рад, ко ме се у та квом слу ча ју 
на ла же да ва ње на ла за и ми шље ња, ка ко би се спре чио су коб ин те ре са. на ла же да ва ње на ла за и ми шље ња, ка ко би се спре чио су коб ин те ре са. 

За слу чај да је утвр ђи ва ње и пре но ше ње ми шље ња де те та по ве ре но цен тру за За слу чај да је утвр ђи ва ње и пре но ше ње ми шље ња де те та по ве ре но цен тру за 
со ци јал ни рад ко ји у кон крет ном по ступ ку да је на лаз и ми шље ње, по треб но је со ци јал ни рад ко ји у кон крет ном по ступ ку да је на лаз и ми шље ње, по треб но је 
да се у на лог су да уне се зах тев да аутен тич на са др жи на ми шље ња де те та бу де да се у на лог су да уне се зах тев да аутен тич на са др жи на ми шље ња де те та бу де 
ја сно одво је на од на ла за и ми шље ња ко је цен тар да је као спе ци фич ни ве штак. ја сно одво је на од на ла за и ми шље ња ко је цен тар да је као спе ци фич ни ве штак. 
У том сми слу би ло би ко ри сно ин си сти ра ти да цен тар до ста ви У том сми слу би ло би ко ри сно ин си сти ра ти да цен тар до ста ви тран скрипт раз-тран скрипт раз-
го во раго во ра ко ји је струч но ли це са де те том во ди ло при ли ком утвр ђи ва ња ње го вог  ко ји је струч но ли це са де те том во ди ло при ли ком утвр ђи ва ња ње го вог 
ми шље ња. ми шље ња. 
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Не до пу ште ни ути ца ји на де те Не до пу ште ни ути ца ји на де те 

У кон тек сту утвр ђи ва ња ми шље ња де те та, ва жно је пре по зна ти не до пу ште не ути-У кон тек сту утвр ђи ва ња ми шље ња де те та, ва жно је пре по зна ти не до пу ште не ути-
ца је на де те. ца је на де те. 

Ин ди ка то ри за пре по зна ва ње не до пу ште них ути ца ја: Ин ди ка то ри за пре по зна ва ње не до пу ште них ути ца ја: 

 Де те ко ри сти тер ми не ко ји ни су у скла ду са уз ра стом ни ти са реч ни ком са мог  Де те ко ри сти тер ми не ко ји ни су у скла ду са уз ра стом ни ти са реч ни ком са мог 
де те та ка да при ча о не у трал ним те ма ма;де те та ка да при ча о не у трал ним те ма ма;

 Ви дан не до ста так си гур но сти (по глед у зе мљу; освр та ње, тра же ње по гле дом  Ви дан не до ста так си гур но сти (по глед у зе мљу; освр та ње, тра же ње по гле дом 
осо бе ко ја вр ши ути цај) ко ји обич но ни је при су тан ка да де те при ча о не у трал-осо бе ко ја вр ши ути цај) ко ји обич но ни је при су тан ка да де те при ча о не у трал-
ним те ма ма; ним те ма ма; 

 Не до ста так де та ља (на при мер, ако спо ми ње мал тре ти ра ње јед ног ро ди те ља),  Не до ста так де та ља (на при мер, ако спо ми ње мал тре ти ра ње јед ног ро ди те ља), 
те шко ћа кон кре ти за ци је ис ка за (си ро ма шни од го во ри на пи та ње ти па ка ко те шко ћа кон кре ти за ци је ис ка за (си ро ма шни од го во ри на пи та ње ти па ка ко 
осо ба то спро во ди над њим/њом); ри гид ност ис ка за (по на вља на исти на чин). осо ба то спро во ди над њим/њом); ри гид ност ис ка за (по на вља на исти на чин). 

На ве де ни ин ди ка то ри има ју те жи ну са мо уко ли ко пред ста вља ју од сту па ња од на-На ве де ни ин ди ка то ри има ју те жи ну са мо уко ли ко пред ста вља ју од сту па ња од на-
чи на де те то ве вер ба ли за ци је о не у трал ним те ма ма (ну жно је про ве ри ти де те тов чи на де те то ве вер ба ли за ци је о не у трал ним те ма ма (ну жно је про ве ри ти де те тов 
уоби ча јен ко му ни ка ци о ни обра зац). Уко ли ко де те при ча о не га тив ним до жи вља-уоби ча јен ко му ни ка ци о ни обра зац). Уко ли ко де те при ча о не га тив ним до жи вља-
ји ма, не до ста так од го ва ра ју ће емо тив не прат ње мо же би ти ин ди ка тор да ис каз ји ма, не до ста так од го ва ра ју ће емо тив не прат ње мо же би ти ин ди ка тор да ис каз 
ни је аутен ти чан, и уоп ште, не ус кла ђе ност вер бал не и не вер бал не екс пре си је. Тре-ни је аутен ти чан, и уоп ште, не ус кла ђе ност вер бал не и не вер бал не екс пре си је. Тре-
ба, ме ђу тим, у за кљу чи ва њу би ти опре зан, по што се та кво по на ша ње мо же по ја ви-ба, ме ђу тим, у за кљу чи ва њу би ти опре зан, по што се та кво по на ша ње мо же по ја ви-
ти и као ре ак ци ја на стре сне са др жа је.ти и као ре ак ци ја на стре сне са др жа је.

Не до пу ште ни ути ца ји не кад ре зул ти ра ју стра хом код де те та. За пла ше но де те се Не до пу ште ни ути ца ји не кад ре зул ти ра ју стра хом код де те та. За пла ше но де те се 
пре по зна је по сле де ћим ин ди ка то ри ма: на пе тост; те ле сна уз не ми ре ност или успо-пре по зна је по сле де ћим ин ди ка то ри ма: на пе тост; те ле сна уз не ми ре ност или успо-
ре ност; фик си ра ње по гле дом или те шко ћа ус по ста вља ња кон так та очи ма; те шко ћа ре ност; фик си ра ње по гле дом или те шко ћа ус по ста вља ња кон так та очи ма; те шко ћа 
фо ку си ра ња па жње; окле ва ње са за по чи ња њем вер ба ли за ци је; ду ге па у зе то ком фо ку си ра ња па жње; окле ва ње са за по чи ња њем вер ба ли за ци је; ду ге па у зе то ком 
вер ба ли за ци је; од би ја ње да уче ству је у раз го во ру; др жа ње за јед ног ро ди те ља, од-вер ба ли за ци је; од би ја ње да уче ству је у раз го во ру; др жа ње за јед ног ро ди те ља, од-
би ја ње раз два ја ња ко је је уз ра сно не а де кват но; из ис ка за са мог де те та и сл. би ја ње раз два ја ња ко је је уз ра сно не а де кват но; из ис ка за са мог де те та и сл. 

Смер ни це у по гле ду вред но ва ња ми шље ња де те таСмер ни це у по гле ду вред но ва ња ми шље ња де те та

Чла ном 12. Кон вен ци је о пра ви ма де те та про пи са но је да се ми шље њу де те та мо-Чла ном 12. Кон вен ци је о пра ви ма де те та про пи са но је да се ми шље њу де те та мо-
ра „по све ти ти ду жна па жња, у скла ду с го ди на ма и зре ло шћу де те та”. Иден тич на ра „по све ти ти ду жна па жња, у скла ду с го ди на ма и зре ло шћу де те та”. Иден тич на 
од ред ба са др жа на је у чл. 65. ст. 3. ПЗ, ко јом је про пи са но: од ред ба са др жа на је у чл. 65. ст. 3. ПЗ, ко јом је про пи са но: Ми шље њу де те та мо ра Ми шље њу де те та мо ра 
се по све ти ти ду жна па жња у свим пи та њи ма ко ја га се ти чу и у свим по ступ ци ма се по све ти ти ду жна па жња у свим пи та њи ма ко ја га се ти чу и у свим по ступ ци ма 
у ко ји ма се од лу чу је о ње го вим пра ви ма, а у скла ду са го ди на ма и зре ло шћу де те тау ко ји ма се од лу чу је о ње го вим пра ви ма, а у скла ду са го ди на ма и зре ло шћу де те та.

Пре ма ста ву Ко ми те та за пра ва де те та, на ве де но пра ви ло од но си се на спо соб-Пре ма ста ву Ко ми те та за пра ва де те та, на ве де но пра ви ло од но си се на спо соб-
ност де те та ко ју тре ба утвр ди ти ка ко би се по све ти ла ду жна па жња ње го вом ми-ност де те та ко ју тре ба утвр ди ти ка ко би се по све ти ла ду жна па жња ње го вом ми-
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шље њу. Ко ми тет сто ји на ста но ви шту да од ред ба Кон вен ци је пре ма ко јој се ми-шље њу. Ко ми тет сто ји на ста но ви шту да од ред ба Кон вен ци је пре ма ко јој се ми-
шље њу де те та по све ћу је ду жна па жња „у скла ду са го ди на ма и зре ло шћу де те та”, шље њу де те та по све ћу је ду жна па жња „у скла ду са го ди на ма и зре ло шћу де те та”, 
по ја шња ва да „са мо уз раст де те та не мо же да од ре ди зна чај ње го вог ми шље ња”. по ја шња ва да „са мо уз раст де те та не мо же да од ре ди зна чај ње го вог ми шље ња”. 
Ни во раз у ме ва ња код де це ни је јед но о бра зно по ве зан са њи хо вом би о ло шком Ни во раз у ме ва ња код де це ни је јед но о бра зно по ве зан са њи хо вом би о ло шком 
ста ро шћу. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да раз во ју спо соб но сти де те та да офор ми ста ро шћу. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да раз во ју спо соб но сти де те та да офор ми 
соп стве но ми шље ње до при но се оба ве ште ност, ис ку ство, сре ди на, дру штве на соп стве но ми шље ње до при но се оба ве ште ност, ис ку ство, сре ди на, дру штве на 
и кул тур на оче ки ва ња и ни во по др шке. Пре ма ста ву Ко ми те та, зре лост, ко ју је и кул тур на оче ки ва ња и ни во по др шке. Пре ма ста ву Ко ми те та, зре лост, ко ју је 
ина че те шко де фи ни са ти, под ра зу ме ва спо соб ност да се схва те и про це не по-ина че те шко де фи ни са ти, под ра зу ме ва спо соб ност да се схва те и про це не по-
сле ди це, те се мо ра узе ти у об зир ка да се утвр ђу је ин ди ви ду ал на спо соб ност сле ди це, те се мо ра узе ти у об зир ка да се утвр ђу је ин ди ви ду ал на спо соб ност 
де те та. Зре лост, у кон тек сту чла на 12. Кон вен ци је, зна чи „спо соб ност де те та да де те та. Зре лост, у кон тек сту чла на 12. Кон вен ци је, зна чи „спо соб ност де те та да 
из ра зи сво је ми шље ње о од ре ђе ним пи та њи ма на ра зу ман и не за ви сан на чин”. из ра зи сво је ми шље ње о од ре ђе ним пи та њи ма на ра зу ман и не за ви сан на чин”. 
При то ме, При то ме, што је ве ћи ути цај ис хо да на жи вот де те та то је ва жни ја од го ва ра ју ћа што је ве ћи ути цај ис хо да на жи вот де те та то је ва жни ја од го ва ра ју ћа 
про це на зре ло сти де те та.про це на зре ло сти де те та.

„Ду жна па жња” као стан дард зах те ва да ми шље ње де та та има бар јед нак ако не „Ду жна па жња” као стан дард зах те ва да ми шље ње де та та има бар јед нак ако не 
и ва жни ји зна чај од ми шље ња дру гих ак те ра, од но сно дру гих чи ње ни ца ка да се и ва жни ји зна чај од ми шље ња дру гих ак те ра, од но сно дру гих чи ње ни ца ка да се 
од лу чу је о пи та њу по во дом ко јег је де те да ло сво је ми шље ње. Ду жна па жња се не од лу чу је о пи та њу по во дом ко јег је де те да ло сво је ми шље ње. Ду жна па жња се не 
мо же од ре ди ти без узи ма ња у об зир уз ра ста и зре ло сти де те та јер упра во уз раст мо же од ре ди ти без узи ма ња у об зир уз ра ста и зре ло сти де те та јер упра во уз раст 
и зре лост де фи ни шу зна чај и те жи ну ми шље ња де те та. и зре лост де фи ни шу зна чај и те жи ну ми шље ња де те та. Што је де те ста ри је и зре-Што је де те ста ри је и зре-
ли је, то ће ње го во ми шље ње има ти ве ћу те жи ну.ли је, то ће ње го во ми шље ње има ти ве ћу те жи ну.

