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З А П И С Н И К 

са Треће седнице Савета за праћење примене препорука 

механизама Уједињених нација за људска права 

 

 

Седница је одржана у уторак, 28. фебруара 2017. године од 10,00 до 12,00 часова у 

Палати „Србија“, Булевар Михајла Пупина бр.2, сали 368 на III спрату. 

 

Седници су присуствовали:  

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

председник Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација 

за људска права; 

- др Ненад Иванишевић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања (члан); 

- др Ференц Вицко, државни секретар у Минстарству здравља (члан); 

- Чедомир Бацковић помоћник министра правде, Министарство правде (члан); 

- Зоран Лазаров, в.д. помоћника министра унутрашњих послова и начелник 

Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање, Министарство 

унутрашњих послова (члан); 

- Марина Ивановић, шеф Одсека за људска права и хуманитарна питања, 

Министарство спољних послова (члан); 

- Нина Фира, виши саветник у Сектору за људска и мањинска права, регистре и 

матичне књиге, Министарство државне управе и локалне самоуправе (заменик 

члана); 

- Весна Ацковић, саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја 

(заменик члана); 

- Милица Сарачевић, самостални саветник у Одсеку за политичке критеријуме и 

правду, слободу и безбедност, Канцеларија за европске интеграције (заменик 

члана); 

- Симонида Вратоњић, Сектор за међународну сарадњу, европске послове и 

планирање, Министарство унутрашњих послова (контакт особа); 

- Ивана Банковић, самостални саветник у Сектору за међународну сарадњу, 

европске интеграције и пројекте, Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања (контакт особа); 

- Александра Ђорђевић, саветница у Сектору за савремено стваралаштво и 

креативне индустрије, Министарство културе и информисања (контакт особа); 

 

Седници нису присуствовали следећи чланови Савета: Иван Бошњак, државни секретар 

у Министарству државне управе и локалне самоуправе; Гордана Предић, државни 

секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развој; Новица Антић, 



државни секретар у Министарству културе и информисања и Срђан Мајсторовић, 

заменик директора Канцеларије за европске интеграције али су сви послали своје 

заменике, односно контакт особе. 

 

Седници су такође присуствовали: Душан Игњатовић, консултант; Љерка Ећимовић и 

Јелена Унијат из канцеларије Заштитника грађана; Татјана Јокановић из канцеларије 

Повереника за заштиту равноправности; Милан Марковић из ОХЦХР; Александра 

Јовић из УНИЦЕФ-а; Јелена Џомбић из Хелсиншког одбора за људска права; Душан 

Покушевски из Београдског центра за људска права; Милан Антонијевић из Комитета 

правника за људска права - YUCOM; Нада Сатарић из ОЦД ''AMITY''; Милена Голић 

Ружић из Центра за права детета; Слађана Радуловић из Центра за права детета; 

Гордана Грујичић из Групе 484; Вања Мацановић из Аутономног женског центра и 

Јасна Плавшић, Данијела Јанковић, Владимир Шоћ, Тања Срећковић, Марко 

Јовановић и Кристина Брковић из Канцеларије за људска и мањинска права. 

 

Седницу је отворила Сузана Пауновић, председник Савета за праћење примене 

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

констатујући да постоји кворум.  

 

1. Упознавање са новим саставом Савета 

 

На почетку седнице, председница Савета је упознала све присутне да је претходна 

седница одржана крајем 2015. године из оправданих разлога. Наиме, у међувремену су 

одржани парламентарни избори, конституисан је нови сазив Владе, што је узроковало да 

се преиспита и састав Савета. Влада Републике Србије је, због тога, на седници одржаној 

29.12.2016. године, донела Решење о о разрешењу и именовању чланова Савета. 

