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Република Србија 

В Л А Д А 

САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ 

ПРЕПОРУКА МЕХАНИЗАМА УН ЗА 

ЉУДСКА ПРАВА 

Дана: 6. новембар 2017. године 

Београд 

 

НАЦРТ 

 

З А П И С Н И К 

са Пете седнице/Јавног слушања Савета за праћење примене препорука 

механизама Уједињених нација за људска права 

 

 

Седница је одржана у уторак, 31. октобра 2017. године од 10,00 до 12,00 часова у сали 

470, источни улаз Палате „Србијаˮ, Булевар Михајла Пупина бр. 2. 

 

Седници су присуствовали чланови Савета:  

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

председник Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација 

за људска права; 

- Ивана Дедић, в.д. помоћника министра за савремено стваралаштво и креативне 

индустрије у Министарству културе и информисања; 

- Борис Холовка, шеф Одсека за људска права и заштиту животне средине у 

Министарству спољних послова; 

- Југослав Милачић, саветник министра, Министарство за европске интеграције 

 

Замене чланова: 

- Мирјана Николић, координатор у Одсеку за људска права и хуманитарна 

питања, Министарство спољних послова; 

- Владимир Вукићевић, консултант, Министарство правде; 

- Драгана Савић из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања; 

- Александра Ђорђевић из Министарства културе и информисања; 

  

Контакт особе и заменици контакт особа Савета: 

- др Снежана Пантић Аксентијевић из Министарства здравља (контакт особа); 

- Снежана Вуковић и Весна Ацковић из Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја (контакт особа и заменица контакт особе); 

- Ивана Банковић и Нада Бамбић, из Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања (контакт особа и заменица контакт особе); 

- Миљана Ђурчевић из Министарства за европске интеграције (заменица контакт 

особе). 

 

Контакт особе и заменици контакт особа позвани су да присуствују седници Савета у 

складу са закључком Савета, а у циљу боље и ефикасније сарадње и комуникације 

унутар ресора.  
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Седници нису присуствовали следећи чланови Савета: Зоран Лазаров, в.д. помоћника 

министра и начелник Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање; 

Чедомир Бацковић, помоћник министра правде, Србислав Цвејић, државни секретар у 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; др Ференц Вицко, 

државни секретар у Министарству здравља; Иван Бошњак, државни секретар у 

Министарству државне управе и локалне самоуправе и Анамарија Вичек, државни 

секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развој. 

 

Седници су присуствовали и следећи представници државних органа који су учествовали 

у припреми Државног извештаја за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа: 

др Владимир Чакаревић из Министарства здравља; Бранислава Митић и Канцеларије за 

КиМ, Тијана Стојковић Роловић из Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, 

Марко Николић из Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама, Јована Ђинђић 

из ЦИПРУ и Јована Коњевић из Комесаријата за избеглице и миграције. 

 

Такође су били присутни и представници независних тела: Лука Глушац из канцеларије 

Заштитника грађана, Славица Николић из канцеларије Повереника за заштиту 

равноправности и Славољупка Павловић из канцеларије Повереника за информације од 

јавног значаја и заштиту података о личности. Били су присутни и Карла Херши и Милан 

Марковић из Уједињених нација у Србији, Ружица Банда из Мисије ОЕБС у Србији, 

Влада Шаховић из Београдског центра за људска права, Ана Јанковић Јовановић из 

Комитета правника за људска права – YUCOM, Инес Церовић из Центра за права детета, 

Гордана Грујић из Групе 484, Нада Сатарић из удружења AMITY, Лазар Стефановић из 

Иницијативе за права особа са менталним инвалидитетом – MDRI-S, Александар Прица 

из Асоцијације Дуга и Мирјана Џуверовић из МОДС. 

 

Седници Савета су присуствовли и следећи представници Канцеларије за људска и 

мањинска права: Данијела Јанковић, Светлана Ђорђевић, Владимир Шоћ, Taња 

Срећковић, Марко Јовановић и Кристина Брковић, а био је присутан и Душан 

Игњатовић, консултант и руководилац Радне групе за израду државног извештаја за 

трећи циклус Универзалног периодичног прегледа. 