Ва жне ком пе тен ци је од ко јих за ви си ути цај ми шље ња де те та на са др жи ну од лу ке су: Ва жне ком пе тен ци је од ко јих за ви си ути цај ми шље ња де те та на са др жи ну од лу ке су: 

 Спо соб ност де те та да раз у ме и раз ме њу је ре ле вант не ин фор ма ци је — де те  Спо соб ност де те та да раз у ме и раз ме њу је ре ле вант не ин фор ма ци је — де те 
тре ба да је у ста њу да раз у ме ал тер на тив не мо гућ но сти у ре ша ва њу про бле ма, тре ба да је у ста њу да раз у ме ал тер на тив не мо гућ но сти у ре ша ва њу про бле ма, 
да из ра зи пре фе рен ци ју, ар ти ку ли ше раз ло ге и по ста вља пи та ња ко ја су ре ле-да из ра зи пре фе рен ци ју, ар ти ку ли ше раз ло ге и по ста вља пи та ња ко ја су ре ле-
вант на за про блем; вант на за про блем; 

 Спо соб ност да раз ми шља у из ве сном сте пе ну не за ви сно и да до но си од го ва- Спо соб ност да раз ми шља у из ве сном сте пе ну не за ви сно и да до но си од го ва-
ра ју ће из бо ре — де те би тре ба ло да је у ста њу да би ра без при ну де дру гих и да ра ју ће из бо ре — де те би тре ба ло да је у ста њу да би ра без при ну де дру гих и да 
не за ви сно раз ми шља о од ре ђе ном про бле му/те ми; не за ви сно раз ми шља о од ре ђе ном про бле му/те ми; 

 Спо соб ност да се про це ни по тен ци јал на до бит, као и ри зи ци и не га тив не по- Спо соб ност да се про це ни по тен ци јал на до бит, као и ри зи ци и не га тив не по-
сле ди це од ре ђе не ак ци је — де те тре ба да про це ни по сле ди це од ре ђе не ак-сле ди це од ре ђе не ак ци је — де те тре ба да про це ни по сле ди це од ре ђе не ак-
ци је, њен ути цај и сте пен ри зи ка ко ји је у њу укљу чен, као и крат ко роч не и ци је, њен ути цај и сте пен ри зи ка ко ји је у њу укљу чен, као и крат ко роч не и 
ду го роч не им пли ка ци је ко је та ак ци ја има.ду го роч не им пли ка ци је ко је та ак ци ја има.
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Смер ни це у по гле ду обра зло же ња суд ске од лу кеСмер ни це у по гле ду обра зло же ња суд ске од лу ке
у де лу ко ји се ти че ми шље ња де те та у де лу ко ји се ти че ми шље ња де те та 

Ме ри тор на од лу ка ко ју суд до но си у по ступ ку ко ји се од но си на де те тре ба да са-Ме ри тор на од лу ка ко ју суд до но си у по ступ ку ко ји се од но си на де те тре ба да са-
др жи де таљ но обра зло же ње о свим аспек ти ма оства ри ва ња пра ва де те та на сло-др жи де таљ но обра зло же ње о свим аспек ти ма оства ри ва ња пра ва де те та на сло-
бод но из ра жа ва ње ми шље ња. У том сми слу по треб но је: бод но из ра жа ва ње ми шље ња. У том сми слу по треб но је: 

 на ве сти и обра зло жи ти раз ло ге због ко јих де те ни је из ра зи ло ми шље ње (де- на ве сти и обра зло жи ти раз ло ге због ко јих де те ни је из ра зи ло ми шље ње (де-
те ни је би ло спо соб но да фор ми ра ми шље ње; де те ни је же ле ло да из ра зи ми-те ни је би ло спо соб но да фор ми ра ми шље ње; де те ни је же ле ло да из ра зи ми-
шље ње); шље ње); 

 украт ко из ло жи ти ко је и на ко ји на чин при пре мао де те за суд; украт ко из ло жи ти ко је и на ко ји на чин при пре мао де те за суд;

 на ве сти и обра зло жи ти раз ло ге због ко јих је суд од ре дио не по сред ни, од но- на ве сти и обра зло жи ти раз ло ге због ко јих је суд од ре дио не по сред ни, од но-
сно по сред ни на чин из ра жа ва ња ми шље ња. сно по сред ни на чин из ра жа ва ња ми шље ња. 

Ако је од лу ка су прот на ми шље њу де те та, нео п ход но је де таљ но обра зло жи ти раз-Ако је од лу ка су прот на ми шље њу де те та, нео п ход но је де таљ но обра зло жи ти раз-
ло ге, у кон тек сту нај бо љег ин те ре са де те та. ло ге, у кон тек сту нај бо љег ин те ре са де те та. 
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Смер ни це за ко му ни ка ци ју са де те том 

З а успе шну ко му ни ка ци ју са де те том, нео п ход но је из вр ши ти про це ну спо соб-а успе шну ко му ни ка ци ју са де те том, нео п ход но је из вр ши ти про це ну спо соб-
но сти де те та да оба ви раз го вор. Ову про це ну мо же да из вр ши струч но ли це но сти де те та да оба ви раз го вор. Ову про це ну мо же да из вр ши струч но ли це 

то ком при пре ме де те та за суд, ко је у из ве шта ју о при пре ми де те та на во ди да ли су то ком при пре ме де те та за суд, ко је у из ве шта ју о при пре ми де те та на во ди да ли су 
ко му ни ка ци о не спо соб но сти де те та у скла ду са ње го вим уз ра стом, од но сно да ли ко му ни ка ци о не спо соб но сти де те та у скла ду са ње го вим уз ра стом, од но сно да ли 
по сто је не ке спе ци фич но сти на ко је при ли ком да ље ко му ни ка ци је то ком по ступ-по сто је не ке спе ци фич но сти на ко је при ли ком да ље ко му ни ка ци је то ком по ступ-
ка тре ба обра ти ти па жњу и сл. Смер ни це пра те уз ра сни (раз вој ни) сту пањ де те та ка тре ба обра ти ти па жњу и сл. Смер ни це пра те уз ра сни (раз вој ни) сту пањ де те та 
и уз ра сно су спе ци фич не.и уз ра сно су спе ци фич не.

Ко му ни ка ци ја са де те том у ра ном уз ра сту (до 6 го ди на) Ко му ни ка ци ја са де те том у ра ном уз ра сту (до 6 го ди на) 

Су ге сти ја је да су ди је не ко му ни ци ра ју ди рект но са де цом овог уз ра ста, већ да Су ге сти ја је да су ди је не ко му ни ци ра ју ди рект но са де цом овог уз ра ста, већ да 
увек ан га жу ју струч ња ка за рад са де цом. Смер ни це за раз го вор с де цом овог уз-увек ан га жу ју струч ња ка за рад са де цом. Смер ни це за раз го вор с де цом овог уз-
ра ста под ра зу ме ва ју сле де ће:ра ста под ра зу ме ва ју сле де ће:

 Ко ри сти ти тер ми не при ла го ђе не де те то вом уз ра сту (ко ри сти ти кон крет не пој- Ко ри сти ти тер ми не при ла го ђе не де те то вом уз ра сту (ко ри сти ти кон крет не пој-
мо ве; ко ри сти ти јед но став не ре че нич не кон струк ци је); мо ве; ко ри сти ти јед но став не ре че нич не кон струк ци је); 

 По ста вља ти пи та ња отво ре ног ти па, уно си ти у раз го вор што ма ње ин фор ма ци ја  По ста вља ти пи та ња отво ре ног ти па, уно си ти у раз го вор што ма ње ин фор ма ци ја 
ка ко би се оси гу ра ло да де те тов ис каз бу де аутен ти чан („Ис при чај ми о…”);ка ко би се оси гу ра ло да де те тов ис каз бу де аутен ти чан („Ис при чај ми о…”);

 Про ве ри ти да ли је де те пра вил но раз у ме ло оно што му је ре че но;  Про ве ри ти да ли је де те пра вил но раз у ме ло оно што му је ре че но; 

 Охра бри ва ти де те да ка же ка да не што не раз у ме;  Охра бри ва ти де те да ка же ка да не што не раз у ме; 

 Из бе га ва ти од ре ђи ва ње тач ног вре ме на у ве зи с до га ђа јем (ка да се не што де- Из бе га ва ти од ре ђи ва ње тач ног вре ме на у ве зи с до га ђа јем (ка да се не што де-
си ло);си ло);

 Ис пи ти ва ти ре до след до га ђа ја (од пе те го ди не);  Ис пи ти ва ти ре до след до га ђа ја (од пе те го ди не); 

 Уко ли ко де те по ка же емо ци је то ком раз го во ра (рас пла че се, ве о ма уз не ми ри,  Уко ли ко де те по ка же емо ци је то ком раз го во ра (рас пла че се, ве о ма уз не ми ри, 
и сл.) ва жно је при хва ти ти емо ци је („Ви дим да те то рас ту жу је.”), уве ри ти де те и сл.) ва жно је при хва ти ти емо ци је („Ви дим да те то рас ту жу је.”), уве ри ти де те 
да је у ре ду што се та ко осе ћа и што је осе ћа ње по ка за ло;да је у ре ду што се та ко осе ћа и што је осе ћа ње по ка за ло;

 Не по ста вља ти де те ту пи та ње због че га је не што ура ди ло у ци љу при ку пља ња  Не по ста вља ти де те ту пи та ње због че га је не што ура ди ло у ци љу при ку пља ња 
ин фор ма ци ја о до га ђа ју, по што оно код де це иза зи ва осе ћа ње кри ви це (чу је га ин фор ма ци ја о до га ђа ју, по што оно код де це иза зи ва осе ћа ње кри ви це (чу је га 
као оп ту жбу); као оп ту жбу); 

 Нај бо ље је по ста вља ти пи та ња ти па „Ко?”, „Шта?”, „Где?”, јер их де ца овог уз ра ста  Нај бо ље је по ста вља ти пи та ња ти па „Ко?”, „Шта?”, „Где?”, јер их де ца овог уз ра ста 
мо гу раз у ме ти и на њих од го во ри ти; мо гу раз у ме ти и на њих од го во ри ти; 

 Не узи ма ти здра во за го то во да од ре ђе на реч за де те има исто зна че ње као и  Не узи ма ти здра во за го то во да од ре ђе на реч за де те има исто зна че ње као и 
за од ра сле; за од ра сле; 
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 У за пи сник уно си ти ис каз де те та до слов но, да се де те не би збу ни ло, што се мо- У за пи сник уно си ти ис каз де те та до слов но, да се де те не би збу ни ло, што се мо-
же не га тив но од ра зи ти и на ква ли тет кон так та са де те том; же не га тив но од ра зи ти и на ква ли тет кон так та са де те том; 

 Не по на вља ти ис пи ти ва ња о ис тој те ми; то ком раз го во ра ја сно по ста ви ти пи та- Не по на вља ти ис пи ти ва ња о ис тој те ми; то ком раз го во ра ја сно по ста ви ти пи та-
ње и што ма њи број пу та га по на вља ти;ње и што ма њи број пу та га по на вља ти;

 Ис пи та ти де те о јед ном до га ђа ју, а не о ви ше њих; Ис пи та ти де те о јед ном до га ђа ју, а не о ви ше њих;

 По зи тив но ре а го ва ти на од го во ре де те та; охра бри ва ње и по хва ле мо гу по мо- По зи тив но ре а го ва ти на од го во ре де те та; охра бри ва ње и по хва ле мо гу по мо-
ћи отво ре но сти де те та; ћи отво ре но сти де те та; 

 Се де ти у рав ни са де те том ка ко би се у што ве ћој ме ри ство ри ла опу ште на и  Се де ти у рав ни са де те том ка ко би се у што ве ћој ме ри ство ри ла опу ште на и 
по др жа ва ју ћа ат мос фе ра; по др жа ва ју ћа ат мос фе ра; 

 На кра ју раз го во ра за хва ли ти де те ту на уче шћу у по ступ ку. На кра ју раз го во ра за хва ли ти де те ту на уче шћу у по ступ ку.

Ко му ни ка ци ја са де те том у ста ри јем уз ра сту (од 6 до 11 го ди на)Ко му ни ка ци ја са де те том у ста ри јем уз ра сту (од 6 до 11 го ди на)

На овом уз ра сту де ца су у ста њу да раз го ва ра ју ди рект но са су ди јом. Све смер-На овом уз ра сту де ца су у ста њу да раз го ва ра ју ди рект но са су ди јом. Све смер-
ни це ко је су ва жи ле за мла ђи уз раст мо гу се до не кле при ме ни ти и на овај уз раст. ни це ко је су ва жи ле за мла ђи уз раст мо гу се до не кле при ме ни ти и на овај уз раст. 

 Не пер си ра ти;  Не пер си ра ти; 

 При ла го ди ти тер ми не сте пе ну ког ни тив ног раз во ја де те та (ап стракт не пој мо- При ла го ди ти тер ми не сте пе ну ког ни тив ног раз во ја де те та (ап стракт не пој мо-
ве пре во ди ти на кон крет не); ве пре во ди ти на кон крет не); 

 Про ве ри ти да ли де те раз у ме оно што му је ре че но, по себ но тер ми не ко ји ма се  Про ве ри ти да ли де те раз у ме оно што му је ре че но, по себ но тер ми не ко ји ма се 
об ја шња ва ју про фе си о нал не уло ге и фор мал не про це ду ре; об ја шња ва ју про фе си о нал не уло ге и фор мал не про це ду ре; 

 Про ве ри ти де те то ву ори јен та ци ју у вре ме ну пре не го што се тра же вре мен ске  Про ве ри ти де те то ву ори јен та ци ју у вре ме ну пре не го што се тра же вре мен ске 
од ред ни це до га ђа ја; уко ли ко се тра же вре мен ске од ред ни це, има ти на уму да од ред ни це до га ђа ја; уко ли ко се тра же вре мен ске од ред ни це, има ти на уму да 
ће де те овог уз ра ста пре мо ћи да са ста ви вре мен ски низ до га ђа ја (шта је би ло ће де те овог уз ра ста пре мо ћи да са ста ви вре мен ски низ до га ђа ја (шта је би ло 
пре, шта за тим, итд.), не го што ће мо ћи да се сна ђе у ап стракт ни јем вре мен-пре, шта за тим, итд.), не го што ће мо ћи да се сна ђе у ап стракт ни јем вре мен-
ском кон ти ну у му (шта се де си ло сеп тем бра про шле го ди не?);ском кон ти ну у му (шта се де си ло сеп тем бра про шле го ди не?);

 На кра ју раз го во ра за хва ли ти де те ту на уче шћу у по ступ ку. На кра ју раз го во ра за хва ли ти де те ту на уче шћу у по ступ ку.

Ко му ни ка ци ја са де те том адо ле сцен том (од 11 до 18 го ди на) Ко му ни ка ци ја са де те том адо ле сцен том (од 11 до 18 го ди на) 

На овом уз ра сту де ца су у ста њу да раз го ва ра ју ди рект но са су ди јом. Све смер-На овом уз ра сту де ца су у ста њу да раз го ва ра ју ди рект но са су ди јом. Све смер-
ни це ко је су ва жи ле за мла ђи уз раст мо гу се до не кле при ме ни ти и на овај уз раст.ни це ко је су ва жи ле за мла ђи уз раст мо гу се до не кле при ме ни ти и на овај уз раст.