Наведеним решењем разрешени су дужности: професорка Зорана Лужанин, професор др 

Берислав Векић, Саша Мирковић и Милорад Вељовић, а истим решењем у Савет су 

именовани нови чланови: Гордана Предић, државна секретарка у Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја; др Ференц Вицко, државни секретар у 

Министарству здравља; Новица Антић, државни секретар у Министарству културе и 

информисања и Зоран Лазаров, в.д. помоћника министра унутрашњих послова. 

 

2. Усвајање Дневног реда 

 

Председница Савета је, након тога, дала предлог дневног реда треће седнице: 

 

1) Упознавање са новим саставом Савета 

2) Усвајање дневног реда 

3) Усвајање записника са друге седнице Савета 

4) Представљање рада и задатака Савета са освртом на план праћења препорука и  

статуса имплементације 

5) Представљање извештаја Републике Србије и препорука добијених у претходној 

години 

6) Разматрање начина учешћа других актера у раду Савета 

7) Разно 

 

На предложени Дневни ред Седнице нико није имао примедби, исти је стављен на 

гласање и једногласно је усвојен. 

 



 

3. Усвајање записника са друге седнице Савета 

 

Председница Савета је обавестила присутне да се у припремљеним материјалима налази 

Записник са Друге седнице Савета. Више чланова Савета се изјаснило да су Записник тек 

сада примили, да нису имали времена да се упознају са његовом садржином, те предлажу 

да им се остави кратак рок да се о њему изјасне. Председница Савета је констатовала да 

није проблем да се наведени записник усвоји на следећој седници Савета, заједно са 

овим записником. На овај предлог нико није имао примедби и једногласно је усвојен. 

 

Одлука 

Приликом организовања следеће седнице Савета свим учесницима благовремено 

доставити комплетан материјал потребан за несметан рад (укључујући и Записник са 

Друге седнице Савета). 

 

 

4. Представљање рада и задатака Савета са освртом на план праћења препорука и 

статуса имплементације 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, председница Савета је дала реч консултанту Душану 

Игњатовићу, који је на почетку истакао да је задатак Савета да прати препоруке које 

Република Србија добија у процесу Универзалног периодичног прегледа и препорука 

уговорних тела Уједињених нација. Рекао је да је наша земља члан осам од девет 

најважнијих конвенција о људским правима и има обавезу да телима која су 

успостављена овим уговорима подноси редовне извештаје, а то су Комитет за људска 

права; Комитет за економска, социјална и културна права; Комитет за укидање расне 

дискриминације; Комитет за елиминисање дискриминације жена; Комитет против 

тортуре; Комитет за права детета; Комитет за права особа са инвалидитетом и Комитет 

за присилне нестанке. Када се томе дода још и Универзални периодични преглед, добија 

се један велики број обавеза и велики број извештаја и извештајних процеса које Србија 

мора да пролази у одређеним временским периодима, али сваке године има бар један 

извештај који мора да се представи и одбрани. 

 

Један од најважнијих задатака Савета је да припрема и води План за праћење примене 

препорука, јер се у претходном периоду испоставило да је то најслабија карика у 

читавом извештајном процесу. Наиме, када се поднесе извештај и пристигну препоруке 

које се добијају од надлежног Комитета, често се оне заборављају све до следећег 

подношења извештаја, тако да мислимо да једна од круцијалних ствари јесте управо 

План за праћење примене препорука, где су обједињене све препоруке и где се види 

статус њиховог испуњења. Нагласио је  да један од најважнијих резултата рада овог тела 

би требало да буде унапређена сарадња између свих релевантних актера, а сам Савет би 

требао да буде врста форума за дискусију. Упознао је присутне да када говоримо о 

релевантним актерима, мислимо на оне у оквиру извршне власти, оне у оквиру других 

државних власти и наравно, актере који се налазе изван државе. Истакао је би следећи 

резултат рада Савета требало да буде унапређење процеса извештавања и 

имплементације препорука, даље развијање плана за праћење препорука, посебно ако је  

могуће да се уведу и унапреде индикатори успешности, идентификовање релевантних 

активности на примени, односно испуњењу препорука. У наставку је истакао да желимо 

да постепено укључимо и друге механизме, као што су, рецимо, механизми Савета 

Европе и других механизама. Нагласио је да оно што у овом тренутку желимо да 



постигнемо је да Савет може да буде један резервоар информација за процес 

придруживања Европској Унији у оним аспектима за које је Савет релевантан. 