 

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. Затим се захвалила присутним члановима, 

представницима државних органа, цивилног друштва, независних институција и 

представницима међународних организација које прате рад овог Савета и које Савету, 

министарствима у Влади и службама Владе помажу да послове везане за праћење 

препорука добијених од Уједињених нација спроводе брже и ефикасније. Посебно се 

захвалила Карли Херши, представнику Уједињених Нација у Србији. Такође је захвалила 

и госпођи Ружици Банди из Мисије ОЕБС-а у Србији, као и мисији у целини, на 

подршци коју дају раду Савета 

 

Председница Савета је на самом почетку седнице обавестила све присутне да је Влада 6. 

октобра 2017. године, на предлог Канцеларије за људска и мањинска права, која пружа 

техничку подршку раду овог Савета, донела решење о разрешењу и именовању нових 

чланова Савета. 
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Навела је да се копије решења о разрешењу и именовању чланова Савета налазе у 

материјалима који су пред члановима Савета и да је овим решењем  Влада разрешила пет 

досадашњих чланова. Истакла је да су за нове чланове Савета именовани Анамарија 

Вичек, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, уместо 

досадашњег члана Гордане Предић; Борис Холовка, шеф Одељења за људска права и 

хуманитарна питања у Министарству спољних послова, уместо досадашњег члана 

Марине Ивановић; Србислав Цвејић, државни секретар у Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, уместо Ненада Иванишевића; Југослав 

Милачић, саветник у Кабинету министра за европске интеграције, уместо Срђана 

Мајсторовића и Ивана Дедић, вршиоц дужности помоћника министра културе и 

информисања, уместо досадашњег члана Новице Антића.  

 

У наставку рада Савета, госпођа Пауновић је истакла да се у материјалу налази Дневни 

ред за данашњу седницу који  подразумева, као прву тачку, усвајање самог Дневног реда; 

затим усвајање Записника са претходне, четврте седнице Савета; измене и допуне 

Пословника о раду Савета; усвајање извештаја о раду Савета за период јул - септембар 

2017. године; тачку разно и јавно слушање представљања Извештаја Републике Србије за 

трећи циклус Универзалног периодичног прегледа Савета за људска права Уједињених 

нација, након чега је предвиђена дискусија. Нагласила је да су на јавно слушање позвани 

представници организација цивилног друштва којима Савет жели да представи извештај 

и са њима дискутује и о самом процесу његове израде, о ономе што је Република Србија 

навела у овом извештају, али и да поразговара о даљој сарадњи као и увек када је у 

питању праћење препорука на којима заједно радимо. У наставку се посебно захвалила 

члановима Радне групе за израду Универзалног периодичног прегледа.  

 

Председница Савета је, након тога, замолила госпођу Карлу Херши, сталну 

координаторку Уједињених Нација у Србији,  да се обрати присутнима. Госпођа Херши 

се захвалила на топлој добродошлици, као и члановима и чланицама Савета за праћење 

УН препорука што су јој дозволили да се обрати. Нагласила је да јој је задовољство да 

може да по први пут присуствујем седници Савета, а нарочито пошто је у питању 

седница која је посвећена Универзалном периодичном прегледу, механизму који је 

изузетно важан за унапређење и уживање људских права у свакој држави чланици 

Уједињених нација. Поздравила је и похвалила одлуку Канцеларије за људска и 

мањинска права и Владе да драфт односно нацрт државног извештаја Републике Србије 

учине јавним и отвореним за коментаре. Такође је напоменула да је ово пример добре 

праксе у погледу укључивања цивилног сектора, односно организације цивилног 

друштва у рад Савета. Нагласила је да се таква пракса сматра једном од најуспешнијих 

посматрано глобално. Додала је да је Универзални периодични преглед процес који 

укључује бројне стране, владе, организације цивилног друштва, независне институције, 

као и тимове Уједињених нација у свакој земљи. Истакла је задовољство што су у 

прегледу у Трећем циклусу сви наведени учесници поднели или ће поднети своје 

извештаје и допринети интерактивном дијалогу у јануару следеће године и то у 

различитим областима, укључујући анти-дискриминацију и правни оквир, права 

миграната и избеглица, особа са инвалидитетом, жена и националних мањина. Рекла је 

да је радује чињеница да агенције и тимови Уједињених нација у Србији настављају да 

пружају подршку раду Савета. Додала је да ће УН наставити да пружају подршку у 

доброј вери и да препознају велики значај Савета и Канцеларије за људска и мањинска 

права у унапређивању људских права на терену и значај у целокупној интеракцији, 
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дијалогу са телима Уједињених Нација. На крају свог обраћања, госпођа Херши је 

присутнима пожелела успешну дискусију и продуктивни УПР процес. 