 Не пер си ра ти;  Не пер си ра ти; 

 Мо гу се ко ри сти ти ап стракт ни пој мо ви, али је по треб но да ти об ја шње ње за  Мо гу се ко ри сти ти ап стракт ни пој мо ви, али је по треб но да ти об ја шње ње за 
оне пој мо ве ко ји се ко ри сте ка ко би се об ја сни ле про фе си о нал не уло ге и фор-оне пој мо ве ко ји се ко ри сте ка ко би се об ја сни ле про фе си о нал не уло ге и фор-
мал не про це ду ре јер они ни су део ис ку ства ти неј џе ра; мал не про це ду ре јер они ни су део ис ку ства ти неј џе ра; 
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 Не тре ба ко ри сти ти жар гон мла дих;  Не тре ба ко ри сти ти жар гон мла дих; 

 Ка да се раз го ва ра са де ча ци ма, тре ба би ти опре зан у су о ча ва њу са емо ци јом  Ка да се раз го ва ра са де ча ци ма, тре ба би ти опре зан у су о ча ва њу са емо ци јом 
ту ге (пре тре ба ре ћи „Ви дим да си уз не ми рен”, не го „Ви дим да те то рас ту жу-ту ге (пре тре ба ре ћи „Ви дим да си уз не ми рен”, не го „Ви дим да те то рас ту жу-
је”); због род них сте ре о ти па са ко ји ма се су о ча ва ју то ком од ра ста ња, де ча ци у је”); због род них сте ре о ти па са ко ји ма се су о ча ва ју то ком од ра ста ња, де ча ци у 
овом уз ра сту не при хва та ју ту гу као део сво је лич но сти; овом уз ра сту не при хва та ју ту гу као део сво је лич но сти; 

 Не на зи ва ти их де цом, већ ко ри сти ти из раз „мла ди”, из у зев у кон тек сту да су  Не на зи ва ти их де цом, већ ко ри сти ти из раз „мла ди”, из у зев у кон тек сту да су 
де ца сво јих ро ди те ља; де ца сво јих ро ди те ља; 

 На гла си ти зна чај уче шћа де те та, ње го вог до при но са по ступ ку; ако се про ве- На гла си ти зна чај уче шћа де те та, ње го вог до при но са по ступ ку; ако се про ве-
ра ва ко је зна че ње де те при да је од ре ђе ном тер ми ну, чи ни ти то вр ло опре зно, ра ва ко је зна че ње де те при да је од ре ђе ном тер ми ну, чи ни ти то вр ло опре зно, 
ка ко се адо ле сцент не би увре дио и за тво рио за ко му ни ка ци ју (на при мер: ка ко се адо ле сцент не би увре дио и за тво рио за ко му ни ка ци ју (на при мер: 
„Љу ди ми сле на раз ли чи те ства ри ка да го во ре о емо тив ном мал тре ти ра њу. „Љу ди ми сле на раз ли чи те ства ри ка да го во ре о емо тив ном мал тре ти ра њу. 
На шта ти ми слиш? Шта то ма ма/та та ра ди?); На шта ти ми слиш? Шта то ма ма/та та ра ди?); 

 На кра ју раз го во ра за хва ли ти де те ту на уче шћу у по ступ ку. На кра ју раз го во ра за хва ли ти де те ту на уче шћу у по ступ ку.

Ко му ни ка ци ја са де те том ко је не по зна је је зик су даКо му ни ка ци ја са де те том ко је не по зна је је зик су да

 Обез бе ди ти пре во ди о ца. Обез бе ди ти пре во ди о ца.

Ко му ни ка ци ја са де те том са фи зич ким, сен зор ним или дру гим ин ва ли ди те томКо му ни ка ци ја са де те том са фи зич ким, сен зор ним или дру гим ин ва ли ди те том

 Обез бе ди ти при сту пач ност згра де су да и суд ни це (уна пред раз ми шља ти о то- Обез бе ди ти при сту пач ност згра де су да и суд ни це (уна пред раз ми шља ти о то-
ме ка ко ће де те ући у згра ду и у про сто ри ју суд ни це; где ће би ти сме ште но у ме ка ко ће де те ући у згра ду и у про сто ри ју суд ни це; где ће би ти сме ште но у 
суд ни ци то ком по ступ ка), као и при сту пач ност по ступ ка — обез бе ди ти пре во-суд ни ци то ком по ступ ка), као и при сту пач ност по ступ ка — обез бе ди ти пре во-
ди о ца на је зик зна ко ва; ди о ца на је зик зна ко ва; 

 Про ве ри ти са де те том да ли се до бро осе ћа у усло ви ма ко ји су му пру же ни, да  Про ве ри ти са де те том да ли се до бро осе ћа у усло ви ма ко ји су му пру же ни, да 
ли му је још не што по треб но; ли му је још не што по треб но; 

 Не чи ни ти ни шта уме сто де те та — пи та ти де те да ли му тре ба по моћ у то ме,  Не чи ни ти ни шта уме сто де те та — пи та ти де те да ли му тре ба по моћ у то ме, 
или, још бо ље, при ла го ди ти про стор и по сту пак, та ко да све ре ле вант не ак тив-или, још бо ље, при ла го ди ти про стор и по сту пак, та ко да све ре ле вант не ак тив-
но сти мо же де те да оба ви са мо; но сти мо же де те да оба ви са мо; 

 Уко ли ко се по ми ње ин ва ли ди тет де те та, про ве ри ти са де те том ко ји му је тер- Уко ли ко се по ми ње ин ва ли ди тет де те та, про ве ри ти са де те том ко ји му је тер-
мин при хва тљив, ако ту вр сту про ве ре већ ни је из вр ши ла осо ба то ком при-мин при хва тљив, ако ту вр сту про ве ре већ ни је из вр ши ла осо ба то ком при-
пре ме де те та за суд.пре ме де те та за суд.
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Род но и кул тур но осе тљив је зик у ко му ни ка ци ји Род но и кул тур но осе тљив је зик у ко му ни ка ци ји 

 Ко ри сти ти, у ме ри у ко јој је де те ту то при хва тљи во, уоби ча је но, да не би но ви- Ко ри сти ти, у ме ри у ко јој је де те ту то при хва тљи во, уоби ча је но, да не би но ви-
на ко му ни ка ци је учи ни ла про цес фор мал ни јим и на пе ти јим за де те; уко ли ко на ко му ни ка ци је учи ни ла про цес фор мал ни јим и на пе ти јим за де те; уко ли ко 
се пред ви ђа да ће се то ком по ступ ка ко ри сти ти од ре ђен тер мин ко ји мо же се пред ви ђа да ће се то ком по ступ ка ко ри сти ти од ре ђен тер мин ко ји мо же 
би ти про бле ма ти чан у овом сми слу, тре ба про ве ри ти са де те том ко ји тер мин би ти про бле ма ти чан у овом сми слу, тре ба про ве ри ти са де те том ко ји тер мин 
му је при хва тљи ви ји (на при мер: „Ја бих за те бе ре кла да си Ром ки ња, да ли је му је при хва тљи ви ји (на при мер: „Ја бих за те бе ре кла да си Ром ки ња, да ли је 
те би то у ре ду?”).те би то у ре ду?”).

По што ва ње до сто јан ства и лич но сти де те та у по ступ ку По што ва ње до сто јан ства и лич но сти де те та у по ступ ку 

По што ва ње до сто јан ства и лич но сти де те та ма ни фе сту је се на сле де ће на чи не: По што ва ње до сто јан ства и лич но сти де те та ма ни фе сту је се на сле де ће на чи не: 

 Ин фор ми са њем де те та и пру жа њем мо гућ но сти да де те из не се став о свим  Ин фор ми са њем де те та и пру жа њем мо гућ но сти да де те из не се став о свим 
аспек ти ма про це ду ре на ко је мо же да ути че;аспек ти ма про це ду ре на ко је мо же да ути че;

 Из ра жа ва њем раз у ме ва ња по зи ци је де те та и ње го вих по тре ба (ем па ти јом);  Из ра жа ва њем раз у ме ва ња по зи ци је де те та и ње го вих по тре ба (ем па ти јом); 

 По мним пра ће њем де те та док да је ис каз — да ли је умор но, из ло же но пре ве- По мним пра ће њем де те та док да је ис каз — да ли је умор но, из ло же но пре ве-
ли ком стре су и сл., ако је по треб но, на пра ви ти па у зу; ли ком стре су и сл., ако је по треб но, на пра ви ти па у зу; 

 Од ре ђи ва ње ро чи шта уз по што ва ње рит ма де те та (нпр. школ ских оба ве за и сл.); Од ре ђи ва ње ро чи шта уз по што ва ње рит ма де те та (нпр. школ ских оба ве за и сл.); 

 Узи ма њем ис ка за де те та на по чет ку ро чи шта;  Узи ма њем ис ка за де те та на по чет ку ро чи шта; 

 Обез бе ђи ва њем да при су ству је са мо оном де лу ро чи шта ко јем мо ра да при су- Обез бе ђи ва њем да при су ству је са мо оном де лу ро чи шта ко јем мо ра да при су-
ству је, што под ра зу ме ва да уђе у суд ни цу на кнад но и да се уда љи чим се за вр-ству је, што под ра зу ме ва да уђе у суд ни цу на кнад но и да се уда љи чим се за вр-
ши део по ступ ка у ко јем уче ству је); ши део по ступ ка у ко јем уче ству је); 

 Ре а го ва њем на не при ме рен на чин оп хо ђе ња пре ма де те ту од стра не дру гих  Ре а го ва њем на не при ме рен на чин оп хо ђе ња пре ма де те ту од стра не дру гих 
осо ба ко је су при сут не на ро чи шту у ци љу за шти те де те та; осо ба ко је су при сут не на ро чи шту у ци љу за шти те де те та; 

 Обез бе ђи ва њем јед но став не ева лу а ци је суд ског по ступ ка ко ја омо гу ћа ва да  Обез бе ђи ва њем јед но став не ева лу а ци је суд ског по ступ ка ко ја омо гу ћа ва да 
де те оце ни рад су ди је и дру гих осо ба укљу че них у по сту пак. де те оце ни рад су ди је и дру гих осо ба укљу че них у по сту пак. 
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Смер ни це за про це ну спо соб но сти
де те та за ра су ђи ва ње 

О д ред ба ма ПЗ оства ри ва ње мно гих пра ва усло вље но је спо соб но шћу де те та за д ред ба ма ПЗ оства ри ва ње мно гих пра ва усло вље но је спо соб но шћу де те та за 
ра су ђи ва ње. При ли ком оце не спо соб но сти де те та за ра су ђи ва ње тре ба има ту ра су ђи ва ње. При ли ком оце не спо соб но сти де те та за ра су ђи ва ње тре ба има ту 

у ви ду да је спо соб ност де те та за ра су ђи ва ње оп шти ја од спо соб но сти да се фор-у ви ду да је спо соб ност де те та за ра су ђи ва ње оп шти ја од спо соб но сти да се фор-
ми ра ми шље ње.ми ра ми шље ње.

Ова спо соб ност под ра зу ме ва: Ова спо соб ност под ра зу ме ва: 

 да де те мо же из ве сти ти о чи ње ни ца ма о ко ји ма има са зна ња, а ко је су пред мет  да де те мо же из ве сти ти о чи ње ни ца ма о ко ји ма има са зна ња, а ко је су пред мет 
суд ског по ступ ка; суд ског по ступ ка; 

 да де те раз у ме раз ли ку из ме ђу исти не и ла жи и оба ве зу да го во ри исти ну;  да де те раз у ме раз ли ку из ме ђу исти не и ла жи и оба ве зу да го во ри исти ну; 

 да је спрем но да ре а гу је ако не ко од од ра слих из го во ри не што што ни је исти на  да је спрем но да ре а гу је ако не ко од од ра слих из го во ри не што што ни је исти на 
(спрем но да ка же да то ни је исти на); (спрем но да ка же да то ни је исти на); 

 да ни је из ло же но при ти сци ма/емо тив ним уце на ма;  да ни је из ло же но при ти сци ма/емо тив ним уце на ма; 

 да раз у ме пи та ња ко ја му се по ста вља ју и спо соб но је да на њих пру жи ра зум- да раз у ме пи та ња ко ја му се по ста вља ју и спо соб но је да на њих пру жи ра зум-
љив од го вор;љив од го вор;

 да раз у ме (у скла ду са сво јим раз вој ним мо гућ но сти ма) по сту пак у ко јем уче- да раз у ме (у скла ду са сво јим раз вој ним мо гућ но сти ма) по сту пак у ко јем уче-
ству је, ње го ву свр ху и мо гу ће им пли ка ци је; ству је, ње го ву свр ху и мо гу ће им пли ка ци је; 

 да раз у ме сво ју уло гу у по ступ ку.  да раз у ме сво ју уло гу у по ступ ку. 

Ка да се у то ку по ступ ка ја ви сум ња у по гле ду спо соб но сти де те та за ра су ђи ва ње, Ка да се у то ку по ступ ка ја ви сум ња у по гле ду спо соб но сти де те та за ра су ђи ва ње, 
ову спо соб ност тре ба да про це ни ве штак. ову спо соб ност тре ба да про це ни ве штак. 