 

На Другој седници Савета усвојен је Предлог форме Плана за праћење примене 

препорука, који садржи колоне са насловима препорука, надлежни орган, статус 

испуњења препоруке, динамике извршења и примедбе, а предлог је да план садржи и 

индикаторе успешности али се о томе чланови Савета нису договорили на претходној 

седници. У материјалима који су припремљени за ову седницу Савета присутни су 

добили документ који има 109 страна и који има наведене колоне. План би требало да 

пружи преглед препорука у сваком тренутку, унапреди координацију извршења тих 

препорука, олакша припрему у процесу извештавању механизмима и допринесе 

унапређењу комуникације између релевантних актера. Игњатовић је истакао да план 

садржи шест сетова препорука од шест механизама (Универзални периодични преглед, 

Међународни пакт о економским социјалним и културним правима, Конвенција против 

тортуре и других сурових нељудских или понижавајућих казни и поступака, Конвенција 

о елиминисању свих облика дискриминације жена, Међународна конвенција о заштити 

свих лица од присилних нестанака и Конвенција о правима особа са инвалидитетом). 

Истакао је да преостала три међународна уговора нису у овом тренутку унета у табелу 

јер: Конвенција о правима детета - државни извештај је недавно представљен надлежном 

комитету, Република Србија је добила листу препорука и када буду преведене, биће и 

оне унете. Следећа два су Међународни пакт о грађанским и политичким правима и 

Конвенција о укидању свих облика расне дискриминације, где су претходне препоруке 

застареле, њихово важење више није толико релевантно јер су следећи државни 

извештаји у припреми и ове године ће бити представљени надлежним комитетима, након 

чега ће комитети дати препоруке, које ће бити унете у План. 

 

Рекао је да је могући правац развоја Плана за праћење препорука  увођење нове или 

шесте колоне, а то су индикатори успешности. На прошлој седници Савета колега из 

Министарства правде је преузео обавезу да припреми одређене индикаторе у 

надлежности тог министарства. Остали органи се још увек нису изјашњавали о 

индикаторима. Истакао је да су индикатори успешности веома важно али и веома 

осетљиво питање. Нагласио је да Канцеларија Уједињених Нација за људска права има 

књигу/брошуру која је направљена о индикаторима и да су они готово читава наука. У 

овом тренутку њима треба посветити значајну пажњу зато што, уколико буду уведени, а 

да нису квалитетно припремљени, могу да постану препрека, да буду нови циљеви и 

нови задаци уместо да буду само нека врста мерног инструмента да ли смо на добром 

путу и због тога мисли да би било изузетно важно да се у наредном периоду, уколико 

Савет наравно, претходно уопште уврсти шесту колону, да се овоме посвети велика 

пажња. 

 

Затим је нагласио да могући правац развоја за План за праћење примене препорука јесте 

и нека врста кластеринга, односно груписања сличних препорука, јер разни механизми 

достављају често веома сличне препоруке једни другима. Затим, успостављање листе 

приоритета и јасна подела надлежности за испуњење препорука између надлежних 

органа. 

 

Консултант је истако да су, иако се Савет није састајао током 2016. године, предузете 

одређене активности и на томе се посебно захвалио Канцеларији Уједињених Нација у 

Београду и Канцеларији ОЕБС-a у Београду, који су подржали његов рад. Упознао је 

присутне да смо имали презентацију рада Савета у Варшави у септембру 2016. године на 



Human dimension implementation meeting ОЕБС-a 2016. године. Припремљен је нацрт 

програма обуке за контакт особе и за друге службенике. Такође је припремљена мапа 

органа у којима би било пожељно именовати особе за контакт, а не само оне који 

делегирају чланове Савета и припремљен је Нацрт описа послова који би они обављали. 