 

Госпођа Пауновић се, у наставку, захвалила Сталној координаторки, као и господину 

Милану Марковићу из канцеларије Уједињених Нација у Србији који је помогао у раду 

Савета, али и у преводу излагања госпође Херши. 

 

Председница Савета се, након тога, вратила на Предлог дневног реда Пете седнице на 

који нико није имао примедби. Исти је стављен на гласање и једногласно је усвојен. 

 

2. Усвајање записника са Четврте седнице Савета 

 

Председница Савета је обавестила присутне да се у припремљеним материјалима налази 

Предлог записника са Четврте седнице Савета. Додала је да је исти достављен уз позивна 

писма за седницу Савета и да је Канцеларија примила коментаре канцеларије 

Заштитника грађана и канцеларије УН-а у Србији. Навела је да су коментари усвојени и  

у целини унети у Предлог записника. У наставку рада је навела да није било других 

коментара и ставила Предлог записника на гласање. 

 

На предложени записник нико није имао примедби, исти је стављен на гласање и 

једногласно је усвојен. 

 

3. Измене и допуне Пословника о раду Савета 

 

Сузана Пауновић је, у наставку рада, истакла да се у материјалу који је достављен 

члановима Савета налази предлог измена и допуна Пословника о раду Савета. 

Прецизирала је да се ради о измени члана 6. Пословника о раду Савета и предложила да 

Савет усвоји Одлуку о изменама и допунама Пословника о раду Савета, тако да се у члан 

6. дода и став 4) који гласи: „У случају спречености члана Савета да присуствује седници 

сва права и обавезе преносе се на лица које је именовано од стране органа као заменик 

члана Саветаˮ. 

 

На предложену измену нико није имао примедби, иста је стављена на гласање и 

једногласно је усвојена. Председница Савета је констатовала да је Пословник о раду 

Савета допуњен и измењен на горе описани начин. 

 

4. Усвајање извештаја о раду Савета за период јул - септембар 2017. године и 

представљање активности Републике Србије према уговорним телима УН 
 

Госпођа Пауновић је у наставку рада упознала присутне да се у материјалу који је 

достављен за седницу Савета, налази се Извештај о раду Савета за период јул-септембар 

2017. године, као и информација о активностима Републике Србије према уговорним 

телима Уједињених Нација, дакле сви извештаји и активности које су биле реализоване 

према уговорним телима у претходном периоду. Нагласила је да је најважнија активност 

Савета у периоду од претходне седнице била покретање процедуре за именовање новог 

сазива Савета и изразила је очекивање да ће у наредном периоду, захваљујући новом 

сазиву, Савет имати чешће састанке, дакле и већи број активност јер су створени услови 

за то. Осврћући се на активности Републике Србије према уговорним телима, истакла је 

да Извештај о раду садржи информацију о достављању Четвртог периодичног извештаја 
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Републике Србије Комитету за елиминисање дискриминације жена, информацију о 

општој препоруци 35 коју је усвојио Комитет за елиминисање дискриминације жена, 

информацију о општем коментару 21 о деци у уличној ситуацији коју је усвојио Комитет 

за права детета и информацију о представљању другог до петог Периодичног извештаја о 

примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације. 

 

Током дискусије по овој тачки дневног реда, за реч се јавио Лука Глушић из канцеларије 

Заштитника грађана и обавестио присутне да је институција коју он представља поднела 

свој извештај, као национална институција за људска права, у вези са спровођењем 

Конвенције о елиминацији свих облика расне дискриминације. 

 

Председница Савета се захвалила на информацији и обавестила присутне да су у току 

припреме државне делегације за представљање II-V периодичног извештаја Републике 

Србије о примени Mеђународне конвенције о укидању свих облика расне 

дискриминације. Прецизирала је да је у претходном периоду већ одржан припремни 

састанак чланова делегације и изразила очекивања да ће на следећој седници Савета бити 

у могућности да обавести присутне о поступку представљања извештаја пред Комитетом 

за укидање расне дискриминације. 