Сум ња мо же би ти узро ко ва на по дат ком о ни жем ин те лек ту ал ном функ ци о ни са-Сум ња мо же би ти узро ко ва на по дат ком о ни жем ин те лек ту ал ном функ ци о ни са-
њу де те та, о раз вој ним те шко ћа ма, о пси хи ја триј ском/не у ро ло шком обо ље њу, о њу де те та, о раз вој ним те шко ћа ма, о пси хи ја триј ском/не у ро ло шком обо ље њу, о 
исто ри ја ту зло у по тре бе пси хо ак тив них суп стан ци (код адо ле сце на та) и др. исто ри ја ту зло у по тре бе пси хо ак тив них суп стан ци (код адо ле сце на та) и др. 
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Смер ни це за по сту па ње у слу ча ју
са слу ша ња де те та као све до ка
и стран ке 

У суд ском по ступ ку де те мо же би ти са слу ша но као све док и стран ка, при че му суд ском по ступ ку де те мо же би ти са слу ша но као све док и стран ка, при че му 
по сто ји мо гућ ност да де те ко је је стран ка у по ступ ку бу де ин фор ма тив но са-по сто ји мо гућ ност да де те ко је је стран ка у по ступ ку бу де ин фор ма тив но са-

слу ша но или са слу ша но као све док у соп стве ној ства ри. слу ша но или са слу ша но као све док у соп стве ној ства ри. 

Спо соб ност де те та за све до че њеСпо соб ност де те та за све до че ње

Де те је све док ка да су ду из но си сво ја са зна ња на осно ву сво јих чул них за па жа ња. Де те је све док ка да су ду из но си сво ја са зна ња на осно ву сво јих чул них за па жа ња. 
Пре ма то ме, де те, као и од ра сла ли ца, спо соб но је да све до чи ако је у ста њу да пру-Пре ма то ме, де те, као и од ра сла ли ца, спо соб но је да све до чи ако је у ста њу да пру-
жи су ду оба ве ште ња о чи ње ни ца ма ко је су пред мет до ка зи ва ња.жи су ду оба ве ште ња о чи ње ни ца ма ко је су пред мет до ка зи ва ња.

Не тре ба пот це њи ва ти спо соб ност де це да ре про ду ку ју сво ја чул на за па жа ња: Не тре ба пот це њи ва ти спо соб ност де це да ре про ду ку ју сво ја чул на за па жа ња: 
иако је де те ма ло, уз стр пљи во и уз ра сно адап ти ра но ис пи ти ва ње ње гов ис каз иако је де те ма ло, уз стр пљи во и уз ра сно адап ти ра но ис пи ти ва ње ње гов ис каз 
мо же би ти са свим ва ли дан и ко ри стан. Ка да су у пи та њу де ца ис под 14 го ди на, она мо же би ти са свим ва ли дан и ко ри стан. Ка да су у пи та њу де ца ис под 14 го ди на, она 
има ју ка па ци тет да све до че уко ли ко им уз раст до зво ља ва да раз у ме ју по ста вље на има ју ка па ци тет да све до че уко ли ко им уз раст до зво ља ва да раз у ме ју по ста вље на 
пи та ња. Док год ни је до ка за но да све до че ње де те та ни је ва лид но због уз ра ста, ка-пи та ња. Док год ни је до ка за но да све до че ње де те та ни је ва лид но због уз ра ста, ка-
па ци те та и сл., су ди ја не тре ба да до во ди у пи та ње ва ља ност ис ка за.па ци те та и сл., су ди ја не тре ба да до во ди у пи та ње ва ља ност ис ка за.

При пре ма де те та за све до че ње/са слу ша њеПри пре ма де те та за све до че ње/са слу ша ње

По треб но је на ни воу су да ус по ста ви ти си стем ко ји омо гу ћа ва да се иден ти фи ку ју По треб но је на ни воу су да ус по ста ви ти си стем ко ји омо гу ћа ва да се иден ти фи ку ју 
и озна че пред ме ти у ко ји ма се де ца по ја вљу ју као по тен ци јал ни све до ци (нпр. ста-и озна че пред ме ти у ко ји ма се де ца по ја вљу ју као по тен ци јал ни све до ци (нпр. ста-
вља ње по себ не озна ке на омот спи са пред ме та). На тај на чин обез бе ђу је се бла го-вља ње по себ не озна ке на омот спи са пред ме та). На тај на чин обез бе ђу је се бла го-
вре ме на при пре ма де те та за све до че ње, али и са мог су да за ва ља но оба ва ља ње вре ме на при пре ма де те та за све до че ње, али и са мог су да за ва ља но оба ва ља ње 
ове про це сне де лат но сти. ове про це сне де лат но сти. 

Ка да суд од ре ди да де те бу де са слу ша но као све док или стран ка, неп ход но је да Ка да суд од ре ди да де те бу де са слу ша но као све док или стран ка, неп ход но је да 
пре ду зме рад ње ка ко би де те би ло при пре мље но за са слу ша ње. Пре по ру ка је да пре ду зме рад ње ка ко би де те би ло при пре мље но за са слу ша ње. Пре по ру ка је да 
8 до 10 не де ља пре све до че ња за поч не при пре ма де те та за све до че ње. Осим раз-8 до 10 не де ља пре све до че ња за поч не при пре ма де те та за све до че ње. Осим раз-
го во ра с де те том, по треб но је оба ви ти и раз го вор с ро ди те љи ма, а што је слу чај го во ра с де те том, по треб но је оба ви ти и раз го вор с ро ди те љи ма, а што је слу чај 
зах тев ни ји би ће по треб ни евен ту ал но и по да ци од дру гих од ра слих љу ди у де те-зах тев ни ји би ће по треб ни евен ту ал но и по да ци од дру гих од ра слих љу ди у де те-
то вом окру же њу за чи ји кон такт је нео п ход на до зво ла ро ди те ља, од но сно ста ра-то вом окру же њу за чи ји кон такт је нео п ход на до зво ла ро ди те ља, од но сно ста ра-
те ља (по да ци од на став ни ка, пси хо ло га и сл.).те ља (по да ци од на став ни ка, пси хо ло га и сл.).

У по гле ду на чи на при пре ме ва же смер ни це да те у де лу под на сло вом „При пре ма У по гле ду на чи на при пре ме ва же смер ни це да те у де лу под на сло вом „При пре ма 
де те та за са слу ша ње”.де те та за са слу ша ње”.
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На чин са слу ша ња де те та-све до каНа чин са слу ша ња де те та-све до ка

Као све док, де те мо же би ти са слу ша но не по сред но на ро чи шту, али по сто ји мо-Као све док, де те мо же би ти са слу ша но не по сред но на ро чи шту, али по сто ји мо-
гућ ност да се овај до каз из ве де чи та њем пи са не из ја ве де те та (чл. 245. ст. 2. За ко на гућ ност да се овај до каз из ве де чи та њем пи са не из ја ве де те та (чл. 245. ст. 2. За ко на 
о пар нич ном по ступ ку). о пар нич ном по ступ ку). 

Уко ли ко по сто је тех нич ке мо гућ но сти, по жељ но је да де те бу де са слу ша но пу-Уко ли ко по сто је тех нич ке мо гућ но сти, по жељ но је да де те бу де са слу ша но пу-
тем ви део-лин ка или ко ри шће њем уре ђа ја за тон ско или оп тич ко сни ма ње, што тем ви део-лин ка или ко ри шће њем уре ђа ја за тон ско или оп тич ко сни ма ње, што 
За кон о пар нич ном по ступ ку пру жа као мо гућ ност (чл. 245). Тре ба, та ко ђе, ко ри-За кон о пар нич ном по ступ ку пру жа као мо гућ ност (чл. 245). Тре ба, та ко ђе, ко ри-
сти ти и мо гућ ност да се де те са слу ша у про сто ри ји ко ја је опре мље на јед но стра-сти ти и мо гућ ност да се де те са слу ша у про сто ри ји ко ја је опре мље на јед но стра-
ним огле да лом.ним огле да лом.

Пре по ру ке за са слу ша ње де те та Пре по ру ке за са слу ша ње де те та 

Ве ћи на де це све до чи о не ко ме ко га по зна је или му је по вре ду на не ла вр ло бли-Ве ћи на де це све до чи о не ко ме ко га по зна је или му је по вре ду на не ла вр ло бли-
ска осо ба. На жа лост, та кве про це ду ре их ста вља ју у про цеп по ти пу кон флик та ска осо ба. На жа лост, та кве про це ду ре их ста вља ју у про цеп по ти пу кон флик та 
ло јал но сти („во лим и јед ног и дру гог, с ким ћу?”), по го то во уко ли ко се по зи ва ју ло јал но сти („во лим и јед ног и дру гог, с ким ћу?”), по го то во уко ли ко се по зи ва ју 
у по ступ ци ма ком пли ко ва них раз во да ро ди те ља. Што су ста ри ја де ца, она зна ју у по ступ ци ма ком пли ко ва них раз во да ро ди те ља. Што су ста ри ја де ца, она зна ју 
бо ље о су ду и про це си ма су да. Вр ло че сто од ра сли пот це њу ју зна ње де це; иако бо ље о су ду и про це си ма су да. Вр ло че сто од ра сли пот це њу ју зна ње де це; иако 
су ма ла да о не че му го во ре на на чин ко ји је оп ти ма лан, уз стр пљи во и уз ра-су ма ла да о не че му го во ре на на чин ко ји је оп ти ма лан, уз стр пљи во и уз ра-
сно адап ти ра но ис пи ти ва ње ис каз мо же би ти са свим од го ва ра ју ћи и ко ри стан. сно адап ти ра но ис пи ти ва ње ис каз мо же би ти са свим од го ва ра ју ћи и ко ри стан. 
С дру ге стра не, де ца, као и од ра сли, ми сле да не ка да зна ју ви ше не го што је то С дру ге стра не, де ца, као и од ра сли, ми сле да не ка да зна ју ви ше не го што је то 
ре ал но. У та квим си ту а ци ја ма по треб но је при ли ком ис пи ти ва ња, или по мо гућ-ре ал но. У та квим си ту а ци ја ма по треб но је при ли ком ис пи ти ва ња, или по мо гућ-
ству и пре, про це ни ти ни во зна ња де те та (нпр. са зна ња о то ме ка кав је успех у ству и пре, про це ни ти ни во зна ња де те та (нпр. са зна ња о то ме ка кав је успех у 
шко ли мо же по мо ћи у ори јен та ци ји). шко ли мо же по мо ћи у ори јен та ци ји). 

Уко ли ко де те све до чи у по ступ ку о чи ње ни ца ма ко је су ве за не за ак те на си ља, Уко ли ко де те све до чи у по ступ ку о чи ње ни ца ма ко је су ве за не за ак те на си ља, 
зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, за бра ње но је да се де те су о ча ва са ли цем за ко је зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, за бра ње но је да се де те су о ча ва са ли цем за ко је 
се твр ди да је из вр ши лац ових рад њи. Ко ли ко год је то мо гу ће, тре ба из бе га ва ти се твр ди да је из вр ши лац ових рад њи. Ко ли ко год је то мо гу ће, тре ба из бе га ва ти 
не по сред ни кон такт или ин тер ак ци ју из ме ђу де те та ко је је жр тва или све док и на-не по сред ни кон такт или ин тер ак ци ју из ме ђу де те та ко је је жр тва или све док и на-
вод ног по чи ни о ца, сем уко ли ко до то га до ла зи на зах тев де те та-жр тве.вод ног по чи ни о ца, сем уко ли ко до то га до ла зи на зах тев де те та-жр тве.

Са ве ту је се да по ред де те та, на ро чи то ако је оно мла ђе, увек се ди осо ба по зна-Са ве ту је се да по ред де те та, на ро чи то ако је оно мла ђе, увек се ди осо ба по зна-
та де те ту, ко ја му пру жа по др шку, о че му суд тре ба да оба ве сти де те у по зи ву за та де те ту, ко ја му пру жа по др шку, о че му суд тре ба да оба ве сти де те у по зи ву за 
све до че ње. све до че ње. 
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У по гле ду на чи на ко му ни ка ци је су ди је са де те том то ком са слу ша ња, ва же оп ште У по гле ду на чи на ко му ни ка ци је су ди је са де те том то ком са слу ша ња, ва же оп ште 
смер ни це из не те под на сло вом „Ко му ни ка ци ја са де те том”. По ред то га, по треб но смер ни це из не те под на сло вом „Ко му ни ка ци ја са де те том”. По ред то га, по треб но 
је во ди ти ра чу на и о сле де ћем: је во ди ти ра чу на и о сле де ћем: 

 Реч ник тре ба да бу де ра зу мљив и при ла го ђен уз ра сту де те та и окру же њу у ко- Реч ник тре ба да бу де ра зу мљив и при ла го ђен уз ра сту де те та и окру же њу у ко-
јем од ра ста;јем од ра ста;

 Пи та ња тре ба об ли ко ва ти ко ри шће њем крат ких и че сто ко ри шће них ре чи, без  Пи та ња тре ба об ли ко ва ти ко ри шће њем крат ких и че сто ко ри шће них ре чи, без 
струч них из ра за и крат ких ре че ни ца;струч них из ра за и крат ких ре че ни ца;

 Пи та ња тре ба да бу ду ја сна и не дво сми сле на; Пи та ња тре ба да бу ду ја сна и не дво сми сле на;

 Тон, ја чи на гла са, ин то на ци ја — не тре ба да бу де ни пре гла сан, ни пре тих;  Тон, ја чи на гла са, ин то на ци ја — не тре ба да бу де ни пре гла сан, ни пре тих; 

 Во ди ти ра чу на о из гле ду ли ца — строг из раз ли ца код де це мо же иза зва ти кри- Во ди ти ра чу на о из гле ду ли ца — строг из раз ли ца код де це мо же иза зва ти кри-
ви цу или од бој ност, а при ја тељ ски из глед, с бла гим осме хом мо же по мо ћи да ви цу или од бој ност, а при ја тељ ски из глед, с бла гим осме хом мо же по мо ћи да 
бу де отво ре ни је; бу де отво ре ни је; 

 Уз др жа ти се од лич не нер во зе, бе са или фру стра ци је пред де те том;  Уз др жа ти се од лич не нер во зе, бе са или фру стра ци је пред де те том; 