Нагласио је да је амбиција да у будућности имамо службенике који ће се овим бавити,  а 

да нећемо имати ситуацију коју смо имали у претходном периоду да увек неки нови 

извршилац долази, него да се зна тачно ко је у ком органу надлежан за ове послове. 

 

Душан Игњатовић је истакао мишљење да је овај модел оцењен доста добро. Оно што 

предстоји је његова операционализација. 

 

Председница Савета је додала да је, у складу са чланом 16. став 2. Пословника о раду 

Савета, Канцеларија за људска и мањинска права, која обавља административно-

техничке послове за потребе Савета, Влади и надлежним одборима редовно слала 

Извештаје о раду Савета, који су саставни део материјала који је припремљен за све 

његове чланове. 

 

Такође је обавестила присутне да је Канцеларија 3. августа 2016. године упутила свим 

државним органима који делегирају своје представнике за чланове Савета, Предлог 

индикатора успешности испуњења  препорука са молбом да се ти предлози размотре, као 

и да се размотри да ли би индикатори сличне садржине могли бити од користи и за 

препоруке чија имплементација је у надлежности тих министарства. Истим дописом је 

тражено да дају своје предлоге индикатора, те да своје коментаре и сугестије доставе 

Канцеларији за људска и мањинска права до 20.8.2016. године, како би на Трећој 

седници Савета могли  наставити разматрање питања постојања индикатора успешности 

у Плану имплементације. Упознала је присутне да је Канцеларија до сада добила 

мишљења од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; 

Министарства културе и информисања са попуњеним табелама; Министарства државне 

управе и локалне самоуправе; Министарства правде и Канцеларије за европске 

интеграције који су додали још један индикатор као њихов предлог који се односи на 

препоруку број 10 уз Конвенцију о правима особа са инвалидитетом. Председница 

Савета је додала да сматра да би ваљало да се сада сви чланови Савета заједно са контакт 

особама и њиховим заменама још једном посвете овој теми. Додала је да би било 

значајно да колеге из цивилног друштва и независних тела погледају ове индикаторе и 

дају своје предлоге како и на који начин они могу бити додатно унапређени. 

 

Сузана Пауновић је подсетила чланове Савета да је Канцеларија, почетком септембра 

2016. године, упутила допис свим државним органима који делегирају своје 

представнике за чланове Савета да одреде контакт особу и њеног заменика, који ће бити 

задужени за спровођење текућих активности Савета. До Треће седнице, сви наведени 

државни органи, осим Министарства здравља и Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја су именовали контакт особе и њихове заменике. 

 

У наставку рада по тачки 4. дневног реда која се односи на предмет Марија и Драгана 

Новаковић против Републике Србије, подсетила је да је Комитет за људска права УН 

2010. године донео Одлуку у овом предмету и да је од 2010. године практично та одлука 

у поступку извршења. Република Србија је у оквиру додатних питања Комитета за 

људска права, добила додатно питање у вези са извршењем ове одлуке и негде у другој 

половини 2016. године одржан је заједнички састанак представника Канцеларије за 

људска и мањинска права, Министарства правде и Министарства здравља. Колеге из 



Министарства здравља су преузеле читаво поступање по предмету у своју надлежност, 

одржан је састанак са породицом Новаковић, тако да је истакла да верује да ће сви 

присутни бити у прилици да за наредну седницу Савета добијемо више информација од 

стране, пре свега, Министарства здравља о томе и како, на који начин ће се поступати по 

овом предмету. Председница Савета је замолила државног секретара и члана Савета из 

Министарству здравља, др Ференца Вицка да, на следећој седници, обавести Савет о 

предузетим активностима од стране његовог министарства. 

