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ЗАПИСНИК
Прва, конститутивна седница
Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација о
људским правима
Одржана у петак, 27. марта 2015. године од 11,05 до 11,50 часова у згради
Владе Републике Србије, Немањина 11 – Историјска сала (155) на IV спрату.
Седници су присуствовали: Сузана Пауновић, директор Канцеларије за људска
и мањинска права и председник Савета за праћење примене препорука
механизама Уједињених нација за људска права; Иван Бошњак, државни
секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе (члан);
Чедомир Бацковић, помоћник министра, Министарство правде (члан);
Марина Ивановић, шеф Одсека за људска права и заштиту животне средине,
Министарство спољних послова(члан); Дејан Живаљевић (по овлашћењу
Милорада Вељовића, директора полиције); Министарство унутрашњих послова,
Драгана Савић (по овлашћењу Ненада Иванишевића, државног секретара)
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Марија
Крнета (по овлашћењу Снежане Марковић, помоћника министра)
Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Владимир Ђукић (по
овлашћењу Берислава Векића, државног секретара) Министарство здравља;
Миљана Ђурђевић, Канцеларија за европске интеграције; Љиљана Бекчић,
Министарство државне управе и локалне самоуправе; Гордана Стевановић
заменик Заштитника грађана; Љерка Ећимовић, начелник Одељења за
извештавање, служба Заштитника грађана; Маја Величковић, виши саветник,
служба Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности; Данијела Ристовски, служба Повереника за заштиту
равноправности; Душан Игњатовић, консултант; Јасна Плавшић, Гордана
Мохоровић, Светлана Краинчанић-Богић, Тања Срећковић, Денис
Шабовић, Марко Јовановић, Канцеларија за људска и мањинска права.
Седници није присуствовао Саша Мирковић, државни секретар, Министарство
културе и инфорамисања (члан)

Седницу је отворила Сузана Пауновић, председник Савета за праћење примене
препорука механизама Уједињених нација за људска права, констатујући да
постоји кворум и прелдожила следећи
Дневни ред
1) Конституисање Савета за праћење примене препорука механизама
Уједињених нација за људска права
2) Нацрт пословника о раду Савета за праћење примене препорука
механизама Уједињених нација за људска права
3) Препоруке Савета за људска права УН из другог циклуса Универзалног
периодичног прегледа и препоруке уговорних тела УН са посебним
освртом на препоруке (17 и 23) Комитета за елиминисање дискриминације
жена
4) Разно
Дневни ред је усвојен једногласно.

1) Конституисање Савета за праћење примене препорука механизама
Уједињених нација за људска права
Председник Савета, Сузана Пауновић поздравила је присутне и нагласила да је
формирањем Савета (Одлука Владе Републике Србије од 19. децембра 2014.
године), испуњена препорука из другог циклуса Универзалног периодичног
прегледа Савета за људска права Уједињених нација кроз који је Република
Србија прошла 30. јануара 2013. године. Посебним решењем од 24. фебруара
2015. године, Влада је именовала девет чланова Савета, а присутнима, односно
њиховим овлашћеним заменицима је то решење уручено на самој седници.
Решење су примили Чедомир Бацковић, Министарство правде; Иван Бошњак,
Министарство за државну управу и локалну самоуправу; Марина Ивановић,
Министарство спољних послова; Дејан Живаљевић у име Милорада Вељовића,
Министарство унутрашњих послова; Драгана Савић у име Ненада
Иванишевића, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања; Владимир Ђукић у име Берислава Векића, Министарство здравља и
Марија Крнета у име Снежане Марковић, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја. С озиром да је обезбеђен кворум, конституисан је Савет
за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права.
2) Нацрт пословника о раду Савета за праћење примене препорука
механизама Уједињених нација за људска права

Члановима Савета и осталим учесницима на седници, уручен је Нацрт
пословника Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених
нација за људска права који је припремила Канцеларија за људска и мањинска
права. Сузана Пауновић је истакла да кроз Пословник треба омогућити учешће
независних државних тела за заштиту људских права и организација цивилног
друштва у целом овом процесу. Такође, предложила је да се до следеће седнице
Савета размотри предложени Нацрт пословника, а Канцеларији за људска и
мањинска права доставе релевантни предлози и измене, како би се припремио
коначни нацрт документа који ће чланови Савета усвојити на наредној седници.
Предложени Нацрт пословника је усвојен једногласно, с тим да су се заменик
Заштитника грађана, Гордана Стевановић и Марина Ивановић већ изјасниле да
ће имати сугестије и предлоге за измену понуђеног текста. Такође, прихваћен је
и предлог Ивана Бошњака да се у рад Савета укључи и представник Одбора за
људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине, што је
једногласно прихваћено. Истакнуто је да је позив за учешће на конститутивној
седици Савета упућен председнику Одбора за људска и мањинска права и
равноправност полова Народне скупштине који због раније преузетих обавеза
није био у могућности да јој присуствује.
3) Препоруке Савета за људска права УН из другог циклуса Универзалног
периодичног прегледа и препоруке уговорних тела УН са посебним
освртом на препоруке (17 и 23) Комитета за елиминисање дискриминације
жена
1. Присутнима је уручен табеларни приказ препорука које је Република Србија
добила у оквиру система Уједињених нација, са прелиминарним одређењем
надлежности државних органа за њихову примену. Материјал се састоји из два
дела:
Први део - У првом делу материјала су садржане препоруке које је Република
Србија добила у дугом циклусу Универзалног периодичног прегледа Савета за
људска права Уједињених нација. То је нови механизам праћења стања људских
права који је уведен 2006. године у систем Уједињених нација, а који се
примењује од 2008. године на све чланице Уједињених нација. Република
Србија је у другом циклусу добила 144 препоруке од којих је прихватила 139.
Други део – У другом делу материјала садржане су препоруке уговорних тела
(комитета) Уједињених нација, експертских тела која су формирана основним
међународним уговорима о људским правима од којих је Република Србија
ратификовала осам (223 препоруке). Основни механизам надзора поштовања
права загарантованих овим уговорима се остварује кроз периодично
извештавање уговорних тела која након размотреног државног извештаја у
конексту свих расположивих информација и оствареног интерактивног дијалога
са члановима државне делегације доносе закључна запажања која садрже
препоруке за државу у циљу испуњења преузетих обавеаза.


