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Иван Брљафа

Предмет: Одговор на писмена од 17,01.2022, 19.01.2022, 20.01.2022, 24.01.2022, 25.01.2022 . и 27.01.2022.године
Центру за социјални рад општине Темерин, путем писарнице дана 17.01.2022., 19.01.2022., 20.01.2022., 25.01.2022., 27.01.2'022.године сте предали Молбе, те дана 24.01.2022.године и Допис, у којима се обраћате надлежнима у Центру за социјални рад, како би вам помогли, као оцу, да адекватно здравствено збринете своју млт. кћерку, као и заштиту права и интерес малолетног детета, такође у достављеним писменим наводите да су вам, као оцу, ускраћена сва родитељска права под окрил>ем центра за социјлани рад.Увидом у предмете који се воде пред овим органом утврђено је да поступак који се води пред Основним судом у Новом Саду није окончану у погледу вршења родитељског права. Такође, увидом у исти предмет, утврђено је да постоји потписан Споразум о моделу виђања детета и оца детета, од 30.11.2021.године, као и Обавештење о престанку истог, које сте дана 10.01.2022.године, одбили да примите у просторијама Центра за социјални рад општине Темерин, након што сте прочитали садржину истог. Надаље, исто Обавештење вам је послато путем поште дана 11.01.2022.године, да би се 24.01.2022.године пошта вратила са назнаком "неуручено”, а у складу са чл.75. Закона о општем управном поступку, исто писмено вам је поново послато путем поште, док је мајци млт. детета уредено уручено Обавештење дана 10.01.2022.године. Даљим увидом у списе предмета, утврђено је да родитељи млт. детета, ни мајка, ни отац, нису лишени родитељског права, тачније оба родитеља имају иста права у односу вршења родитељског права према детету.Дана 19.01.2022.године, мајка млт. детета, је дала Изјаву водитељу случајада више није у могућности да доводи дете из финансијских разлога, те да је сагласна да дете настави контакт са оцем, тако што ће исти контактирати њу илињене сроднике, или неко од његових сродника ступити у контакт у вези успостављања контакта оца и детета, о којим околностима вас је дана 19.01.2022.године путем телефона водитељ случаја , и известила.Наводи, да нисте у могућности да своју млт. кћерку одведете код доктора не стоје, јер ви као отац нисте лишени родитељског права.У делу једне од достављених Молби тражите да се настави контролисано виђање оца и млт. детета, или бар преузимање и враћање млт. детета у просторијам Центра за
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социјални рад, а све након што сте упознати са Изјавом мајке млт. детета, и то из разлога да се континуирани однос виђања млт. детета и оца настави у безбедним услова за дете и оца.Наиме, контролисани услови виђања родитеља и детета су намењени одржавању личних односа детета са родитељем, под надзором, у условима који су унапред одређени у погледу организације, времена, простора и садржаја, према одлуци суда и спроведеном стручном поступку у центру за социјални рад. Како је водитељ случаја проценио да ви као отац нисте "опасни" по своје дете, тачније да сте процењени као неко ко показује одговарајући ниво родитељских капацитета, нема основа за виђање у контролисаним условима, без сагласности оба родитеља, и судске одлуке, односно осим уколико суд недонесе такву одлуку, јер је сврха контролисаног виђања заштита детета и оставривање дететових права, а не заштита родитеља.Надаље, уколико налазите да стручни радници Центра за социјални рад општине Темерин, не поступају адекватно у вашем предмету, у делу који се односи на ваше достваљање информација о здравственом стању ваше млт. кћерке, ви као отац сте могли поднети тужбу у складу са Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања, глава IV, тачка 2., а у вези члана 263. Породичног закона, који каже да тужбу за заштиту права детета могу поднети, поред осталих наведених и родитељи детета, и то у погледу свих права која су деггету призната наведеним Законом, а нису заштићена неким другим поступком.Напомињемо, да Центар за социјани рад, без судске одлуке, не може да организује виђање детета и родитеља у контролисаним условима, уколико оба родитеља нису сагласна са таквим моделом виђања. Како мајка млт. детета, није сагласна са моделомда доводи дете у Центар за социјални рад, већ да се родитељи у директној или пак, посредној комуникацији сами договоре, отац детета није онемогућен у виђању своје млт. кћерке.
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