 

У отвореној дискусији по овој тачки дневног реда Нада Сатарић, из ОЦД „AMITYˮ је 

замолила за рок од 15-20 дана да размотре индикаторе и да се на следећој седници 

Савета дискутује о овој теми. Јелена Унијат, виша саветница из Службе за заштиту 

грађана и секретарка Националног механизма за превенцију тортуре је представила рад 

механизма и предложила да се у наредном периоду размотри укључивање разматрање 

препорука и других међународних тела, као што је Комитет за спречавање мучења 

Савета Европе. Додала је да је в.ф Заштитника грађана истакао спремност да се и у 

даљем току рада Савета активно укључи у његов рад. Председница Савета је изразила 

задовољство што канцеларија Омбудсмана жели и даље да учествује у раду Савета. 

 

На питање Александре Јовић из УНИЦЕФ-а када се може очекивати уношење препорука 

Комитета за права детета, председница Савета је одговорила да ће то бити урађено 

најкасније за месец дана. 

 

У наставку седнице, председница Савета је истакла да надлежним органима Републике 

Србије у наредном периоду предстоји израда Трећег извештаја о Универзалном 

периодичном прегледу, који би требало да буде завршен и предат већ у октобру ове 

године, а разматран почетком 2018. године. Нагласила је да је њен став да индикатори не 

би били примерени за Универзални периодични преглед, с обзиром да је он више нека 

врста политичких ставова које дају представници држава чланица, док су уговорна тела 

успостављена конвенцијама и њих чине експерти појединци који  делују у сопственом 

капацитету. 

Одлука 

 

Усвојена је одлука да се организацијама цивилног друштва остави рок од 20 дана да 

доставе своје коментаре и предлоге индикатора успешности испуњења препорука 

механизама Уједињених нација за људска права (како би се на наредној седници 

наставила дискусија по овој теми). 

 

Усвојена је одлука да Канцеларија за људска и мањинска права понови захтев 

Министарству здравља и Министарству просвете, науке и технолошког развоја да 

именују контакт особе и заменика контакт особа, које би на оперативном нивоу требало 

да сарађују у питањима везаним за рад Савета. 

 

 

5. Представљање извештаја Републике Србије и препорука добијених у претходној 

години 

 

У даљем току седнице Владимир Шоћ, самостални саветник у Канцеларији за људска и 

мањинска права и лице задужено за обављање послова административно-техничке 

подршке раду Савета, обавестио је присутне о представљеним и одбрањеним 

извештајима Републике Србије пред надлежним комитетима Уједињених нација. Рекао је 



да је од прошле седнице Савета, Република Србија пред надлежним комитетима 

одбранила два државна извештаја, доставила један и доставила три извештаја о примени 

препорука/одговора на додатна питања. 

 

У односу на појединачне међународне уговоре навео је следеће чињенице: 

 

Што се тиче Конвенције о правима особа са инвалидитетом (CRPD) рекао је да је 

Делегација Републике Србије 5. и 6. априла 2016. године Комитету за права особа са 

инвалидитетом представила Иницијални извештај о примени ове конвенције. Након 

разматрања извештаја, Комитет је усвојио закључна запажања и упутио Србији на 

реализацију 32 препоруке. У складу са препоруком број 70 из Закључних запажања 

комитета, Република Србија има обавезу да до априла 2017. године извести Комитет о 

предузетим мерама у примени препорука број 34  и број 54  из Закључних запажања. 

Канцеларија је започеле израду овог Извештаја како би благоврремено био достављен 

Комитету за особе са инвалидитетом. 