 По зи тив но ре а го ва ти на од го во ре, али су нео п ход не и афир ма ци је, на ро чи то  По зи тив но ре а го ва ти на од го во ре, али су нео п ход не и афир ма ци је, на ро чи то 
ка да се ис пи ту ју де ца мла ђег уз ра ста. Охра бри ва ња и по хва ле мо гу по мо ћи ка да се ис пи ту ју де ца мла ђег уз ра ста. Охра бри ва ња и по хва ле мо гу по мо ћи 
отво ре но сти де те та у по ступ ку;отво ре но сти де те та у по ступ ку;

 Пре по ру чу је се да де те уна пред бу де упо зна то са пла ном и ду жи ном ис пи ти ва- Пре по ру чу је се да де те уна пред бу де упо зна то са пла ном и ду жи ном ис пи ти ва-
ња јер та ко лак ше при хва та про це ду ре и уви ђа свр ху свог све до че ња;ња јер та ко лак ше при хва та про це ду ре и уви ђа свр ху свог све до че ња;

 Де те ту не тре ба да ва ти би ло ка ква обе ћа ња да би све до чи ло или да ло од го вор  Де те ту не тре ба да ва ти би ло ка ква обе ћа ња да би све до чи ло или да ло од го вор 
на по ста вље но пи та ње; на по ста вље но пи та ње; 

 Ако де те из ра зи же љу да да ље не све до чи или да не од го во ри на не ко пи та ње,  Ако де те из ра зи же љу да да ље не све до чи или да не од го во ри на не ко пи та ње, 
то тре ба по што ва ти; то тре ба по што ва ти; 

 Ва жно је обра ти ти па жњу на сиг на ле де те та ка да се умо ри. Умор но де те ни је  Ва жно је обра ти ти па жњу на сиг на ле де те та ка да се умо ри. Умор но де те ни је 
ко ри стан све док јер ће се тру ди ти да про це ду ре за вр ши што пре, од но сно ис-ко ри стан све док јер ће се тру ди ти да про це ду ре за вр ши што пре, од но сно ис-
каз ће би ти ума ње ног ква ли те та.каз ће би ти ума ње ног ква ли те та.

До ка зну сна гу ис ка за де те та-све до ка суд сло бод но це ни, у скла ду са прин ци пом До ка зну сна гу ис ка за де те та-све до ка суд сло бод но це ни, у скла ду са прин ци пом 
сло бод не оце не до ка за. сло бод не оце не до ка за. 

Уко ли ко се де те усме но са слу ша ва, за пи сни ком тре ба вер но за све до чи ти из ја ве Уко ли ко се де те усме но са слу ша ва, за пи сни ком тре ба вер но за све до чи ти из ја ве 
де те та, по пра ви лу оним ре чи ма ко ји ма се де те слу жи ло при ли ком из ја шња ва ња, де те та, по пра ви лу оним ре чи ма ко ји ма се де те слу жи ло при ли ком из ја шња ва ња, 
ка ко се сми сао ис ка за не би из ме нио.ка ко се сми сао ис ка за не би из ме нио.
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У оцењивању поузданости исказа детета-сведока, потребно је имати у виду следеће: У оцењивању поузданости исказа детета-сведока, потребно је имати у виду следеће: 

Компоненте развоја детета битне са правног становишта јесу: опште разумевање, Компоненте развоја детета битне са правног становишта јесу: опште разумевање, 
памћење, сугестибилност, језик, социјални и емоционални развој, као и питање памћење, сугестибилност, језик, социјални и емоционални развој, као и питање 
моралности (истине). моралности (истине). 

Дечје знање је лимитирано искуством. Старија деца и адолесценти имају очекивања Дечје знање је лимитирано искуством. Старија деца и адолесценти имају очекивања 
која су моделирана ранијим искуством и сазнањима (нпр. однос према ауторитетима); која су моделирана ранијим искуством и сазнањима (нпр. однос према ауторитетима); 
млађа деца нису склона личној калкулацији, наивнија су, за разлику од старије деце која млађа деца нису склона личној калкулацији, наивнија су, за разлику од старије деце која 
имају свој интерес, могу да калкулишу. У односу на узраст, карактеристика памћења имају свој интерес, могу да калкулишу. У односу на узраст, карактеристика памћења 
код деце може бити у форми: препознавање (до треће године, а присећање се подстиче код деце може бити у форми: препознавање (до треће године, а присећање се подстиче 
питањима типа „Да ли је…?”), слободно, спонтано сећање (подстиче се постављањем питањима типа „Да ли је…?”), слободно, спонтано сећање (подстиче се постављањем 
отворених питања, „Испричај ми…”), подстицање сећања (специфична питања „Ко је отворених питања, „Испричај ми…”), подстицање сећања (специфична питања „Ко је 
све…?”), трауматско памћење (склоност ка дисоцијацији, објашњено касније у тексту све…?”), трауматско памћење (склоност ка дисоцијацији, објашњено касније у тексту 
као појам). Уопштено говорећи, млађа деца слабије региструју, теже се присећају, теже као појам). Уопштено говорећи, млађа деца слабије региструју, теже се присећају, теже 
склапају причу о догађају, брже заборављају те је препорука да се што пре испитају склапају причу о догађају, брже заборављају те је препорука да се што пре испитају 
путем постављања директних питања. Старија деца имају већи фонд знања, могу путем постављања директних питања. Старија деца имају већи фонд знања, могу 
да имају проблема са присећањем, али ређе него мала деца и присећање зависи од да имају проблема са присећањем, али ређе него мала деца и присећање зависи од 
индивидуалног интереса, односно догађаја.индивидуалног интереса, односно догађаја.

Сугестибилност се подстиче: када одрасли понављано врше лажне сугестије и креирају Сугестибилност се подстиче: када одрасли понављано врше лажне сугестије и креирају 
стереотипе, када се од деце тражи да визуализују непостојеће догађаје, када се стереотипе, када се од деце тражи да визуализују непостојеће догађаје, када се 
присиљавају на присећање старих догађаја, а њихова меморија није способна да их присиљавају на присећање старих догађаја, а њихова меморија није способна да их 
се сети, када се терају да употребаљавају анатомске лутке више пута уз показивање и се сети, када се терају да употребаљавају анатомске лутке више пута уз показивање и 
објашањавање, када се питања постављају на ауторитативан начин, односно уколикообјашањавање, када се питања постављају на ауторитативан начин, односно уколико
се деца застрашују, када одрасли износе своје моралне судове. се деца застрашују, када одрасли износе своје моралне судове. 

Процена дететовог односа према времену је важна ради утврђивања временског Процена дететовог односа према времену је важна ради утврђивања временског 
следа догађаја. Однос према садашњости је доминантан код деце. Што су она млађа то следа догађаја. Однос према садашњости је доминантан код деце. Што су она млађа то 
је садашњост краћа. Тек с уласком у пубертет дете уме да опише прошлост које више је садашњост краћа. Тек с уласком у пубертет дете уме да опише прошлост које више 
нема, али на догађањима у њој заснива своје мотиве за садашње ативности. Већ на нема, али на догађањима у њој заснива своје мотиве за садашње ативности. Већ на 
узрасту од 3-4 године, дете нормалног интелектуалног развоја може правити разлику узрасту од 3-4 године, дете нормалног интелектуалног развоја може правити разлику 
између истинитог и лажног. између истинитог и лажног. 

Важно је знати да деца не лажу више од одраслих; за мало дете говорити истину значи Важно је знати да деца не лажу више од одраслих; за мало дете говорити истину значи 
говорити оно чега се сећају. Већ са пет година деца разумеју потребу да говоре истину говорити оно чега се сећају. Већ са пет година деца разумеју потребу да говоре истину 
на суду, али су мотиви за давањем истинитог исказа зависни у односу на календраски на суду, али су мотиви за давањем истинитог исказа зависни у односу на календраски 
узраст — предшколска деца то раде из страха од казне, школска деца разумеју потребу узраст — предшколска деца то раде из страха од казне, школска деца разумеју потребу 
за утврђивањем чињеница. Са 10 година су у стању да разумеју основе истражног и за утврђивањем чињеница. Са 10 година су у стању да разумеју основе истражног и 
судског поступка. Испод 14 година, ако разумеју, деца обећавају да ће говорити истину, судског поступка. Испод 14 година, ако разумеју, деца обећавају да ће говорити истину, 
преко 14 година се заклињу на истину.преко 14 година се заклињу на истину.

Може се десити да дете да лажни исказ али су лажни искази чешћи код одраслих него Може се десити да дете да лажни исказ али су лажни искази чешћи код одраслих него 
код деце. Када дете лаже, оно то ради из неког одређеног разлога, а професионалци код деце. Када дете лаже, оно то ради из неког одређеног разлога, а професионалци 
треба да избегавају замке лажних исказа. Постоје лажно позитивни и лажно негативни треба да избегавају замке лажних исказа. Постоје лажно позитивни и лажно негативни 
искази, који су генерално опаснији за дете. Разлози давања лажних исказа могу бити искази, који су генерално опаснији за дете. Разлози давања лажних исказа могу бити 
бројни: ради избегавање негативних последица, добијање награде, заштите свог бројни: ради избегавање негативних последица, добијање награде, заштите свог 
поштовања и интегритета као личности, ради задржавања веза („беле лажи”) и ради поштовања и интегритета као личности, ради задржавања веза („беле лажи”) и ради 
усаглашавања са нормама и конвенцијама.усаглашавања са нормама и конвенцијама.
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Са слу ша ње де те та-стран кеСа слу ша ње де те та-стран ке

Ако је де те стран ка, рад ње у ње го во име и за ње гов ра чун пред у зи ма ње гов за-Ако је де те стран ка, рад ње у ње го во име и за ње гов ра чун пред у зи ма ње гов за-
кон ски за ступ ник. Ако у овом по ступ ку суд од лу чи да из ве де до каз са слу ша њем кон ски за ступ ник. Ако у овом по ступ ку суд од лу чи да из ве де до каз са слу ша њем 
стран ке, мо же са слу ша ти за кон ског за ступ ни ка стран ке, али и са мо де те, ко је је стран ке, мо же са слу ша ти за кон ског за ступ ни ка стран ке, али и са мо де те, ко је је 
та да све док у соп стве ној ства ри. та да све док у соп стве ној ства ри. 

Ако је де те-стран ка ста ри је од 10 го ди на, у по гле ду ње го вог са слу ша ња тре ба ло Ако је де те-стран ка ста ри је од 10 го ди на, у по гле ду ње го вог са слу ша ња тре ба ло 
би сход но при ме ни ти пра ви ла о на чи ну из ра жа ва ња ми шље ња де те та. То под ра-би сход но при ме ни ти пра ви ла о на чи ну из ра жа ва ња ми шље ња де те та. То под ра-
зу ме ва ду жност су да да де те ту пру жи мо гућ ност да се из ја сни да ли же ли да бу-зу ме ва ду жност су да да де те ту пру жи мо гућ ност да се из ја сни да ли же ли да бу-
де лич но са слу ша но као стран ка. И са мо де те мо же ини ци ра ти та кво са слу ша ње, де лич но са слу ша но као стран ка. И са мо де те мо же ини ци ра ти та кво са слу ша ње, 
што тре ба ува жи ти, сем уко ли ко суд оце ни да то ни је у нај бо љем ин те ре су де те та. што тре ба ува жи ти, сем уко ли ко суд оце ни да то ни је у нај бо љем ин те ре су де те та. 
У том слу ча ју, од струч ног ли ца/слу жбе тре ба за тра жи ти да де те ту пру жи од го ва-У том слу ча ју, од струч ног ли ца/слу жбе тре ба за тра жи ти да де те ту пру жи од го ва-
ра ју ћа об ја шње ња и при пре ми га за са слу ша ње. ра ју ћа об ја шње ња и при пре ми га за са слу ша ње. 

На на ве де ни на чин суд тре ба да по сту пи и ка да оце ни да је, ра ди раз ја шње ња бит-На на ве де ни на чин суд тре ба да по сту пи и ка да оце ни да је, ра ди раз ја шње ња бит-
них чи ње ни ца, по треб но да де те бу де ин фор ма тив но са слу ша но. них чи ње ни ца, по треб но да де те бу де ин фор ма тив но са слу ша но. 

Ка да у по ступ ку де те за сту па ју ње го ви ро ди те љи као вољ ни за ступ ни ци, тре ба ло Ка да у по ступ ку де те за сту па ју ње го ви ро ди те љи као вољ ни за ступ ни ци, тре ба ло 
би увек про ве ри ти да ли де те же ли да бу де лич но са слу ша но. Уко ли ко је по треб но, би увек про ве ри ти да ли де те же ли да бу де лич но са слу ша но. Уко ли ко је по треб но, 
мо же се од струч ног ли ца/слу жбе за тра жи ти да де те ту пру жи по треб на оба ве ште-мо же се од струч ног ли ца/слу жбе за тра жи ти да де те ту пру жи по треб на оба ве ште-
ња и де те ту омо гу ћи да се о то ме из ја сни. Ако де те из ра зи же љу да бу де са слу ша-ња и де те ту омо гу ћи да се о то ме из ја сни. Ако де те из ра зи же љу да бу де са слу ша-
но, то де те ту тре ба омо гу ћи ти, из у зев ако се оце ни да то ни је у нај бо љем ин те ре су но, то де те ту тре ба омо гу ћи ти, из у зев ако се оце ни да то ни је у нај бо љем ин те ре су 
де те та. И са мо де те мо же ини ци ра ти та кво са слу ша ње, што тре ба ува жи ти, сем де те та. И са мо де те мо же ини ци ра ти та кво са слу ша ње, што тре ба ува жи ти, сем 
уко ли ко суд оце ни да то ни је у нај бо љем ин те ре су де те та. уко ли ко суд оце ни да то ни је у нај бо љем ин те ре су де те та. 

