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Мо но гра фи ја МЕСТО ЗА
МЕНЕДецанахранитељству 
уСрбији на ста ла је као ре зул тат 
ис тра жи ва ња у окви ру исто и-
ме ног про јек та Цен тра за пра ва 
де те та у са рад њи са Ре пу блич-
ким за во дом за со ци јал ну за-

шти ту уз по др шку Ми ни стар-
ства ра да, за по шља ва ња и со-
ци јал не по ли ти ке. У скла ду са 
ак тив но сти ма Цен тра за пра ва 
де те та ко је се од но се на уво ђе-
ње и при ме ну за ко на, по ли ти ке 
и прак се ко ји омо гу ћа ва ју уна-
пре ђе ње до бро би ти де те та, за-
шти ту њи хо вих пра ва и њи хо во 
пу но уче шће у дру штву, мо но-
гра фи ја пред ста вља до при нос 
уна пре ђе њу спе ци фич не услу ге 
со ци јал не за шти те и сме шта ја 
де це у хра ни тељ ске по ро ди це. 

Основ ни циљ мо но гра фи-
је огле да се у спо зна ји тре нут-
ног ста ња и мо гу ћих иза зо ва у 
прак си хра ни тељ ства са ко ји ма 
се су о ча ва ју струч ња ци, хра ни-
те љи и де ца на хра ни тељ ству. 
Мо но гра фи ја је пред ста вље на 
на 150 стра на тек ста и са сто ји 
се од де вет по гла вља ко ја су те-
мат ски и ме то до ло шки по ве за-
на та ко да пред ста вља ју за о кру-
же ну це ли ну. Сво је из ла га ње 
ауто ри за по чи њу об ја шње њем 
пред ме та са мог ис тра жи ва ња и 
ре чи ма за хвал но сти сви ма ко ји 
су до при не ли ре а ли за ци ји ис-
тра жи ва ња. У пр ва три по гла-
вља ауто ри се са же то ба ве те о-
риј ским и нор ма тив ним од ре ђе-
њем хра ни тељ ства у Ре пу бли ци 
Ср би ји, док пре о ста лих пет це-
ли на пред ста вља ју оби ман ем-
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пи риј ски ма те ри јал ко ји омо гу-
ћа ва оства ри ва ње по ста вље ног 
ци ља мо но гра фи је. На кра ју 
мо но гра фи је на ла зе се че ти ри 
при ло га, од но сно три упит ни-
ка ко ји су чи ни ли ин стру мент 
ис тра жи ва ња и кра так пре глед 
Цен та ра за по ро дич ни сме штај 
и усво је ње у Ср би ји, као и по-
пис ли те ра ту ре, из во де из ре-
цен зи ја и би о гра фи је ауто ра.  

Пр во по гла вље но си на зив 
Хранитељство – једна хумана
мисија у ко ме се чи та о ци упо-
зна ју са оп штим ка рак те ри сти-
ка ма хра ни тељ ства. На по чет ку 
су да та бли жа од ре ђе ња хра-
ни тељ ства као ор га ни зо ва ног 
об ли ка со ци јал не за шти те де-
це без ро ди тељ ског ста ра ња. 
Ауто ри за тим, за рад об ја шње ња 
усло ва за ис пу ње ње мо гућ но-
сти по ро ди це да по ста не хра ни-
тељ ска, да ју кра так пре глед по-
де ле хра ни тељ ства пре ма раз-
ли чи тим кри те ри ју ми ма. Ауто-
ри по гла вље за вр ша ва ју ис ти-
ца њем пред но сти и ри зи ка ко је 
хра ни тељ ство но си са со бом у 
од но су на дом ски сме штај де це 
без ро ди тељ ског ста ра ња.  

У дру гом по гла вљу, Храни
тељство у Србији у времену
друштвене транзиције и ре
форме система социјалне за
штите, на це ло вит и пре гле дан 
на чин дат је исто риј ски при каз 
раз во ја хра ни тељ ства у Ср би ји 
са аспек та де ша ва ња и ак тив-
но сти ко ји су до при не ли и би ли 
од ва жно сти за пре по зна ва ње 
по тре бе за хра ни тељ ским сме-

шта јем де це без ро ди тељ ског 
ста ра ња. Ре зул тат свих на по ра 
пред ста вља осни ва ње цен та ра 
за по ро дич ни сме штај и усво-
је ње у Бе о гра ду 2008. го ди не, 
а 2011. го ди не су отво ре ни и у 
Кра гу јев цу, Ћу при ји и Ни шу. 

