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Република Србија 

В Л А Д А 

САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ 

ПРЕПОРУКА МЕХАНИЗАМА УН 

ЗА ЉУДСКА ПРАВА 

Дана: 21. oктобра 2019. године 

Београд 

З А П И С Н И К 

са Осме седнице Савета за праћење примене препорука 

механизама Уједињених нација за људска права 

 

 

Седница је одржана у понедељак, 01. априла 2019. године од 9,30 до 10,30 часова у сали 

141 у згради Владе Републике Србије, Немањина 11. 

 

Седници су присуствовали:  

 

- Сузана Пауновић, в.д. директора Канцеларије за људска и мањинска права и 

председник Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација 

за људска права, председник; 

- Миодраг Панчески, Шеф одсека за људска права у систему УН и хуманитарна 

питања, Министарство спољних послова, члан;  

- Зоран Лазаров, помоћник министра унутрашњих послова,члан;  

- Чедомир Бацковић, помоћник министра правде, члан; 

- Ференц Вицко, државни секретар у Министарству здравља, члан; 

- Иван Бошњак, државни секретар у Министарству државне управе и локалне 

самоуправе, члан; 

- Југослав Милачић, саветник министра, Министарство за европске интеграције, 

члан; 

- Ивана Дедић, помоћник министра културе и информисања, члан; 

- Анамарија Вичек, државни секретар у Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја, члан. 

 

Замене чланова: 

 

- Нина Митић, помоћник министра, Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања; 

- Александар Томић, Министарство спољних послова; 

 

Koнтакт особе:  

 

- Симонида Вратоњић, Министарство унутрашњих послова. 

 

Седници није присуствовала члан Савета Стана Божовић, државни секретар у 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

Такође су били присутни и представници Парламента и независних тела: Рајка 

Вукомановић, секретар Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова; 
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Оља Јовичић, генерални секретар, канцеларија Заштитника грађана и Татјана Пријић 

из канцеларије Повереника за заштиту равноправности.  

 

Седници су присуствовали и следећи представници међународних организација и 

организација цивилног друштва: Милан Марковић, шеф Тима за људска права 

Уједињених нација у Србији; Ружица Банда, официр за људска права, Мисија ОЕБС у 

Србији; Јелена Миловановић, UN WOMEN у Србији; Инес Церовић, директор Центра 

за права детета; Соња Тошковић, директор Београдског центра за људска права; Душан 

Покушевски, Београдски центар за људска права; Нада Сатарић, директор 

организације Снага пријатељства AMITУ; Саша Стефановић, директор Мреже 

организација за децу – МОДС; Данило Ћурчић, директор организације А11 

Иницијатива за економски и социјални развој; Јелена Унијат, организација 484; 

Биљана Јанић, извршни директор Удружења грађанки ФЕМПЛАЦ и Марко Јовић, 

Удружење особа са инвалидитетом Београд. 

 

Испред  Канцеларије за људска и мањинска права, седници су присуствовали: 

Владимир Шоћ, Марко Јовановић, Тања Срећковић, Кристина Брковић, као и 

консултанти/сарадници КЉМП Душан Игњатовић и Владан Јовановић. 

 

Седницу је отворила др Сузана Пауновић, председник Савета за праћење примене 

препорука механизама Уједињених нација за људска права (у даљем тексту: Савет), 

констатујући да су присутни чланови девет од десет ресора, те да постоји кворум за рад. 

Затим се захвалила присутним члановима, представницима државних органа, цивилног 

друштва, независних институција и представницима међународних организација које 

прате рад овог Савета и које истом, као и министарствима у Влади и службама Владе 

помажу да послове везане за праћење препорука добијених од Уједињених нација 

спроводе брже и ефикасније.  

 

Председница Савета је истакла да је сав радни материјал достављен благовремено 

присутнима и још једном их упознала са садржином Дневног реда који  је подразумевао: 

1) Усвајање дневног реда              

2) Усвајање Записника са Седме седнице Савета            

3) Представљање и усвајање извештаја о раду Савета за период   

јул 2018 - октобар 2018. године и 

новембар 2018 - март 2019. године 

4) Представљање активности Републике Србије према уговорним телима УН 

• Информације о извештају о једногодишњој примени препорука 16 и 

17 (Комитет за укидање расне дискриминације – CERD) 

• Информације о представљању Четвртог извештаја Републике Србије 

и добијених препорука (Комитет за елиминисање дискриминације жена - 

CEDAW) 

