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Министарство рада САД 

Налази о најгорим облицима дечјег рада за 2018. годину 
 
Србија 
 
Током 2018. године, Србија је постигла значајан напредак у напорима да елиминише 
најгоре облике дечјег рада. Влада Србије је припремила нацрт Закона о правима детета и 
заштитнику права детета, те отпочела са спровођењем Плана за елиминисање 
злоупотребе дечјег рада у Србији. Савет за права детета је припремио нацрт Стратегије за 
заштиту деце од насиља, а Министарство унутрашњих послова је припремило Стандардне 
оперативне процедуре за заштиту жртава трговине људима. Осим тога, Влада Србије је 
такође обезбедила готовинске трансфере за 380.000 угрожених породица са децом, те 
изрекла казне у 25 кривичних случајева повезаних са дечјим радом. Међутим, деца у 
Србији се баве најгорим облицима дечјег рада, укључујући принудно просјачење и 
сексуалну експлоатацију у комерцијалне сврхе, а обе активности су понекад резултат 
трговине људима. Деца такође обављају опасне послове у раду на улици. Закони Србије 
не третирају децу просјаке као жртве, а центри за социјалну помоћ Србије су 
преоптерећени, што ограничава напоре у борби против дечјег рада, укључујући и његове 
најгоре облике.  

На основу извештаја идентификоване су предложене активности које могу унапредити 
борбу за елиминацију дечјег рада у Србији. 
 

Подручје Предложена активност Година(е) 
предлога 

Правни оквир Обезбедити да закон не третира децу просјаке као 
криминалце. 

2017 - 2018 

Спровођење Обезбедити да запослени у ЦЗЖТЉ (Центрима за 
заштиту жртава трговине људима) као и у ЦСР 
(Центрима за социјални рад) имају одговарајуће 
капацитете, како у кадровском, тако и у 
финансијском погледу, да би одговорили на 
конкретне потребе деце жртава трговине људима. 

2015 – 2018 

Обучити нове инспекторе рада о дечјем раду, а 
информације о спровођењу закона у вези са 
дечјим радом учинити јавно доступним, 
укључујући и информације о броју казни које су 
наметнуте и наплаћене због дечјег рада. 

2015 – 2018 

Обезбедити да инспектори рада и кривични 
иследници имају потребну обуку, оруђа, и опрему 
за обављање темељних истрага, и повећати 

2010 – 2018 
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Подручје Предложена активност Година(е) 
предлога 

финансирање агенција које се боре против 
трговине људима.  

Координација Обезбедити да Национални координатор за борбу 
против трговине људима има довољно ресурса за 
координацију са полицијским истрагама и 
кривичним поступцима, као и за заштиту жртава 
трговине људима. 

2015 – 2018 

Владина 
политика 

Интегрисати стратегије за елиминацију и 
спречавање дечјег рада у Националну стратегију 
за инклузију Рома. 

2017 - 2018 

Социјални 
програми 

Уклонити баријере у образовању, укључујући 
приступ документацији из матичне књиге 
рођених; повећати приступ образовању за децу са 
инвалидитетом; те повећати приступ мањинских 
група, посебно мигрантске и ромске деце. 

2013 – 2018 

Спровести програме који конкретно помажу деци 
која живе и раде на улицама, укључујући децу 
просјаке. 

2018 

 