У тре ћем по гла вљу, Норма
тивни оквири хранитељства у
РепублициСрбији, ауто ри ис ти-
чу зна чај Кон вен ци је о пра ви ма 
де те та ко јом је да то пр вен ство 
по ро дич ном сме шта ју у од но су 
на ин сти ту ци о нал ни сме штај, 
ко ји се раз ма тра као по след ња 
мо гућ ност пре ма од ред ни ца-
ма Кон вен ци је. По себ на па жња 
по све ће на је раз ма тра њу до ма-
ћих про пи са ко ји на раз ли чи те 
на чи не уре ђу ју област хра ни-
тељ ства и то пре све га: По ро-
дич ни за кон; За кон о со ци јал ној 
за шти ти; Пра вил ник о хра ни-
тељ ству; Пра вил ник о ор га ни-
за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар-
ди ма ра да центaра за со ци јал ни 
рад; Од лу ка о мре жи уста но ва 
со ци јал не за шти те за сме штај 
ко ри сни ка; Од лу ка о осни ва њу 
Цен тра за по ро дич ни сме штај; 
Пра вил ник о хра ни тељ ству и 
За кон о ма ло лет ним учи ни о ци-
ма кри вич них де ла и кри вич но-
прав ној за шти ти ма ло лет них 
ли ца.  

На кон те о риј ских раз ма тра-
ња, че твр то по гла вље Карак
теристикеистраживањадеце
на хранитељству пру жа ме то-
до ло шки оквир ре а ли зо ва ног 
ис тра жи ва ња. Ауто ри су, ра ди 
пре глед но сти, ис тра жи ва ње, 
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као и при каз ре зул та та, по де ли-
ли на три це ли не: ис пи ти ва ње 
про бле ма у по на ша њу и функ-
ци о ни са њу де це на хра ни тељ-
ству; ис пи ти ва ње ис ку ста ва де-
це на хра ни тељ ству у по гле ду 
окру же ња у ко ме бо ра ве и ис-
пи ти ва ње хра ни тељ ства из угла 
хра ни те ља у по гле ду по тре ба и 
иза зо ва са ко ји ма се су о ча ва ју 
у оба вља њу њи хо ве уло ге. Ис-
тра жи ва ње је оба вље но, пу тем 
ан ке ти ра ња од стра не струч-
ња ка, то ком ме се ца но вем бра 
2013. го ди не у пет ре ги о нал них 
цен та ра за по ро дич ни сме штај 
и усво је ње: Бе о град, Ниш, Кра-
гу је вац, Ћу при ја и Ми ло ше вац.  
Проблеми у понашању и

функционисању деце на храни
тељству пред ста вља пе то по-
гла вље и за пра во пр ви сег мент 
ис тра жи ва ња. Ауто ри су ре-
зул та те при ка за ли кроз че ти ри 
це ли не ка ко би се сте као увид 
у оп шту сли ку по пу ла ци је де-
це на хра ни тељ ству у Ср би ји. У 
пр вој це ли ни ауто ри се, пре ма 
по да ци ма до би је ним од са вет-
ни ка из пет ис пи ти ва них ре ги-
о нал них цен та ра за по ро дич ни 
сме штај и усво је ње, освр ћу на 
основ на со ци јал но-де мо граф-
ска и здрав стве на обе леж ја де-
те та. Узор ком је об у хва ће но 322 
де це ко ја се на ла зе на хра ни-
тељ ству у Бе о гра ду, Ни шу, Кра-
гу јев цу, Ћу при ји и Ми ло шев цу. 
Пол на струк ту ра узор ка је ско-
ро ујед на че на, ста ро сти од 12 
до 18 го ди на. Ве ћи на де це по-
ха ђа ре дов ну основ ну и сред њу 

шко лу, ме сто ста но ва ња хра ни-
тељ ске по ро ди це је у по ло ви-
ни слу ча је ва на се лу, а оста ло 
у гра ду и при град ском на се љу. 
Нај ве ћи број де це не ма смет ње 
у ин те лек ту ал ном раз во ју, док 
се у ве о ма ни ским про цен ти ма 
ја вља ју дру га обо ље ња као што 
су хро нич не или ду шев не бо ле-
сти. 