У материјалу су прво табеларно представљене препоруке Комитета за
елиминисање дискриминације жена, Комитета за економска, социјална и
културна права и Комитета за присилне нестанке. То су најновије

препоруке добијене у 2013, 2014. и 2015. години када су представљени
државни извештаји, а које ће представљати окосницу извештавања у
наредом извештајном периоду.


Након ових препорука наведене су и препоруке Комитета против
тортуре, Комитета за права детета, Комитета за укидање расне
дискриминације и Комитета за права човека у вези са чијом применом су
већ добијене инфорамације с обзиром да су државни извештаји о
примени релевантних основних међународних уговора о људским
правима већ израђени (извештај о примени Конвенције против тортуре и
других сурових нељудских или понижавајућих казни, или поступака),
или су у фази израде (извештаји о примени Конвенције о правима
детета, Међуанродне конвенције о укидању сивх облика расне
дискриминације и Међународног пакта о грађанским и политичким
правима). Ове препоруке су представљене како би чланови Савета имали
преглед свих препорука које су добијене у протеклом извештајном
периоду.

3. Чланови Савета су се сагласили да ће до наредне седнице размотрити
добијене препоруке и дефинитивно утврдити надлежност релевантних
државних органа за њихово спровођење, како би табеларни приказ препорука
био уобличен као документ са прецизним прегледом предстојећих обавеза и
задатака.
4. Члановима Савета је наглашено да су тренутно од посебног значаја
препоруке из Закључних запажања Комитета за елиминисање дискриминације
жена које су садржане у ставовима 17. и 23, а у вези са којима Канцеларија за
људска и мањинска права треба да припреми посебан извештај и да га достави
Комитету за елиминисање дискриминације жена до јула 2015. године. С тим у
вези, Канцеларија за људска и мањинска права је обавестила Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство правде, као и
Координационо тело за родну равноправност да су приреме за израду извештаја
у току и да очекује подршку како би се обезбедило благовремено достављање
релевантних информација. Чланови Савета из релевантних државних органа су
позвани да се по овом питању ангажују како би адекватни прилози за израду
извештаја били припремљени и достављени Канцеларији за људска и мањинска
права у предвиђеном року.
4) Разно
У оквиру ове тачке дневног реда разматране су следеће теме:
1. Формирање државне делегације за представљање Другог периодичног
извештаја о примени Конвенције против тортуре и других сурових,
нељудских, или понижавајућих казни, или поступака
Сузана Пуновић је упознала присутне да Република Србија треба да представи
Други периодични извештај о примени Конвенције против тортуре и других
сурових, нељудских, или понижавајужих казни, или поступака на 54. заседању

Комитета против тортуре, 29. и 30. априла 2015. године у Женеви. Указала је да
се поставља проблем формирања државне делегације, односно да је Канцеларија
за људска и мањинска права упутила позиве надлежним државним органима да
одреде чланове делегације, а Министарству правде да именује шефа делегације,
али да још није примила званичне одговоре. С тим у вези, замолила је чланове
Савета да, у оквиру својих државних органа, убрзају овај процес како би се
формирала државна делегација и омогућила несметана и адекватна припрема
чланова државне делегације за предстојећи наступ пред Комтетом против
тортуре.
2. Форма, садржај и методологија израде државних извештаја о примени
основних међународних утовора о људским правима

У вези са овом темом присутнима је објашњено да је садржина и форма
државних извештаја о примени основних међународних уговора о људским
правима одређена посебним смерницама које су Уједињене нације донеле 2006.
године. У Републици Србији израда државних извештаја је у надлежности
Канцеларије за људска и мањинска права. У складу са реформом извештавања
која је започела у 2008. години у Реублици Србији, Канцеларија за људска и
мањинска права формира радне групе које чине представници надлежних
државних органа и релевантних организација цивилног друштва. Радне групе
припремају материјал на основу кога Канцеларија израђује извештај који усваја
Влада и који се након тога доставља релевантном уговорном телу Уједињених
нација.
Чедомир Бацковић је изјавио да је садржина државних извештаја веома значајна
с обзиром да треба да буде реална, упоредива и да се заснива на мерљивим и
опипљивим чињеницама те да о томе треба нарочито водити рачуна и да ће се,
као члан Савета, по том питању ангажовати. Марина Ивановић је нагласила да
према устаљеној пракси Уједињених нација
извештаје сачињавају
представници државних органа, а да постоје и алтернативни извештаји, или
извештаји из сенке, који уствари представљају прилоге цивилног сектора.
Записник припремила
Гордана Мохоровић