Ако суд оце ни да де те-стран ку тре ба лич но са слу ша ти, у том слу ча ју од струч ног Ако суд оце ни да де те-стран ку тре ба лич но са слу ша ти, у том слу ча ју од струч ног 
ли ца/слу жбе тре ба да за тра жи да де те ту пру жи од го ва ра ју ћа об ја шње ња и при-ли ца/слу жбе тре ба да за тра жи да де те ту пру жи од го ва ра ју ћа об ја шње ња и при-
пре ми га за са слу ша ње.пре ми га за са слу ша ње.

Ка да у то ку истог по ступ ка де те тре ба да из ра зи сво је ми шље ње и бу де са слу ша-Ка да у то ку истог по ступ ка де те тре ба да из ра зи сво је ми шље ње и бу де са слу ша-
но у уло зи све до ка у соп стве ној ства ри, ве о ма је ва жно да се на ра зу мљив на чин но у уло зи све до ка у соп стве ној ства ри, ве о ма је ва жно да се на ра зу мљив на чин 
де те ту об ја сни раз ли ка из ме ђу ис ка за ко ји да је ка да из ра жа ва ми шље ње и ис ка за де те ту об ја сни раз ли ка из ме ђу ис ка за ко ји да је ка да из ра жа ва ми шље ње и ис ка за 
ко ји да је ка да пред су дом све до чи. ко ји да је ка да пред су дом све до чи. 
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Смер ни це за од ре ђи ва ње при вре ме них 
ме ра за за шти ту де те та

П ри вре ме не ме ре су сред ства обез бе ђе ња ко ји ма се пру жа про ви зор на за шти-ри вре ме не ме ре су сред ства обез бе ђе ња ко ји ма се пру жа про ви зор на за шти-
та огра ни че ног вре мен ског тра ја ња. Оне су ефи ка сно сред ство ко јим се мо же та огра ни че ног вре мен ског тра ја ња. Оне су ефи ка сно сред ство ко јим се мо же 

обез бе ди ти бла го вре ме на за шти та пра ва и ин те ре са де те та. обез бе ди ти бла го вре ме на за шти та пра ва и ин те ре са де те та. 

Иако ПЗ не са др жи по себ на пра ви ла о од ре ђи ва њу при вре ме них ме ра, ни ти упу-Иако ПЗ не са др жи по себ на пра ви ла о од ре ђи ва њу при вре ме них ме ра, ни ти упу-
ћу је на суп си ди јар ну при ме ну За ко на о из вр ше њу и обез бе ђе њу ко јим је од ре ђи-ћу је на суп си ди јар ну при ме ну За ко на о из вр ше њу и обез бе ђе њу ко јим је од ре ђи-
ва ње при вре ме них ме ра ре гу ли са но, ни је ис кљу че на мо гућ ност да у по ступ ци ма ва ње при вре ме них ме ра ре гу ли са но, ни је ис кљу че на мо гућ ност да у по ступ ци ма 
у ве зи са по ро дич ним од но си ма суд од ре ди јед ну или ви ше при вре ме них ме ра.у ве зи са по ро дич ним од но си ма суд од ре ди јед ну или ви ше при вре ме них ме ра.

У по гле ду усло ва за од ре ђи ва ње при вре ме них ме ра у по ступ ци ма у ве зи са по ро-У по гле ду усло ва за од ре ђи ва ње при вре ме них ме ра у по ступ ци ма у ве зи са по ро-
дич ним од но си ма, ва же оп шта пра ви ла за ко на о из вр ше њу и обез бе ђе њу, ко ји ма су дич ним од но си ма, ва же оп шта пра ви ла за ко на о из вр ше њу и обез бе ђе њу, ко ји ма су 
ови усло ви ре гу ли са ни. По сту пак за од ре ђи ва ње при вре ме них ме ра, ко ји се при-ови усло ви ре гу ли са ни. По сту пак за од ре ђи ва ње при вре ме них ме ра, ко ји се при-
дру же но во ди уз не ки од по сту па ка у ве зи са по ро дич ним од но си ма, во ди се по дру же но во ди уз не ки од по сту па ка у ве зи са по ро дич ним од но си ма, во ди се по 
пра ви ли ма пар нич ног по ступ ка, уз пу но по што ва ње по себ но сти ових по сту па ка. пра ви ли ма пар нич ног по ступ ка, уз пу но по што ва ње по себ но сти ових по сту па ка. 

Од ре ђи ва ње при вре ме не ме ре у то ку по ступ ка у ве зи са по ро дич ним од но си ма Од ре ђи ва ње при вре ме не ме ре у то ку по ступ ка у ве зи са по ро дич ним од но си ма 
мо гу тра жи ти стран ке, али је суд овла шћен да од ре ди при вре ме ну ме ру и по слу-мо гу тра жи ти стран ке, али је суд овла шћен да од ре ди при вре ме ну ме ру и по слу-
жбе ној ду жно сти, има ју ћи у ви ду офи ци јел на овла шће ња ко ја има у по ступ ци ма у жбе ној ду жно сти, има ју ћи у ви ду офи ци јел на овла шће ња ко ја има у по ступ ци ма у 
ве зи са по ро дич ним од но си ма ра ди за шти те пра ва, ин те ре са и до бро би ти де те та. ве зи са по ро дич ним од но си ма ра ди за шти те пра ва, ин те ре са и до бро би ти де те та. 
При ли ком од ре ђи ва ња при вре ме них ме ра тре ба има ти у ви ду по тре бу да оне бу-При ли ком од ре ђи ва ња при вре ме них ме ра тре ба има ти у ви ду по тре бу да оне бу-
ду пра во вре ме но од ре ђе не. ду пра во вре ме но од ре ђе не. 

При вре ме на ме ра као сред ство обез бе ђе ња не мо же би ти иден тич на ту жбе ном При вре ме на ме ра као сред ство обез бе ђе ња не мо же би ти иден тич на ту жбе ном 
зах те ву, али се од овог пра ви ла мо же од у ста ти ако се ту жбе ни зах тев од но си на зах те ву, али се од овог пра ви ла мо же од у ста ти ако се ту жбе ни зах тев од но си на 
пра во ста но ва ња, не нов ча но из др жа ва ње или ка да се на дру ги на чин не мо же пра во ста но ва ња, не нов ча но из др жа ва ње или ка да се на дру ги на чин не мо же 
спре чи ти гу би так или те шко угро жа ва ње пра ва, спре чи ти на си ље, од но сно на ста-спре чи ти гу би так или те шко угро жа ва ње пра ва, спре чи ти на си ље, од но сно на ста-
нак не нак на ди ве или те шко на кна ди ве ште те. нак не нак на ди ве или те шко на кна ди ве ште те. 

Од ре ђи ва ње при вре ме них ме ра у по ро дич ним ства ри ма нај че шће на ме ће по тре-Од ре ђи ва ње при вре ме них ме ра у по ро дич ним ства ри ма нај че шће на ме ће по тре-
ба да се спре чи на си ље, да се хит но од лу чи о сме шта ју де те та, да се при вре ме но ба да се спре чи на си ље, да се хит но од лу чи о сме шта ју де те та, да се при вре ме но 
уре де имо вин ски од но си или обез бе ди ми ни мум ег зи стен ци је из др жа ва них ли ца. уре де имо вин ски од но си или обез бе ди ми ни мум ег зи стен ци је из др жа ва них ли ца. 
С об зи ром на при ро ду по ро дич них од но са, при ли ком раз ма тра ња зах те ва за од-С об зи ром на при ро ду по ро дич них од но са, при ли ком раз ма тра ња зах те ва за од-
ре ђи ва ње при вре ме них ме ра нео п хо дан је опрез и бри жљи во ис пи ти ва ње ре ле-ре ђи ва ње при вре ме них ме ра нео п хо дан је опрез и бри жљи во ис пи ти ва ње ре ле-
вант них окол но сти, уз пу но по што ва ње на че ла кон тра дик тор но сти и про пор ци о-вант них окол но сти, уз пу но по што ва ње на че ла кон тра дик тор но сти и про пор ци о-
нал но сти, ра ди по сти за ња пра вич не рав но те же су прот ста вље них ин те ре са и увек нал но сти, ра ди по сти за ња пра вич не рав но те же су прот ста вље них ин те ре са и увек 
у нај бо љем ин те ре су де те та.у нај бо љем ин те ре су де те та.
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Ин ди ка то ри за пре по зна ва ње по тре бе за из да ва њем при вре ме них ме раИн ди ка то ри за пре по зна ва ње по тре бе за из да ва њем при вре ме них ме ра

 Не мо гућ ност за кљу че ња спо ра зу ма о са мо стал ном или за јед нич ком вр ше њу  Не мо гућ ност за кљу че ња спо ра зу ма о са мо стал ном или за јед нич ком вр ше њу 
ро ди тељ ског пра ва и фак тич ка по вре да вр ше ња ро ди тељ ског пра ва на ро чи то ро ди тељ ског пра ва и фак тич ка по вре да вр ше ња ро ди тељ ског пра ва на ро чи то 
о пи та њи ма о ко ји ма ро ди те љи за јед нич ки од лу чу ју, ван су да, у по ступ ку пред о пи та њи ма о ко ји ма ро ди те љи за јед нич ки од лу чу ју, ван су да, у по ступ ку пред 
цен тром за со ци јал ни рад, у по ступ ку на год бе или у по ступ ку пред су дом;цен тром за со ци јал ни рад, у по ступ ку на год бе или у по ступ ку пред су дом;

 За бра на или фак тич ко оне мо гу ћа ва ње одр жа ва ња лич них од но са ро ди те ља  За бра на или фак тич ко оне мо гу ћа ва ње одр жа ва ња лич них од но са ро ди те ља 
и де те та, од но сно де те та са срод ни ци ма — уз по што ва ње нај бо љег ин те ре са и де те та, од но сно де те та са срод ни ци ма — уз по што ва ње нај бо љег ин те ре са 
де те та (члан 6. ПЗ) и уз ра ста де те та (15 го ди на);де те та (члан 6. ПЗ) и уз ра ста де те та (15 го ди на);

 Оп струк ци ја одр жа ва ња лич них од но са ро ди те ља и де те та (из нај ра зли чи ти јих  Оп струк ци ја одр жа ва ња лич них од но са ро ди те ља и де те та (из нај ра зли чи ти јих 
раз ло га, уз раз не из го во ре);раз ло га, уз раз не из го во ре);

 Оне мо гу ћа ва ње од ла ска на го ди шњи од мор са јед ним од ро ди те ља, оне мо гу- Оне мо гу ћа ва ње од ла ска на го ди шњи од мор са јед ним од ро ди те ља, оне мо гу-
ћа ва ње из да ва ња или про ду же ња пут них ис пра ва за де цу ко ја бо ра ве при вре-ћа ва ње из да ва ња или про ду же ња пут них ис пра ва за де цу ко ја бо ра ве при вре-
ме но у ино стран ству са ро ди те љем ко ји са мо стал но вр ши ро ди тељ ско пра во, ме но у ино стран ству са ро ди те љем ко ји са мо стал но вр ши ро ди тељ ско пра во, 
пу то ва ња у ино стран ство и др.;пу то ва ња у ино стран ство и др.;

 Не а де кват на про це на ро ди те ља о нај бо љем ин те ре су де те та;  Не а де кват на про це на ро ди те ља о нај бо љем ин те ре су де те та; 

 На си ље у по ро ди ци; На си ље у по ро ди ци;

 По сто ја ње раз ло га за пот пу но или де ли мич но ли ше ње ро ди тељ ског пра ва; По сто ја ње раз ло га за пот пу но или де ли мич но ли ше ње ро ди тељ ског пра ва;

 Су ко би и не су гла си це око ду жи не вре ме на ко је де те про во ди са дру гим ро ди- Су ко би и не су гла си це око ду жи не вре ме на ко је де те про во ди са дру гим ро ди-
те љем или ме ста фак тич ког пре у зи ма ња и вра ћа ња де те та;те љем или ме ста фак тич ког пре у зи ма ња и вра ћа ња де те та;

 Усло вља ва ње одр жа ва ња лич них од но са де те та и ро ди те ља „же ље ним” по- Усло вља ва ње одр жа ва ња лич них од но са де те та и ро ди те ља „же ље ним” по-
на ша њем дру гог ро ди те ља или ње го вих срод ни ка пре ма де те ту, са др жи ном на ша њем дру гог ро ди те ља или ње го вих срод ни ка пре ма де те ту, са др жи ном 
сло бод них ак тив но сти, са др жи ном ак тив но сти ра ди ис пу ња ва ња школ ских и сло бод них ак тив но сти, са др жи ном ак тив но сти ра ди ис пу ња ва ња школ ских и 
дру гих оба ве за де те та;дру гих оба ве за де те та;

 Не а де кват но по на ша ње ро ди те ља ко ји не пре по зна је зна чај одр жа ва ња лич- Не а де кват но по на ша ње ро ди те ља ко ји не пре по зна је зна чај одр жа ва ња лич-
них од но са де те та са оба ро ди те ља за пра ви лан пси хо фи зич ки раз вој де те та них од но са де те та са оба ро ди те ља за пра ви лан пси хо фи зич ки раз вој де те та 
или иза зи ва од бој ност, од но сно страх код де те та пре ма дру гом ро ди те љу, од-или иза зи ва од бој ност, од но сно страх код де те та пре ма дру гом ро ди те љу, од-
но сно ње го вим срод ни ци ма.но сно ње го вим срод ни ци ма.
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Смер ни це за утвр ђи ва ње нај бо љег
ин те ре са де те та 

П рин цип нај бо љег ин те ре са де те та је је дан од че ти ри основ на прин ци па утвр-рин цип нај бо љег ин те ре са де те та је је дан од че ти ри основ на прин ци па утвр-
ђе них Кон вен ци јом о пра ви ма де те та. Пре ма Оп штем ко мен та ру бр. 14 о пра-ђе них Кон вен ци јом о пра ви ма де те та. Пре ма Оп штем ко мен та ру бр. 14 о пра-