Дру га це ли на по све ће на је 
раз ма тра њу ка рак те ри сти ка 
хра ни тељ ске за шти те де це, при 
че му су по да ци та ко ђе до би је ни 
од стра не са вет ни ка. Не ко ли ко 
кључ них на ла за су да је нај ве-
ћи број де це пре хра ни тељ ске 
по ро ди це жи вео у сво јој би о ло-
шкој по ро ди ци, ду жи на тра ја ња 
хра ни тељ ства је код ве ћи не де-
це од две до пет го ди на или од 
шест до де вет го ди на, до ми нан-
тан раз лог за из два ја ње де те та 
из би о ло шке по ро ди це је сте не-
а де кват но ро ди тељ ско ста ра ње 
и нај ве ћи број де це на хра ни-
тељ ству ни је ме њао хра ни тељ-
ску по ро ди цу. 

Са зна ња струч ња ка о про-
бле ми ма у по на ша њу и со ци-
јал не не да ће де це пре сме шта ја 
у хра ни тељ ске по ро ди це чи ни-
ла су тре ћу це ли ну, при че му 
су се ауто ри опре де ли ли за ис-
пи ти ва ње асо ци јал ног по на ша-
ња, зло у по тре бе пси хо ак тив них 
суп стан ци, кри вич них де ла, 
на си ља над де те том и тра у ма-
тич них ис ку ства де те та из би о-
ло шке по ро ди це. Ре зул та ти ис-
тра жи ва ња су по ка за ли да су ге-
не рал но про бле ми у по на ша њу 
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у ни ском сте пе ну за сту пље ни у 
ис пи ти ва ној по пу ла ци ји. Ве ћи-
на де це ни је ис по ља ва ла ис пи-
ти ва на асо ци јал на по на ша ња 
пре до ла ска у хра ни тељ ску по-
ро ди цу, а од де це ко ја су се асо-
ци јал но по на ша ла, нај ви ше је 
за сту пље на скит ња и бе жа ње од 
ку ће би о ло шких ро ди те ља. Ни-
јед но де те ни је би ло за ви сник 
од пси хо ак тив них суп стан ци и 
ма ли број де це је из вр шио не ко 
од ис пи ти ва них кри вич них де-
ла (кра ђа, раз бој ни штво и на но-
ше ње те ле сних по вре да). Укуп-
но јед на тре ћи на де це је би ла 
жр тва не ког об ли ка на си ља од 
стра не би о ло шке по ро ди це. 
Тра у ма тич на ис ку ства по сма-
тра на су пре ко пет ва ри ја бли: 
смрт ни слу чај ро ди те ља, на пу-
ште ност од ро ди те ља при че му 
је ско ро јед на тре ћи на на пу-
ште на од стра не оба ро ди те ља, 
не што ви ше од по ло ви не бро ја 
ис пи ти ва не де це је на пу ште но 
са мо од мај ке, а јед на тре ћи на 
са мо од оца. При сут ни ји је ал-
ко хо ли зам код оца, док је че шће 
ис ку ство де це са ду шев но обо-
ле лом мај ком, а из др жа ва ње за-
твор ске ка зне од стра не оче ва. 

У по след њој це ли ни овог 
по гла вља ауто ри сво је те жи-
ште ста вља ју на ис пи ти ва ње 
три гру пе ак ту ел них про бле ма 
у по на ша њу и функ ци о ни са њу 
де це на хра ни тељ ству из угла 
ви ђе ња хра ни те ља. Од про бле-
ма у пси хо со мат ском функ ци о-
ни са њу уче ста ло је при су ство 
ти ко ва и ноћ ног мо кре ња, од 