 

Када је говорио о Конвенцији против тортуре и других сурових, нељудских и 

понижавајућих казни или поступака (CAT), рекао је да је Други периодични извештај 

Републике Србије о примени Конвенције против тортуре је представљен на 54. заседању 

Комитета против тортуре, 29. и 30. априла 2015. године. Комитет је 12. маја 2015. године 

усвојио Закључна запажања поводом разматрања извештаја. Сходно ставу 23 Закључних 

запажања, комитет је затражио од Републике Србије да у року од године дана достави 

податке о примени препорука које су изнете у ставовима 9(а)  и 19.  Упозано је присутне 

да је Влада 15. јула 2016. године усвојила Одговоре о примени ових препорука, након 

чега су 25. јула 2016. године достављени Комитету против тортуре. 

 

У односу на Конвенцију о правима детета (CRC) је истако да је делегација Републике 

Србије 24. јануара 2017. године у Женеви представила Други и трећи периодични 

извештај о примени Конвенције о правима детета на 74. заседању Комитета за права 

детета УН.  Комитет је Републици Србији доставио Нацрт закључних запажљања 6. 

фебруара 2017. године, на које су надлежни ресори дали коментаре. Закључна запажања 

Комитета су достављена Канцеларији, послата су на превођење и у кратком року их сви 

присутни могу пронаћи јавно објављенe на интернет страници Канцеларије. 

 

Такође је упознао присутне да је Комитет за људска права је након прелиминарног 

разматрања Трећег периодичног извештаја о примени Међународног пакта о 

грађанским и политичким правима, доставио листу додатних  питања. Након што су 

Одговори на Додатна питања усвојени од стране Владе на седници одржаној 15. 

децембра 2016. године, упућени су Комитету за људска права и биће основа дијалога 

током представљања Трећег периодичног извештаја о примени Међународног пакта о 

грађанским и политичким правима 7. и 8. марта 2017. године, у Женеви, на 119. седници 

Комитета за права човека. Нагласио је да је у организацији Канцеларије за људска и 

мањинска права државна делегација одржала два, а за 2. март је заказан и трећи 

припремни састанак.  

 

Када је говорио о Међународној конвенцији о укидању расне дискриминације 

(CERD), истакао је да је Други и трећи периодични извештај о примени Међународне 

конвенције о укидању расне дискриминације, Влада Републике Србије усвојила на 

седници одржаној 30. новембра 2015. године, након чега је извештај  упућен Комитету. 



Према утврђеној динамици, Државна делегација ће у периоду између 20.11 и 8.12. 2017. 

године представити Други и трећи периодични извештај. Представљању извештаја 

претходиће достављање Одговора на додатна питања која Комитет за укидање расне 

дискриминације, након прелиминарног разматрања овог извештаја, буде упутио 

Републици Србији. 

 

У односу на Конвенцију о елиминисању свих облика дискриминације жена 

(CEDAW), обавестио је присутне да је Делегација Републике Србије  у јулу 2013. 

године, на 55. седници Комитета за елиминисање дискриминације жена представила 

Други и трећи периодични извештај о примени Конвениције о елиминисању свих облика 

дискриминације жена. Комитет је 18. јула 2013. године усвојио Закључна запажања у 

вези са  Другим и трећим периодичним извештајем  о примени конвенције и 24 

препоруке које је Република Србија требало да испуни у периоду до достављања 

наредног периодичног извештаја. Упознао је присутне да су Препоруке унете у План 

испуњења препорука. 

 

Истакао је да је у складу са препоруком број 44  из Закључних запажања Комитета за 

елиминисање дискриминације жена, Република Србија у јануару 2016. године известила 

Комитет о предузетим мерама у примени препорука број 17   и 23  а), ц), д) и е) из 

Закључних запажања. На својој шездесет и петој седници, одржаној у новембру 2016. 

године у Женеви, Комитет је испитао овај извештај и донео следећу процену: Комитет је 

констатовао да су препоруке број 17 и број 23 делимично испуњене, а да није испуњен 

део  препоруке 23(е), а тиче се законског увођења налога за хитну заштиту жена. Рок за 

достављање Четвртог периодичног извештаја о примени Конвенције о елиминисању 

свих облика дискриминације жена је јул ове године, а Канцеларија је започела припреме 

за израду овог извештаја. 

