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ПРЕДМЕТ: Позив за формирање Савета за права детета Владе Републике Србије и за 
наставак рада на унапређивању права детета у Србији 
 
Поштована председнице Владе, 
 
У име Мреже организација за децу Србије1, Коалиције за мониторинг права детета2 и 
Центра за права детета позивамо Владу да хитно формира Савет за права детета имајући у 
виду чињеницу да се суочавамо са кризом изазваном пандемијом COVID-19, која се 
посебно одражава на положај деце из најосетљивијих група – децу са сметњама у развоју, 
децу мигранте/избеглице, ромску децу, децу која живе и раде на улици, децу са ХИВ-
ом/АИДС-ом, децу припадницима ЛГБТИ популације, децу из једнородитељских породица 
и породица без прихода или са ниским примањима и бројну другу. 
 
Посебно нас охрабрује то да је Влада Републике Србије препознала Савет за права детета 
као један од кључних механизама за остваривање права детета, што је потврђено и 
усвојеним Акционим планом за Поглавље 23 и у складу са закључним запажањима и 
препоруком коју је Комитет за права детета Уједињених нација упутио нашој земљи у 
фебруару 2017. године. 
 
Поред тога, нагласили бисмо да нам недостају кључни стратешки документи и измене 
закона са мерама које треба да обезбеде висок степен друштвене кохезије и смањење 
неједнакости у друштву. Квалитетно инклузивно образовање, здравствена заштита, 
адекватно становање и здрава животна средина су заједничко добро које је од пресудне 
важности за живот и развој сваког детета у нашој земљи. 
 
Савет за права детета у значајној мери може да допринесе стварању услова за 
остваривање ових циљева и зато се надамо да ћете показати спремност и посвећеност 
раду на остваривању права за свако дете у Србији и предузети неопходне кораке за 
формирање овог тела. 
 
С поштовањем 

 
 
 
 

Саша Стефановић 

директор  

Мрежа организација за децу Србије 

                                                            
1
 МОДС окупља 103 организације које делују у области права детета у Србији. 

2
 Коалицију за мониторинг права детета, поред Центра за права детета који координира њеним радом, чине и Београдски центар 

за људска права, Центар за социјалне политике, Ужички центар за права детета и АСТРА - Акција против трговине људима. 