про бле ма у пси хо ло шком функ-
ци о ни са њу код по ло ви не бро ја 
ис пи ти ва не де це при сут на је 
скло ност ка ла га њу, као и ис ка-
зи ва ње љу бо мо ре. Про бле ми у 
со ци јал ном по на ша њу и функ-
ци о ни са њу огле да ју се у про-
бле ми ма у ин тер пер со нал ним 
од но си ма у хра ни тељ ској по ро-
ди ци, при че му је нај и зра зи ти-
је не ра до ис пу ња ва ње оба ве за, 
про бле ми у по на ша њу и уче њу 
у шко ли, а као нај у че ста ли је је 
не мир ност и не па жљи вост на 
ча су, за тим из ло же ност пси-
хич ком на си љу или вре ђа њу и 
прет ња ма од стра не вр шња ка. 
Као ри зич на по на ша ња се ја-
вља ју ван да ли стич ка, упо тре-
ба ци га ре та и ал ко хо ла, али и 
пре на гла ше но и про во ци ра ју-
ће сек су ал но по на ша ње, док је 
ма ли број де це то ком бо рав ка у 
хра ни тељ ској по ро ди ци учи ни-
ло не ко кри вич но де ло. 

У ше стом по гла вљу под на-
зи вом Хранитељство “очима”
детета, ауто ри ис пи ту ју део 
обе леж ја си сте ма хра ни тељ ства 
по сма тран из пер спек ти ве де це 
сме ште не у хра ни тељ ске по ро-
ди це пу тем че ти ри обла сти. 

Пр ва це ли на се од но си ла на 
со ци јал но-де мо граф ска обе-
леж ја де це, при че му је ис тра-
жи ва њем об у хва ће но 96 де це 
из пет ре ги о нал них цен та ра за 
по ро дич ни сме штај и усво је ње. 

Ис ку ства де це из хра ни тељ-
ских по ро ди ца ко је ауто ри ис-
пи ту ју пу тем 14 ва ри ја бли су 
са др жај дру ге це ли не. Основ ни 
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ис тра жи вач ки ре зул та ти по ка-
зу ју да се де ци у хра ни тељ ској 
по ро ди ци нај ви ше до па да љу-
бав, не га, бри га и раз у ме ва-
ње хра ни те ља, да ни су има ли 
ве ли ких по те шко ћа при ли ком 
при ла го ђа ва ња на хра ни тељ ску 
по ро ди цу, да не што ма ње од по-
ло ви не бро ја ис пи ти ва не де це 
ни ка да ни је би ло ка жње но на 
не ки на чин, а од оних ко ји су 
би ли ка жње ни ка зна се огле да ла 
у за бра ни ко ри шће ња ра чу на ра 
и ин тер не та или из ла за ка, да 
де ца има ју свој мир и про стор 
у ку ћи, да сме ју да из но се сво је 
ми шље ње, као и да нај ве ћи број 
де це са мо стал но рас по ла же џе-
пар цем, а оста ли уз са гла сност 
и кон тро лу хра ни те ља и да је 
нај ва жни ја осо ба од ко је пр во 
за тра же по моћ хра ни те љи ца, 
са ко јим и нај ви ше де ле осе ћа-
ње сре ће. Де ца оце њу ју од но се 
у хра ни тељ ској по ро ди ци као 
сло жне, да хра ни те љи не ма ју 
про бле ма са ис пи ја њем ал ко-
хол них пи ћа, да нај ве ћи број 
де це не кри је ни шта од сво јих 
хра ни те ља, а од оних ко ји ипак 
не што са кри ју, на пр вом ме сту 
су ло ше оце не у шко ли.  

У тре ћој обла сти ауто ри раз-
ма тра ју на ла зе ко ји се од но се 
на кон такт де це са би о ло шком 
по ро ди цом и срод ни ци ма, при 
че му је ве ћи ни де це су срет са 
би о ло шком по ро ди цом при јат-
но ис ку ство, ме ђу тим, има и де-
це ко ја не ма ју кон так те са би о-
ло шком по ро ди цом. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ко-
ји се од но се на су сре те де це са 
струч ња ци ма из цен та ра за по-
ро дич ни сме штај и усво је ње и 
цен та ра за со ци јал ни рад чи не 
че твр ту це ли ну по гла вља и по-
ка зу ју да је ве ћи на де це су сре-
те са са вет ни ци ма оце ни ла као 
од лич не и че шће у од но су на 
су сре те са со ци јал ним рад ни-
ци ма. 