 

Канцеларија за људска и мањинска права је образовала Радну групу за припрему и 

израду овог извештаја коју чине представици Народне скупштине, релеванти ресори 

извршне власти и преставници организација цивилног друштва. 

 

Када је говорио о Универзалном периодичном прегледу (UPR), истакао је да  

Република Србија треба да УН Савету за људска права до новембра 2017. године достави 

извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа о стању љуских права. 

 

У наставку рада Савета по овој тачки дневног реда, председница Савета је истакла да је 

државна делегација која је представљала Други и трећи периодични извештај о примени 

Конвенције о правима детета у свом саставу имала више 20 чланова, док ће (трећи) 

државни извештај о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима, 

представљати државна делегација која ће имати више од тридесет чланова, што говори о 

значају који државни органи РС придају представљању извештаја пред надлежним 

комитетима УН. Додала је да ће се Канцеларија трудити да извештаји које држава 

сачињава буду квалитетни и да садрже што више информација и података и да 

Канцеларија у том процесу очекује подршку и од колега из других ресора. 

 

Госпођа Пауновић је подсетила да су на Другој седници Савета усвојене четири одлуке, 

од којих су се две односиле на именовање контакт особа и њихових замена, једна се 

односила на измену Пословника о раду (на основу иницијативе канцеларије Заштитника 

грађана), што је и урађено. Упознала је присутне да се у материјалима налази и 

пречишћен текст Пословника. Последњи закључак са прошле седнице Савета се односио 



на овлашћење председника Савета за потписивање Меморандума о сарадњи са 

организацијама цивилног друштва које желе да учествују у овом процесу и буду партнер 

Савету. У материјалима се налази Предлог меморандума о сарадњи, а веома је важно да 

Савет буде упознат и са овим предлогом, пре него што се приступи потписивању истог. 

Председница Савета је замолила колеге из цивилног друштва да погледају текст 

Меморандума, предложе његове евентуалне измене или допуне, обавесте Канцеларију 

уколико су заинтересовани да се он потпише и изразила жељу да се потписивање 

Меморандума реализује на следећој седници Савета. Договорено је да представници 

цивилног друштва у року од 20 дана доставе  своје измене/допуне Предлога 

меморандума и обавесте Канцеларију да ли су сагласни да исти потпишу. 

 

Током дискусије по овој тачки дневног реда за реч се јавила Љерка Ећимовић, виши 

саветник и начелник Одељења за извештаје и публикације у канцеларији Заштитника 

грађана. Истакла је да је Омбудсман од формирања Савета укључен у његов рад, да га 

подржава, те да су они и сачинили Предлог меморандума. Предложила је да приликом 

организовања следеће седнице Савета припремни материјал добију не само чланови 

Савета, него и независна тела и представници цивилног друштва. Председница Савета је 

истакла да се слаже са предлогом, као и да се потребни материјали благовремено доставе 

свим позваним. 

 

Одлука 

 

Усвојена је одлука да се организацијама цивилног друштва остави рок од 20 дана да 

доставе своје мишљење на Предлог меморандума о сарадњи са цивилним друштвом; 

 

 

• Разно 

 

У оквиру ове тачке дневног реда није било посебних предлога и сугестија. 

 

 

Затварајући седницу Савета, председница је истакла да планира одржавање следеће 

седнице у року од два до три месеца и захвалила се представницима независних 

институција и цивилног друштва што су присуствовали данашњој седници. Закључила је 

да је пред свим присутнима озбиљан посао који се не може завршти у кратком року, јер 

је то дуготрајан процес и изразила очекивање да ће у наредним годинама Савет постати 

механизам за успешно поступање по свим препорукама механизама Уједињених нација 

за људска права. 

 

 

 

       Записник саставио: 

 

Владимир Шоћ, самостални саветник 

 


