У Београду, 21. јуна 2017. године
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Ана Брнабић, министарка

Предмет: Права детета у Програму рада Владе

Поштована министарка,

Мрежа организација за децу Србије – МОДС представља кровни савез удружења
која се баве заштитом права детета и окупља преко 80 организација цивилног друштва. У
јулу 2016. године, уочи избора Владе, МОДС је тадашњем мандатару за састав Владе, а
данашњем председнику Републике, господину Александру Вучићу упутио предлог да у
свом експозеу посебну пажњу посвети области права детета. Том приликом, МОДС је
доставио “прилог за израду експозеа” у коме је изразио очекивања да ће права детета
заузети високо место међу приоритетима нове Владе и указао на конкретне мере које би
требало предузети у циљу унапређења положаја деце у Србији. Уважавајући кључни
предлог МОДС-а, први пут након 2000. године у Програму рада Владе Републике
Србије права детета су била издвојена као посебна област у оквиру одељка посвећеног
људским правима, бризи о становништву и социјалној одговорности.
Укључивање области права детета у Програм рада Владе представљао је позитиван
преседан и значајан искорак за даљи развој система дечије заштите. МОДС зато изражава
очекивање да ћете се у том погледу надовезати на тековине претходне Владе и да ћете у
свом експозеу заштиту права детета препознати као један од приоритета. Осим тога,
МОДС би желео да Вам укаже и на неке од кључних мера које би нова Влада требало да
предузме како би на делу показала своју посвећеност побољшању квалитета живота деце у
нашој земљи.
Систем дечије заштите у Србији одликује одсуство адекватног нормативног и
институционалног оквира. Србија тренутно не поседује основне стратешке документе у
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области права детета, нити развијене механизме за координацију активности и мера у
систему дечије заштите.
Национални план акције за децу престао је да важи 2015. године, али до сада
није започела израда новог документа који би служио као оквир државне политике према | 2
деци. Последица тога јесте да систем дечије заштите нема јасан фокус и приоритете.
Упркос препорукама Комитета УН за права детета да је потребно да се ради на даљем
усаглашавању националног законодавства са одредбама Конвенције о правима детета,
Србија још увек нема Закон о правима детета. Штавише, правни систем Србије не
садржи ни законску дефиницију појма “дете” у складу са чланом 1. Конвенције. Када је
реч о институционалном оквиру, нови сазив Савета за права детета образован је
решењем Владе из новембра 2016. године. Савет је, међутим, остао претежно неактиван
иако је Акционим планом за Поглавље 23 Влада преузела обавезу да ојача његову улогу
у формулисању и праћењу политика у области права детета.
Како би се брига о правима детета институционализована, МОДС изражава наду да
ће нова Владе радити на оснаживању капацитета Савета за права детета тако да он
прерасте у водећи међусекторски координациони механизам са суштинским овлашћењима
у сектору дечије заштите. Влада би требало да иницира процесе израде и доношења
Националног плана акције за децу, Закона о правима детета, Закона о потврђивању
Факултативног протокола уз Конвенцију о правима детета о процедури подношења
притужби Комитету за права детета, као и да покаже посвећеност изради нове
Националне стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља. Сви ови процеси би
требало да се руководе принципима дечије партиципације који подразумевају право деце
да се њихово мишљење саслуша у свим питањима која их се тичу, као и да се ставовима
деце прида дужна пажња. Такође, Влада би требало да препозна и допринос који изради
ових докумената могу да пруже организације цивилног друштва које се баве заштитом
права детета, имајући у виду њихову стручност и искуство у раду са корисницима.
Нова Влада би посебну пажњу требало да посвети смањењу сиромаштва деце.
Стопа деце у ризику од сиромаштва спада међу највише у Европи и износи око 30 одсто.
Приоритет зато треба да представља доношење измена и допуна Закона о социјалној
заштити и Закона о финансијској подршци породицама са децом у циљу повећања
обухвата и адекватности новчаних социјалних давања.
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