5) Информације о извештајима чије подношење УН механизмима предстоји у 

2019. години 

6) Припреме за израду Заједничког основног документа о Републици Србији у 

складу са смерницама механизама УН за људска права 

7) Представљање активности на пројекту „Праћење примене препорука 

Комитета за права детета УНˮ који реализују Канцеларија за људска и мањинска права и 

Центар за права детета, уз подршку УНИЦЕФ-а. 
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8) Информација о Иницијативи организација цивилног друштва (А11 

Иницијатива за економска и социјална права и Центар за права детета) за ратификацију 

Трећег протокола уз Конвенцију о правима детета о комуникацијским процедурама и 

потписивање и ратификацију Опционог протокола уз Међународни пакт о економским, 

социјалним и културним правима. 

9) Потписивање меморандума о сарадњи са ОЦД        

10) Разно 

 

Дневни ред је усвојен једногласно, а затим и Записник са седме седнице. Пре 

усвајања извештаја о раду Савета, председница Савета упознала је присутне са 

најзначајнијим активностима у протеклом периоду које су обухватале: организовање 

дводневне регионалне конференције у новембру 2018. године, у сарадњи са Тимом за 

људска права Уједињених нација у Србији и мисијом ОЕБС-а у Србији; организовање 

једнодневне радионице у сарадњи са Агенцијом UN Womеn у Србији за примену родно 

одговорног буџетирања у оквиру политика и мера дефинисаних на нивоу Канцеларије за 

људска и мањинска права и израде родно одговорних индикатора; организовање 

дводневне радионице у сарадњи са Тимом Уједињених нација за људска права у 

децембру 2018, а у циљу унапређења Акционог плана за праћење препорука; 

организовање конференције у сарадњи са UN Womеn и амбасадом Аустралије у 

Београду на којој су представљени извештаји из сенке о примени CEDAW, у фебруару 

2019. године. Извештаји о раду Савета усвојени су једногласно. 

 

Након тога, председница је прешла на следећу тачку дневног реда која се 

односила на упознавање Савета и присутних са активностима Републике Србије ка 

Уједињеним нацијама и том приликом подсетила је да је у овом периоду усвојен и 

достављен извештај о једногодишњој примени препорука 16 и 17 из Закључних 

запажања Комитета за укидање расне дискриминације - CERD; да је представљен 

Четврти извештај Републике Србије о примени CEDAW пред УН у Женеви и да смо 

након тога добили 28 нових препорука које ће бити унете у План. 

 

Такође, Пауновић је информисала присутне о извештајима чије се подношење 

очекује у 2019. години: до маја месеца достављање Трећег периодичног извештаја о 

примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих 

казни или поступака, извештај је већ усвојен на Влади 28. марта, налази се на сајту 

Канцеларије за људска и мањинска права и биће благовремено достављен Комитету 

против тортуре; до маја месеца достављање извештаја о примени Међународног пакта о  

економским, социјалним и културним правима. 

 

Присутни су упознати и са припремом за израду Заједничког основног документа 

о Републици Србији, у складу са смерницама механизама за људска права, о томе да је 

процес отпочео и да ће се реализовати у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и такође 

Канцеларијом УН-а у Србији. Планирано је да сви ресори у Влади учествовују у изради 

овог документа, кроз посебну међусектроску радну групу, али и уз подршку експерата. 

Такође је планирано да након израде првог Нацрта Заједничког основног документа, у 

складу са смерницама УН-а, отпочне и дијалог са организацијама цивилног друштва о 

томе како и на који начин они виде да би овај заједнички основни документ могао бити 

унапређен. 
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Пауновић је након тога дала реч Инес Церовић која је представила активности 

које су реализоване на пројекту „Праћење примене препорука Комитета за права детета 

Уједињених Нацијаˮ, који заједнички уз подршку УНИЦЕФ-а реализују Канцеларија за 

људска и мањинска права и Центар за права детета. Она је истакла да овај процес тежи 

да доринесе унапређењу праћења примене препорука Комитета за права детета кроз 

партнерство невладиног сектора, организација цивилног друштва, државе, УНИЦЕФ-а, 

али и саме деце.  Креиран је механизам за праћење примене којим су препоруке 

рашчлањење на једноставније делове и тиме је омогућен увид у стање када је добијена 

препорука, као и тренутна фаза у којој се имплементација тих препорука налази. 

