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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
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Но основу тачака 7. и 10. Процедуре опоступању по притужби запослених 
број: 55100-3-152/2020 од 25.02.2020.године, доносим следећу

ОДЛУКУ

ОДБИЈАЈУ СЕ притужбе на рад запослене од 21.01.2022.,
26.01.2022. и 01.02.2022.године достављене од стране Ивана Брљафе >

као НЕОСНОВАНЕ.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

У горе наведеним датумима достављене су Жалбе на рад запослене Јоване 
Вуковић, исте су уложене директору Центра за социјални рад, те се у том смислу, 
а у складу са Процедуром о поступању по притужбама на рад запослених 
број:55100-3-152/2020 од 25.02.2020.године, по њима се поступа као по 
притужбама на рад запослене.

У притужби достављеној дана 21.01.2022.године наводи се да је прекинуто 
виђање вас и вашег млт. детета, на иницијативу мајке млт. детета, а које виђање 
се одвијално у просторијама Центра за социјални рад три пута недељно по 2 сата. 
Те истичете да сте за 48 дана провели свега 42 сата са својим дететом, такође 
истакли сте и одређене несугласице које сте имали у претходном периоду са 
бившом ванбрачном супругом.

Запослена, , на чији рад сте уложили притужбе у року од три
дана изјаснила на наводе исте, у складу са горе наведеним актом, Процедуром о 
поступању по притужбама на рад запослених.

Узимајући у обзир све наводе заједно, па и одвојено, налазим да наводи из 
ваше притужне нису основани из разлога што сте дана 30.11.2021.године ви и 
мајка млт. детета, , постигли договор око одржавања контакта
детета са оцем. Уговорени модел виђања је био три пута недељно, тачније, 
понедељком, средом и петком у периоду од 10 до 12 часова, тако да сте ви 
пристали на 42 часа у периоду од 48 дана, како сте навели. Истог дана када је 
мајка млт. детата дала Изјаву о одустајању од постигнутог договра, телефонским 
путем сте упознати са Изјавом Милице о одустанку од договореног модела 
виђања оца и детета, као и о разлозима прекида, и њеној спремности на њен и 
ваш директан или индиректан контакт, како би сте се ви мимо Центра за 
социјални рад договорили о успостављању контакта родитеља и детета.

У притужби достављеној дана 26.01.2022.године наводите да запослена није 
поступила по Правилнику центра за социјални рад, као и да је иста самог оца 
дискриминисала као биолошког и законитог родитеља и да, и поред свега осталог, 
вама као оцу није дозвољено да адекватно збринете своје дете и тако побољшате 
дететово здравствено стање, за које тврдите да је видно угрожено.

Запослена се у року изјаснила на наводе из ваше притужбе.
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Узимајући у обзир све наводе заједно, па и одвојено, налазим да наводи из
ваше притужне не стоје. Наиме Правилник о раду центра за социјални рад, на који
се позивате уређује права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у
Центру за социјални рад и обавезе Послодавца у обезбеђивању и остваривању
права по основу рада, а не на поступање запослених у вођењу случаја. Не стоји ни
навод да сте дискриминасани као биолошки и законити отац, јер сте од запослене,
на чији рад се жалите, процењени као особа која је подобна за адекватно вршење
своје родтељске улоге.

У притужби достављеној дана 01.02.2022.године истичете да запослена
               угрожава вашу безбедност и доводи упитање здравље млт. детета.

Запослена се у року изјаснила на наводе из ваше притужбе.
Узимајући у обзир све наводе заједно, па и одвојено, налазим да наводи из

ваше притужне не стоје, јер је обавеза Ценгра за социјални рад да штити дете, а
не родитеље, питање дискриминације не стоји (претходно образложено). Како ви
као родитељ нисте лишени родитељског права, имате право да здравстевно
збринете ваше млт. детету у договору са мајком детета, јер дете живи са мајком,
која је у том погледу отворена з асваки вид договора и сарадњу, а све у најбољем
интересу млт. детета. Такође, 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 детету призната наведеним Законом, а нису заштићена неким другим
поступком.

Имајући у виду све горе наведено запослена својим поступањем није
учинила повреду правних норми, нити је њено чињење или нечињење довело у
неповољан положај млт.дете, тена основу свега изнетог одлучено је као у
диспозитиву ове Одлуке.

Поукао правном средству:

Жалба на ову Одлуку је дозвољена у року од 15 дана од дана уручења,
Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност
полова, а путем овог органа.

Доставити:

1. Иван Брљафа,
2. Архиви.
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