У по след њој це ли ни, Храни
тељствокрозискуствахрани
теља, ауто ри ука зу ју на ис ку-
ства и ста во ве хра ни те ља, при 
че му је ис пи та но 130 хра ни те-
ља из пет ре ги о нал них цен та-
ра, а по да ци су струк ту ри ра ни 
кроз че ти ри обла сти. У пр вој 
обла сти ауто ри на во де ме сто 
ста но ва ња и обра зов ни ста тус 
хра ни те ља, при че му је ве ћи на 
са се ла, а по обра зо ва њу не од-
сту па ју од обра зов не струк ту-
ре оп ште по пу ла ци је у Ср би ји. 
Дру га област се од но си ла на го-
ди не ис ку ства у хра ни тељ ству 
и кон тро лу деч јег џе пар ца где 
ре зул та ти по ка зу ју да тре ћи-
на хра ни те ља има пре ко де сет 
го ди на ис ку ства у оба вља њу 
уло ге хра ни те ља и да код ве ћи-
не де ца са мо стал но рас по ла жу 
џе пар цем. У тре ћој обла сти раз-
ма тра ни су ре зул та ти ко ји се ти-
чу од но са хра ни те ља са струч-
ним рад ни ци ма цен тра за по ро-
дич ни сме штај и усво је ње ко ји 
хра ни те љи ка рак те ри шу као 
по зи ти ван, док не што ма ње ис-
ка зу ју за до вољ ство од но сом са 
струч ним рад ни ци ма цен тра за 
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со ци јал ни рад, а по твр ђу ју по-
да так да по сто је ре дов не обу ке 
и да их ве ћи ном по ха ђа ју. 

Осмо по гла вље пред ста вља 
Статистички преглед резул
тата истраживања где су 
ауто ри так са тив но и пре глед но 
из дво ји ли нај ва жни је ре зул та-
те ис тра жи ва ња ко ји до при но се 
лак шем сна ла же њу и чи не мо-
но гра фи ју при сту пач ни јом.

По ла зе ћи од ре зул та та ис-
тра жи ва ња, ауто ри у по след-
њем, де ве том, по гла вљу да ју 
кључ не Препоруке у ви ду те-
мељ них прин ци па на ко ји ма би 
тре ба ло да се ба зи ра хра ни тељ-
ство уз пред лог прак тич них им-
пли ка ци ја у ци љу по бољ ша ња 
по ло жа ја де те та са про бле ми ма 
у функ ци о ни са њу на хра ни тељ-
ском сме шта ју и да љег уна пре-
ђи ва ња хра ни тељ ства у Ср би ји.

При ка за на мо но гра фи ја је 
крат ко и са же то на пи са на са 
фо ку сом на при ка зу на ла за ис-
тра жи ва ња и у скла ду са тим 
из ве де ним пре по ру ка ма. По де-
ла по гла вља је до бра и пре глед-
на, при че му су пр ве це ли не 
са же то при ка за не са мо у свр си 
уво да у ма те ри ју и об ја шње ња 
основ них од ред ни ца хра ни тељ-
ства. Ре зул та ти су та бе лар но и 
гра фич ки при ка за ни са по себ-
ним освр том на раз ли ке у од го-
во ри ма пре ма по лу, ме сту ста-
но ва ња хра ни тељ ске по ро ди це 
или ду жи ни тра ја ња хра ни тељ-
ства. Уко ли ко су не ки ре зул та ти 
из и ски ва ли до дат на об ја шње-
ња, да та су ту ма че ња и мо гу ћа 

на уч на раз ма тра ња до би је них 
по да та ка. Мо но гра фи ја мо же 
ко ри сно по слу жи ти це ло куп ној 
на уч ној и струч ној јав но сти ко-
ја ис ка зу је ин те ре со ва ње за де-
таљ ни јим про у ча ва њем и раз-
у ме ва њем си сте ма хра ни тељ-
ства. Та ко ђе је из у зет но вре дан 
до при нос до ма ћој ли те ра ту ри 
јер ну ди ре ал ни при каз тре-
нут ног ста ња и спе ци фич но сти 
хра ни тељ ства у Ср би ји. 

  

* Овај рад је примљен 4. јула 2014. године 
а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 18. септембра 2014. године.
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