ву де те та да ње го ви нај бо љи ин те ре си бу ду ува же ни у свим по ступ ци и ма, „ву де те та да ње го ви нај бо љи ин те ре си бу ду ува же ни у свим по ступ ци и ма, „Кон-Кон-
цепт нај бо љих ин те ре са де те та има за циљ да обез бе ди ка ко пу но и ефек тив но цепт нај бо љих ин те ре са де те та има за циљ да обез бе ди ка ко пу но и ефек тив но 
ужи ва ње свих пра ва при зна тих у Кон вен ци ји та ко и хо ли стич ки раз вој де те та. ужи ва ње свих пра ва при зна тих у Кон вен ци ји та ко и хо ли стич ки раз вој де те та. 
Ко ми тет је већ ис та као да став од ра сле осо бе о то ме шта је у нај бо љем ин те-Ко ми тет је већ ис та као да став од ра сле осо бе о то ме шта је у нај бо љем ин те-
ре су де те та не мо же за ме ни ти оба ве зу да та осо ба по шту је сва пра ва де те та ре су де те та не мо же за ме ни ти оба ве зу да та осо ба по шту је сва пра ва де те та 
у скла ду с Кон вен ци јом." То под се ћа да не по сто ји хи је рар хи ја пра ва у Кон вен ци ји; у скла ду с Кон вен ци јом." То под се ћа да не по сто ји хи је рар хи ја пра ва у Кон вен ци ји; 
сва пра ва пред ви ђе на у њој су у „нај бо љем ин те ре су де те та" (пар. 3)сва пра ва пред ви ђе на у њој су у „нај бо љем ин те ре су де те та" (пар. 3). Пре ма ста-. Пре ма ста-
ву Ко ми те та, „ву Ко ми те та, „пу на при ме на кон цеп та нај бо љих ин те ре са де те та зах те ва раз вој пу на при ме на кон цеп та нај бо љих ин те ре са де те та зах те ва раз вој 
при сту па за сно ва ног на пра ви ма и ан га жо ва ње свих ак те ра да се обез бе ди хо ли-при сту па за сно ва ног на пра ви ма и ан га жо ва ње свих ак те ра да се обез бе ди хо ли-
стич ки фи зич ки, пси хо ло шки, мо рал ни и ду хов ни ин те гри тет де те та и про мо-стич ки фи зич ки, пси хо ло шки, мо рал ни и ду хов ни ин те гри тет де те та и про мо-
ви ше ње го во/ње но људ ско до сто јан ство.ви ше ње го во/ње но људ ско до сто јан ство.” ” 

Прин цип нај бо љег ин те ре са де те та про кла му је и ПЗ у мно гим сво јим од ред ба ма: Прин цип нај бо љег ин те ре са де те та про кла му је и ПЗ у мно гим сво јим од ред ба ма: 
„Сва ко Сва ко (је)(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- 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 тама ко је се ти чу де те та” (чл. 6); Спо ра зум ро ди те ља о вр ше њу ро ди тељ ског пра ва ” (чл. 6); Спо ра зум ро ди те ља о вр ше њу ро ди тељ ског пра ва 
„мо ра би ти у скла ду са нај бо љим ин те ре сом де те тамо ра би ти у скла ду са нај бо љим ин те ре сом де те та” (чл. 76); Де те се мо же усво-” (чл. 76); Де те се мо же усво-
ји ти „ји ти „ако је то у ње го вом нај бо љем ин те ре суако је то у ње го вом нај бо љем ин те ре су” (чл. 89); Хра ни тељ ство се мо же за-” (чл. 89); Хра ни тељ ство се мо же за-
сно ва ти „сно ва ти „ако је то у нај бо љем ин те ре су де те таако је то у нај бо љем ин те ре су де те та” (чл. 111) итд. Суд је, та ко ђе, ду жан ” (чл. 111) итд. Суд је, та ко ђе, ду жан 
да о нај бо љем ин те ре су де те та во ди ра чу на ка да од лу чу је о за шти ти пра ва де те та, да о нај бо љем ин те ре су де те та во ди ра чу на ка да од лу чу је о за шти ти пра ва де те та, 
вр ше њу и ли ше њу ро ди тељ ског пра ва (чл. 266. ст. 1), ка да од ре ђу је по слу жбе ној вр ше њу и ли ше њу ро ди тељ ског пра ва (чл. 266. ст. 1), ка да од ре ђу је по слу жбе ној 
ду жно сти ме ре за шти те од на си ља у по ро ди ци и сл. Нај бо љи ин те рес де те та је ду жно сти ме ре за шти те од на си ља у по ро ди ци и сл. Нај бо љи ин те рес де те та је 
од лу чу ју ћи фак тор и за од лу чи ва ње су да о на чи ну оства ри ва ња пра ва ко ја де те ту од лу чу ју ћи фак тор и за од лу чи ва ње су да о на чи ну оства ри ва ња пра ва ко ја де те ту 
при па да ју у по ступ ку. Та ко, на при мер, про пи са но је да суд не ће де те ту до зво ли ти при па да ју у по ступ ку. Та ко, на при мер, про пи са но је да суд не ће де те ту до зво ли ти 
да не по сред но из ра зи сво је ми шље ње ако про це ни да је то у су прот но сти са нај-да не по сред но из ра зи сво је ми шље ње ако про це ни да је то у су прот но сти са нај-
бо љим ин те ре сом де те та (чл. 266. ст. 3). бо љим ин те ре сом де те та (чл. 266. ст. 3). 

Тре ба има ти у ви ду да је од лу чи ва ње у нај бо љем ин те ре су де те та пра во де те та, Тре ба има ти у ви ду да је од лу чи ва ње у нај бо љем ин те ре су де те та пра во де те та, 
да је „нај бо љи ин те рес де те та” пра ви ло ту ма че ња, али је он и сво је вр сно пра ви-да је „нај бо љи ин те рес де те та” пра ви ло ту ма че ња, али је он и сво је вр сно пра ви-
ло по ступ ка. Тре ба, та ко ђе, раз ли ко ва ти ло по ступ ка. Тре ба, та ко ђе, раз ли ко ва ти про це ну нај бо љих ин те ре са де те та про це ну нај бо љих ин те ре са де те та и и 
утвр ђи ва ње нај бо љих ин те ре са де те та утвр ђи ва ње нај бо љих ин те ре са де те та јер су то два ко ра ка ко је је по треб но јер су то два ко ра ка ко је је по треб но 
спро ве сти при ли ком до но ше ња од лу ке.спро ве сти при ли ком до но ше ња од лу ке.

Ко ми тет за пра ва де те та ука зу је да се „про це на нај бо љих ин те ре са” са сто ји од ева-Ко ми тет за пра ва де те та ука зу је да се „про це на нај бо љих ин те ре са” са сто ји од ева-
лу а ци је и до во ђе ња у рав но те жу свих еле ме на та ко ји су нео п ход ни за до но ше ње лу а ци је и до во ђе ња у рав но те жу свих еле ме на та ко ји су нео п ход ни за до но ше ње 
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од лу ке у кон крет ној си ту а ци ји у ко рист од ре ђе ног де те та или гру пе де це. „Про-од лу ке у кон крет ној си ту а ци ји у ко рист од ре ђе ног де те та или гру пе де це. „Про-
це ну нај бо љих ин те ре са” вр ши су ди ја, уз по др шку струч ња ка ко ји се ба ве де цом це ну нај бо љих ин те ре са” вр ши су ди ја, уз по др шку струч ња ка ко ји се ба ве де цом 
и уз оба ве зно уче шће де те та. „Утвр ђи ва ње нај бо љих ин те ре са” је фор ма лан по-и уз оба ве зно уче шће де те та. „Утвр ђи ва ње нај бо љих ин те ре са” је фор ма лан по-
сту пак ко ји се са сто ји из ни за за ко ном про пи са них рад њи, пред у зе тих са ци љем сту пак ко ји се са сто ји из ни за за ко ном про пи са них рад њи, пред у зе тих са ци љем 
утвр ђи ва ња нај бо љих ин те ре са де те та на осно ву про це не нај бо љих ин те ре са.утвр ђи ва ња нај бо љих ин те ре са де те та на осно ву про це не нај бо љих ин те ре са.

Про це на ин те ре са де те та Про це на ин те ре са де те та 

Прин цип нај бо љег ин те ре са де те та зах те ва вр ше ње про це на у кон тек сту кон крет-Прин цип нај бо љег ин те ре са де те та зах те ва вр ше ње про це на у кон тек сту кон крет-
ног слу ча ја. У Кон вен ци ји о пра ви ма де те та и ПЗ прав ни стан дард „нај бо љи ин-ног слу ча ја. У Кон вен ци ји о пра ви ма де те та и ПЗ прав ни стан дард „нај бо љи ин-
те рес де те та” ни су ње го ве ком по нен те. Због то га је су ди ја тај ко ји оце њу је ко је те рес де те та” ни су ње го ве ком по нен те. Због то га је су ди ја тај ко ји оце њу је ко је 
еле мен те тре ба узе ти у об зир при ли ком про це не нај бо љих ин те ре са де те та, има-еле мен те тре ба узе ти у об зир при ли ком про це не нај бо љих ин те ре са де те та, има-
ју ћи у ви ду пред мет по ступ ка, по тре бе де те та, као и све су бјек тив не и објек тив не ју ћи у ви ду пред мет по ступ ка, по тре бе де те та, као и све су бјек тив не и објек тив не 
окол но сти ко је се ти чу де те та. окол но сти ко је се ти чу де те та. 

Ко ри сно је да су ди ја, на кон бри жљи вог про у ча ва ња спи са пред ме та, при пре ми Ко ри сно је да су ди ја, на кон бри жљи вог про у ча ва ња спи са пред ме та, при пре ми 
про ви зор ни спи сак еле ме на та ко ји мо гу би ти укљу че ни у про це ну нај бо љих ин те-про ви зор ни спи сак еле ме на та ко ји мо гу би ти укљу че ни у про це ну нај бо љих ин те-
ре са. У овај спи сак мо гу се на кнад но укљу чи ти и но ви еле мен ти, на осно ву са зна-ре са. У овај спи сак мо гу се на кнад но укљу чи ти и но ви еле мен ти, на осно ву са зна-
ња но вих окол но сти. ња но вих окол но сти. 

На во ди мо не ке од кључ них еле ме на та ко ји се, по пра ви лу, са гле да ва ју:На во ди мо не ке од кључ них еле ме на та ко ји се, по пра ви лу, са гле да ва ју:

 ста рост, пол, про шлост, зре лост, здрав стве но ста ње, обра зо ва ње и дру ге ка- ста рост, пол, про шлост, зре лост, здрав стве но ста ње, обра зо ва ње и дру ге ка-
рак те ри сти ке де те та;рак те ри сти ке де те та;

 же ље и осе ћа ња де те та; же ље и осе ћа ња де те та;

 фи зич ке, мен тал не, емо ци о нал не, здрав стве не и обра зов не по тре бе де те та; фи зич ке, мен тал не, емо ци о нал не, здрав стве не и обра зов не по тре бе де те та;

 ми шље ње де те та; ми шље ње де те та;

 по тре ба да се оси гу ра без бед ност де те та; по тре ба да се оси гу ра без бед ност де те та;

 ин ва лид ност или бо лест де те та; ин ва лид ност или бо лест де те та;

 по вре де на не те де те ту или по сто ја ње опа сно сти од на но ше ња по вре де; по вре де на не те де те ту или по сто ја ње опа сно сти од на но ше ња по вре де;

 ве за ност де те та за ро ди те ље, ли ца ко ја се о де те ту ста ра ју, ве за ност за чла но ве  ве за ност де те та за ро ди те ље, ли ца ко ја се о де те ту ста ра ју, ве за ност за чла но ве 
ши ре по ро ди це и дру га де те ту бли ска ли ца, ква ли тет од но са из ме ђу де те та и ши ре по ро ди це и дру га де те ту бли ска ли ца, ква ли тет од но са из ме ђу де те та и 
ових ли ца и по сле ди це ко је по де те мо же иза зва ти одва ја ње де те та од ових ли ца;ових ли ца и по сле ди це ко је по де те мо же иза зва ти одва ја ње де те та од ових ли ца;

 сре ди на у ко јој де те од ра ста и ути цај про ме не сре ди не, а по себ но одва ја ње од  сре ди на у ко јој де те од ра ста и ути цај про ме не сре ди не, а по себ но одва ја ње од 
бра ће и/или се ста ра; дру ге со ци јал не ве зе;бра ће и/или се ста ра; дру ге со ци јал не ве зе;

 ква ли тет ста ра ња о де те ту и мо гућ ност ро ди те ља, од но сно дру гих ли ца ко ја се  ква ли тет ста ра ња о де те ту и мо гућ ност ро ди те ља, од но сно дру гих ли ца ко ја се 
о де те ту ста ра ју да за до во ље по тре бе де те та;о де те ту ста ра ју да за до во ље по тре бе де те та;
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 на чин вр ше ња ро ди тељ ског пра ва и одр жа ва ње лич них од но са ро ди те ља са де- на чин вр ше ња ро ди тељ ског пра ва и одр жа ва ње лич них од но са ро ди те ља са де-
те том, као и по сле ди це ко је би на сту пи ле уко ли ко би до шло до про ме не по сто-те том, као и по сле ди це ко је би на сту пи ле уко ли ко би до шло до про ме не по сто-
је ћег ре жи ма; спрем ност ро ди те ља на са рад њу по во дом де те то вих по тре ба;је ћег ре жи ма; спрем ност ро ди те ља на са рад њу по во дом де те то вих по тре ба;

