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Поштовани, 

 

 Центар за права детета (Центар) је удружење грађана основано 1997. године чији је 

основни циљ остваривање права детета у Републици Србији. Главни правац деловања Центра 

усмерен је на креирање повољног друштвеног и законодавног оквира који омогућавају унапређење 

добробити детета, заштиту његових права и његово пуно учешће у друштву.  

 Користимо прилику да још једном укажемо на неопходност унапређења добробити деце у 

Србији, посебно имајући у виду чињеницу да популација деце у Србији, први пут по попису 

становништа Републике Србије из 2011. године бележи пад у односу на старије од 65 година. 

Обраћамо Вам се и као ресорном министру и подсећамо да је Република Србија део два важна 

процеса пред међународним телима за људска права, а у контексту унапређењa права детета.  

 Први процес је Универзални периодични преглед пред Саветом за људска права 

Уједињених нација. Коалиција за мониторинг права детета коју предводи Центар упутила је 

Савету Пратећи извештај у децембру 2015. године. Овај извештај цени напредак у остваривању 

препорука које је поменути Савет дао Републици Србији у јуну 2013. године, а које се односе на 

децу. 

 Други процес је Други и трећи циклус извештавања пред Комитетом УН за права 

детета у оквиру којег је Комитет упутио Листу питања Републици Србији у јуну 2016. године. Ова 

листа указује на области које Комитет сагледава као оне на које треба обратити највише пажње у 

процесу праћења остваривања Конвенције о правима детета у Републици Србији. 

 Холистички приступ правима детета указује да се систем остваривања и заштите права 

мора сагледавати као целина стога је Центар за права детета припремио јединствену листу 

приоритета за шест ресорних министарстава: Министарство унутрашњих послова, Министарство 

правде, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, Министарство омладине и спорта и Министарство здравља.  

  

 Апелујемо на свa ресорнa министарства да у оквиру својих надлежности поведу процесе 

који су неопходни ради решавања приоритетних проблема, тим пре што је на почетку рада Владе 

у овом мандату изражена јасна посвећеност унапређивању права детета, a што се посебно 

може видети из експозеа Председника Владе Републике Србије господина Александра Вучића. 
 

Указујемо на приоритетне задатке у области права детата у Републици Србији и још једном 

се залажемо за њихову пуну примену: 

 Планирање и координација активности – У Републици Србији не постоји орган/тело које 

има у надлежности успостављање координације између ресорних министарстава на 

активностима које се тичу деце и њихових права. Неопходно је да Савет за права детета Владе 

Републике Србије буде функционалан и да се унапреди рад овог тела. Истовремено, Република 

Србија нема целовит документ којим се одређује политика државе према деци. Постојао је 
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„Национални план акције за децу“ који је усвојила Влада Републике Србије 2004. године, а 

који је важио до 2015. године. Овакав документ представља предуслов за напредак у 

остваривању права детета. 

 Изричита забрана телесног кажњавања деце у породичној средини, једна је од веома 

јасних препорука, дата у првом циклусу извештавања пред Комитетом за права детета, 

поновљена кроз низ препорука у другом циклусу УПР-а, а која још увек није испуњена. 

 Инклузија деце са сметњама у развоју, а у оквиру тога, као проблем који се може решити у 

релативно кратком року, издваја се проблем физичке доступности која још увек није 

обезбеђена у свим објектима намењеним образовању. Комитет за права детета захтева активно 

поступање државе у односу на сва питања инклузије те јасно извештавање о мерама које су 

предузете ради спречавања дискриминације деце са сметњама у развоју. 

  Унапређивање права Ромске популације и елиминисање њихове сегрегације – подаци 

који су презентовани у процесима извештавања јасно указују да се положај Рома поправља, 

али да документовани помак није довољан. Подаци о стопи смртности деце до 5 година, 

обухват образовањем, степен осипања деце из образовања као најважнији индикатори указују 

да је неопходно и даље и много ефикасније радити на проблему дискриминације Рома у 

Републици Србији.   

 Даље упапређивање заштите од насиља укључујући и породично насиље. Нарочито се 

захтевају активности на унапређивању ефикасности мера заштите и на ефективности кривичне 

одговорности.  Комитет је заинтересован и за информације о мерама којима се подиже свест о 

проблему насиља над децом, мерама којима се посебно дотиче насиље над децом у школама 

као и над децом са сметњама у развоју. Комитет истиче и да треба пратити одвајање деце од 

родитеља по основу насиља у породици, али и по основу занемаривања. Комитет нарочито 

жели да сазна да ли има ситуација у којима је одвајање узроковано лошим економским 

статусом родитеља. 

 Потпуно усклађивање законодавства са стандардима Конвенције Уједињених нација 

против транснационалног организованог криминалитета и Протокола за превенцију, 

сузбијање и кажњавање трговине људима, нарочито женама и децом, Конвенцијом Савета 

Европе о високотехнолошком криминалу и Конвенцијом о заштити деце од сексуалног 

искоришћавања и сексуалног злостављања. Као и унапређивање заштите од трговине децом 

укључујући и измене Кривичног законика у правцу разликовања продаје деце од трговине 

децом, увођење специјализованих склоништа за децу и мера и сервиса реинтеграције деце 

жртава у друштво.  

 

 У нади да ће у наредном периоду питања релевантна за остваривање права детета имати 

приоритетно место у Вашим плановима и активностима желимо Вам пуно успеха у даљем раду. 

Такође, у жељи за остварењем визије да сва деца у Републици Србији одрастају у окружењу у 

којем се њихова права остварују Центар за права детета је спреман и отворен за сарадњу. 

 

 

 С поштовањем, 

 

 

 

У Београду, 06. октобар 2016. год.   За Центар за права детета 

       Милена Голић Ружић, Директорка                    