Развијени су индикатори за праћење примене препорука у сарадњи са Коалицијом за 

мониторинг права детета у Србији, чиме су све организације које се баве правима детета 

имале прилику да се укључе у консултативни процес и да дају своје мишљење. Развијена 

је и специјална он-лајн платформа тако да у сваком тренутку организације могу да 

приступе платформи и да прате спровођење препорука, прикупљају податке, уносе  

коментаре и да у сваком моменту до 2022. године, када ће бити следећи циклус 

извештавања може да се прати докле смо стигли у спровођењу препорука. У погледу 

укључивања деце у цео процес, одржане су радионице за њих, припремљена је он-лајн 

платформа за децу на којој су препоруке прилагођене језику детета и дата им је прилика 

да искажу своје мишљење о томе на који начин они виде да ли су ове препоруке корисне. 

Припремљен је и он-лајн туторијал у ком деца објашњавају другој деци шта су 

препоруке, шта је Конвенција, шта је Комитет, у чему се састоји, на који начин они могу 

да допринесу да се унапреде права детета у Србији.  

 

Пауновић је истакла да је неопходно отпочети процес усаглашавања индикатора 

добијених од ОЦД са ресорима, како би исти били усвојени пред Саветом. Овај предлог 

стављен је на гласање и прихваћен је једногласно. Она је затим упознала присутне са 

следећом тачком која се односила на иницијативу ОЦД у вези са ратификовањем 

Опционог протокола уз Међународни пакт о економским, социјалним и културним 

правима која је упућена КЉМП у новембру 2018. године, а затим прослеђена МРЗБСП. 

Поводом тога, Пауновић је реч дала Данилу Ћурчићу који је укратко образложио 

иницијативу. Он је истакао да би потписивањем, ратификацијом Опционог протокола 

Република Србија у потпуности заокружила систем заштите људских права за све 

грађане, односно сва лица која се налазе на њеној територији и да би тиме заправо 

показала још једном да је централно питање којим се бавимо данас, заправо питање 

унапређења заштите људских права. Такође, истакао је да би се ратификацијом овог 

документа створио простор да органи управе и правосудни органи почну полако да 

прилагођавају своје поступање пракси Комитета за економска, социјална и културна 

права и ономе што су стандарди и тумачења Пакта. Он је упознао присутне са тим да је 

израђена једна кратка информација о томе шта доноси ратификација Опционог 

протокола, која ће преко КЉМП бити достављена члановима. 

 

Пауновић је истакла да би, поводом разматрања ове иницијативе, од велике 

користи било одржавање састанка представника МРЗБСП и организација које су 

иницирале овај процес. Договорено је да се до следеће седнице формира план даљих 

активности поводом иницијативе.  

 

Присутнима се обратила и Соња Тошковић, испред Платформе организација 

цивилног друштва за сарадњу са механизмима УН за људска права, чијим радом 

координира Београдски центар за људска права. Она је упознала присутне да је у току 
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процес израде индикатора и мапе пута имајући у виду да је Платформа подељена у 

тематске радне групе, и да је свака тематска радна група припремила своје нацрте 

индикатора, нешто слично као што је радила Коалиција за права детета на челу са Инес 

Церовић и са Центром за права детета.  Она је предложила да се можда за следећу 

седницу припреме  представљања у кратким цртама тих индикатора и мапе пута које ми 

видимо као приоритетне и такође да се отвори дијалог са представницима ресора. 

Такође, дат је и предлог за одржавање тематске седнице или састанка поводом извештаја 

специјалног известиоца Нилса Мелцера у области забране мучења, нечовечног и 

нехуманог поступања у наредна 2 месеца са ужим бројем чланова који би дошли на ту 

тематску седницу или састанак. Поједине организације желе да понуде експертизу и 

искуство у погледу дуготрајног рада у овој области. Постоји неколико организација које 

су удружене у тематске радне групе и да је у току израда једне велике база података коју 

би представили и размотрили са ресорима, да ли је она корисна и на који начин би 

ресори могли да је користе. Договорено је да се писаним путем упути захтев поводом 

одржавања тематске седнице или састанка.  

 

На крају седнице, др Пауновић је позвала представнике Удружења грађанки 

ФЕМПЛАЦ и Удружења особа са инвалидитетом Београд да приступе потписивању 

Меморандума о сарадњи са Саветом и констатовала да је тиме закључено укупно 14 

меморандума.   

 

 

Записник сачинила 

 

Кристина Брковић 