 по тре ба очу ва ња лич ног и по ро дич ног иден ти те та де те та; по тре ба из град ње  по тре ба очу ва ња лич ног и по ро дич ног иден ти те та де те та; по тре ба из град ње 
лич ног иден ти те та;лич ног иден ти те та;

 по сто ја ње, од но сно не по сто ја ње под сти цај не сре ди не за раз вој де те та, уко ли- по сто ја ње, од но сно не по сто ја ње под сти цај не сре ди не за раз вој де те та, уко ли-
ко је у пи та њу де те са те шко ћа ма у раз во ју, од но со де те са ин ва ли ди те том или ко је у пи та њу де те са те шко ћа ма у раз во ју, од но со де те са ин ва ли ди те том или 
са спе ци фич ним здрав стве ним про бле ми ма;са спе ци фич ним здрав стве ним про бле ми ма;

 прак тич не те шко ће и тро шко ви одр жа ва ња кон так та из ме ђу де те та и јед ног или  прак тич не те шко ће и тро шко ви одр жа ва ња кон так та из ме ђу де те та и јед ног или 
оба ро ди те ља, као и ути цај тих те шко ћа и тро шко ва на пра во де те та на ре дов но оба ро ди те ља, као и ути цај тих те шко ћа и тро шко ва на пра во де те та на ре дов но 
одр жа ва ње лич них од но са и ди рект ног кон так та са оба или јед ним од ро ди те ља;одр жа ва ње лич них од но са и ди рект ног кон так та са оба или јед ним од ро ди те ља;

 ко ја би од лу ка из бе гла или све ла на нај ма њу мо гу ћу ме ру но ве суд ске и дру ге  ко ја би од лу ка из бе гла или све ла на нај ма њу мо гу ћу ме ру но ве суд ске и дру ге 
по ступ ке у од но су на де те;по ступ ке у од но су на де те;

 мо гућ ност пру жа ња од го ва ра ју ће услу ге де те ту са те шко ћа ма у раз во ју, од но- мо гућ ност пру жа ња од го ва ра ју ће услу ге де те ту са те шко ћа ма у раз во ју, од но-
сно де те ту са ин ва ли ди те том или са спе ци фич ним здрав стве ним про бле ми ма;сно де те ту са ин ва ли ди те том или са спе ци фич ним здрав стве ним про бле ми ма;

 очу ва ње раз вој них ка па ци те та де те та; очу ва ње раз вој них ка па ци те та де те та;

 кул ту ро ло шке и дру ге ка рак те ри сти ке сре ди не у ко јој де те жи ви / тре ба да жи ви; кул ту ро ло шке и дру ге ка рак те ри сти ке сре ди не у ко јој де те жи ви / тре ба да жи ви;

 мо гућ ност оства ри ва ња и за шти те пра ва де те та.  мо гућ ност оства ри ва ња и за шти те пра ва де те та. 

Суд нај пре утвр ђу је чи ње ни це по треб не за иден ти фи ка ци ју ре ле вант них еле ме-Суд нај пре утвр ђу је чи ње ни це по треб не за иден ти фи ка ци ју ре ле вант них еле ме-
на та (по чет на про це на), из до ста вље них пи сме на и пи са них до ка за, на осно ву ко-на та (по чет на про це на), из до ста вље них пи сме на и пи са них до ка за, на осно ву ко-
јих тре ба да фор му ли ше на лог ор га ну ста ра тељ ства за да ва ње на ла за и ми шље ња, јих тре ба да фор му ли ше на лог ор га ну ста ра тељ ства за да ва ње на ла за и ми шље ња, 
а ако је по треб но да од ре ди и ве шта че ње. а ако је по треб но да од ре ди и ве шта че ње. 

Од кључ не је ва жно сти да на лог су да упу ћен ор га ну ста ра тељ ства бу де ја сно од-Од кључ не је ва жно сти да на лог су да упу ћен ор га ну ста ра тељ ства бу де ја сно од-
ре ђен, ка ко би по сто ја ла пот пу на из ве сност у по гле ду ко јих еле ме на та нај бо љег ре ђен, ка ко би по сто ја ла пот пу на из ве сност у по гле ду ко јих еле ме на та нај бо љег 
ин те ре са суд тра жи ми шље ње ор га на ста ра тељ ства. Исто ва жи и ка да суд од ре ђу-ин те ре са суд тра жи ми шље ње ор га на ста ра тељ ства. Исто ва жи и ка да суд од ре ђу-
је пред мет ве шта че ња. је пред мет ве шта че ња. 

По треб но је има ти у ви ду да струч ним ли ци ма суд мо же пре пу сти ти са мо оце ну По треб но је има ти у ви ду да струч ним ли ци ма суд мо же пре пу сти ти са мо оце ну 
и опис оних еле ме на та за чи ју не по сред ну оце ну не рас по ла же струч ним зна њи-и опис оних еле ме на та за чи ју не по сред ну оце ну не рас по ла же струч ним зна њи-
ма: нпр. пси хо ло шки про фил ро ди те ља, пси хо ло шке и емо тив не по тре бе де те та, ма: нпр. пси хо ло шки про фил ро ди те ља, пси хо ло шке и емо тив не по тре бе де те та, 
ка па ци тет ро ди те ља да пре по зна и за до во љи емо тив не и пси хо ло шке по тре бе ка па ци тет ро ди те ља да пре по зна и за до во љи емо тив не и пси хо ло шке по тре бе 
де те та, спрем ност ро ди те ља на са рад њу са дру гим ро ди те љем (ако ни је ја сна из де те та, спрем ност ро ди те ља на са рад њу са дру гим ро ди те љем (ако ни је ја сна из 
дру гих чи ње ни ца) и слич не пси хо ло шко-емо тив не еле мен те. Оце ну оних еле ме-дру гих чи ње ни ца) и слич не пси хо ло шко-емо тив не еле мен те. Оце ну оних еле ме-
на та ко ји не зах те ва ју екс пер ти зу, као што је ор га ни за ци ја жи во та по ро ди це, од но-на та ко ји не зах те ва ју екс пер ти зу, као што је ор га ни за ци ја жи во та по ро ди це, од но-
сно тзв. „мо дел ви ђа ња”, тре ба утвр ди ти на осно ву свих при ку пље них чи ње ни ца, сно тзв. „мо дел ви ђа ња”, тре ба утвр ди ти на осно ву свих при ку пље них чи ње ни ца, 
има ју ћи у ви ду по тре бе де те та и сл. има ју ћи у ви ду по тре бе де те та и сл. 
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Уко ли ко суд тра жи да ор ган ста ра тељ ства пру жи по моћ у при ку пља њу чи ње ни ца Уко ли ко суд тра жи да ор ган ста ра тељ ства пру жи по моћ у при ку пља њу чи ње ни ца 
и при ба вља њу по треб них до ка за (чл. 286. ПЗ), ва жно је да се овај за да так ја сно и при ба вља њу по треб них до ка за (чл. 286. ПЗ), ва жно је да се овај за да так ја сно 
пре ци зи ра јер у том слу ча ју ор ган ста ра тељ ства не из но си сво је струч но ми шље-пре ци зи ра јер у том слу ча ју ор ган ста ра тељ ства не из но си сво је струч но ми шље-
ње, већ са мо пру жа по дат ке и до ка зе. ње, већ са мо пру жа по дат ке и до ка зе. 

Суд утвр ђу је са др жи ну еле ме на та на осно ву ре зул та та рас пра ве и свих из ве де них Суд утвр ђу је са др жи ну еле ме на та на осно ву ре зул та та рас пра ве и свих из ве де них 
до ка за, укљу чу ју ћи и на лаз и ми шље ње ор га на ста ра тељ ства. до ка за, укљу чу ју ћи и на лаз и ми шље ње ор га на ста ра тељ ства. 

У обра зло же њу ме ри тор не пре су де суд је ду жан да на ве де све чи ње ни це и окол-У обра зло же њу ме ри тор не пре су де суд је ду жан да на ве де све чи ње ни це и окол-
но сти у ко ји ма се де те на ла зи, еле мен те ко ји су би ли ре ле вант ни за про це ну но сти у ко ји ма се де те на ла зи, еле мен те ко ји су би ли ре ле вант ни за про це ну 
нај бо љих ин те ре са де те та, са др жај сва ког еле мен та и на чин на ко ји је са гле дао нај бо љих ин те ре са де те та, са др жај сва ког еле мен та и на чин на ко ји је са гле дао 
њи хов ме ђу соб ни од нос, као и про це ну мо гу ћег по зи тив ног и не га тив ног ути ца-њи хов ме ђу соб ни од нос, као и про це ну мо гу ћег по зи тив ног и не га тив ног ути ца-
ја од лу ке на де те. ја од лу ке на де те. 

То под ра зу ме ва да се по је ди нач но на ве ду еле мен ти нај бо љег ин те ре са де те та ко-То под ра зу ме ва да се по је ди нач но на ве ду еле мен ти нај бо љег ин те ре са де те та ко-
ји су би ли пред мет оце не, из ло жи на чин на ко ји је утвр ђе на њи хо ва са др жи на и ји су би ли пред мет оце не, из ло жи на чин на ко ји је утвр ђе на њи хо ва са др жи на и 
об ја сни ка ко је са гле дан њи хов ме ђу со бан од нос. На при мер, ако је оце њи ван об ја сни ка ко је са гле дан њи хов ме ђу со бан од нос. На при мер, ако је оце њи ван 
уз раст де те та, по треб но је де таљ но обра зло жи ти да ли је он имао ути цај на са-уз раст де те та, по треб но је де таљ но обра зло жи ти да ли је он имао ути цај на са-
др жи ну од лу ке. Ни су до пу ште не ге не рич ке ре че ни це и фра зе по пут „суд је це нио др жи ну од лу ке. Ни су до пу ште не ге не рич ке ре че ни це и фра зе по пут „суд је це нио 
уз раст и пол де те та”, јер оне не пру жа ју мо гућ ност да се оце ни у ко јој су ме ри пол уз раст и пол де те та”, јер оне не пру жа ју мо гућ ност да се оце ни у ко јој су ме ри пол 
и уз раст би ли од зна ча ја с аспек та нај бо љег ин те ре са де те та. и уз раст би ли од зна ча ја с аспек та нај бо љег ин те ре са де те та. 

Ако је од лу ка су прот на ми шље њу де те та, нео п ход но је де таљ но обра зло жи ти раз-Ако је од лу ка су прот на ми шље њу де те та, нео п ход но је де таљ но обра зло жи ти раз-
ло ге, у кон тек сту нај бо љег ин те ре са де те та. ло ге, у кон тек сту нај бо љег ин те ре са де те та. 

На ро чи то је ва жно ја сно обра зло жи ти еле мен те ко ји су од луч ни у до но ше њу од-На ро чи то је ва жно ја сно обра зло жи ти еле мен те ко ји су од луч ни у до но ше њу од-
лу ке, те оне ко ји мо гу би ти у ко ли зи ји, а суд је дао пре ва гу јед ном од њих и до нео лу ке, те оне ко ји мо гу би ти у ко ли зи ји, а суд је дао пре ва гу јед ном од њих и до нео 
од лу ку на осно ву то га. На при мер, у си ту а ци ји ка да се је дан ро ди тељ због по сла од лу ку на осно ву то га. На при мер, у си ту а ци ји ка да се је дан ро ди тељ због по сла 
се ли у дру гу сре ди ну, у ко јој мо же да обез бе ди де ци бо ље усло ве жи во та, под-се ли у дру гу сре ди ну, у ко јој мо же да обез бе ди де ци бо ље усло ве жи во та, под-
сти цај ни ју сре ди ну за обра зо ва ње, ве ћи сте пен ста бил но сти, док дру ги ро ди тељ сти цај ни ју сре ди ну за обра зо ва ње, ве ћи сте пен ста бил но сти, док дру ги ро ди тељ 
оста је у сре ди ни ко ја је де ци по зна та, у ко јој де ца има ју из гра ђе не со ци јал не од-оста је у сре ди ни ко ја је де ци по зна та, у ко јој де ца има ју из гра ђе не со ци јал не од-
но се и осе ћај при пад но сти, али и сла би је усло ве за на пре дак, а ро ди те љи су под-но се и осе ћај при пад но сти, али и сла би је усло ве за на пре дак, а ро ди те љи су под-
јед на ко „до бри” ро ди те љи и не по сто ји ја сно опре де ље ње де це за жи вот са јед ним јед на ко „до бри” ро ди те љи и не по сто ји ја сно опре де ље ње де це за жи вот са јед ним 
од њих, од на ро чи тог је зна ча ја да сва ки еле мент бу де по себ но обра зло жен ка ко од њих, од на ро чи тог је зна ча ја да сва ки еле мент бу де по себ но обра зло жен ка ко 
би би ло ја сно и из ве сно ко ји су раз ло зи пре суд но ути ца ли да суд до не се од лу ку би би ло ја сно и из ве сно ко ји су раз ло зи пре суд но ути ца ли да суд до не се од лу ку 
кон крет не са др жи не. кон крет не са др жи не. 

Са др жи на обра зло же ња пре су де мо ра би ти та ква да стран ка ма пру жи мо гућ ност Са др жи на обра зло же ња пре су де мо ра би ти та ква да стран ка ма пру жи мо гућ ност 
да се упо зна ју са свим раз ло зи ма ко ји су опре де ли ли са др жи ну кон крет не од лу ке, да се упо зна ју са свим раз ло зи ма ко ји су опре де ли ли са др жи ну кон крет не од лу ке, 
као и да, у слу ча ју из ја вљи ва ња жал бе, дру го сте пе ни суд мо же ва ља но да оба ви као и да, у слу ча ју из ја вљи ва ња жал бе, дру го сте пе ни суд мо же ва ља но да оба ви 
кон тро лу ис прав но сти пр во сте пе не од лу ке с аспек та нај бо љег ин те ре са де те та.кон тро лу ис прав но сти пр во сте пе не од лу ке с аспек та нај бо љег ин те ре са де те та.
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