 

У наставку рада, госпођа Пауновић је информисала присутне да се на Дневном реду 

седнице Владе Републике Србије, која треба да се одржи истог дана када и седница 

Савета, налази и Нацрт извештаја Републике Србије за трећи циклус Универзалног 

периодичног прегледа и изразила очекивања да ће исти бити усвојен. 

 

Затим је позвала присутне чланове Савета да се изјасне да ли су сагласни да се усвоји 

Извештај о раду Савета за период јул - септембар 2017. године. 

 

На предложени Нацрт извештаја нико није имао примедби, исти је стављен на гласање и 

једногласно је усвојен. 

 

 

5. Разно 

 

По овој тачки дневног реда нико се није јавио за реч. 

 

Јавно слушање 

 

Настављајући рад Савета, госпођа Пауновић се захвалила представницима цивилног 

друштва, који су се одазвали позиву, на подршци које је цивилно друштво дало током 

израде државног извештаја пружајући на увид информације којима они располажу, 

активностима и истраживањима која су била публикована и нагласила да су наведене 

активности допринеле да Извештај Републике Србије буде сачињен и израђен. Такође се 

захвалила што су учествовали на једном броју обука које је овај Савет организовао у 

вези праћења примене препорука механизама Уједињених нација које је Србија добила. 

Нагласила је да ће Савет наставити сарадњу са ОЦД и у наредном периоду.  

 

Председница Савета је нагласила да је тема јавног слушања Извештај Републике Србије 

за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа.  
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У даљем излагању, истакла је да је Република Србија прошла кроз други циклус 

Универзалног периодичног прегледа прошла у јануару 2013. године. Тада је наша земља, 

између осталог, добила препоруку да успостави механизам за праћење препорука 

добијених од стране механизама Уједињених нација. Прецизирала је да  је Савет основан 

у децембру 2014. године, чему су претходиле бројне активности које је било неопходно 

предузети како би Савет био функционалан. Објаснила је да је било неопходно тачно 

утврдити који су задаци Савета, која је агенда његовог деловања, утврђивање модалитета 

сарадње са цивилним друштвом и независним телима и, посебно нагласила, значај 

отворености и транспарентности у раду Савета. Наведено је илустровала чињеницом да 

су данашња, као и све претходне седнице савета, биле отворене за јавност и то 

образложила чињеницом да сви чланови Савета желе да поделе са заинтересованим 

актерима сазнања о активностима које су предузели. Додала је да сматра да је то, по 

њеном мишљењу, једини начин да се област поштовања људских и мањинских права 

даље унапређује и развија. 

 

Једна од најважнијих активности је била сачињавање листе свих препорука које је наша 

земља добила кроз процес извештавања разним телима УН за људска права. Додала је да 

по први пут имамо и контакт-особе које су именоване у ресорима Владе које су задужене 

за праћење ових препорука и извештавање о њима. 

 

Истакла је да у свом саставу Савет има девет чланова, односно представнике девет 

ресора извршне власти релевантних за поштовање људских права. Информисала је 

присутне да у раду Савета учествују представници ресора правде; спољних послова; 

унутрашњих послова, рада, запошљавања и борачких и социјалних питања; просвете, 

науке и технолошког развоја; здравља; културе и информисања; државне управе и 

локалне самоуправе и европских интеграција. Говорећи о Пословнику о раду Савета, 

истакла је да су, приликом његове израде, резмотрене сугестије које су дошле од стране 

цивилног друштва, као и независних институција и изразила наду да ће у даљем раду 

такав начин поступања и одлучивања остати пракса. Такође је нагласила да је, од 

момента када се почело разматрати о формирању Савета па до пете седнице, била 

присутна подршка канцеларије Уједињених нација у Србији и Мисије ОЕБС-а у Србији 

и искрено се захвалила Милану Марковићу и Ружици Банди. 

 

Госпођа Пауновић је, у наставку, навела да очекује да Савет у наредном периоду настави 

да унапређује свој рад. Истакла је да је одржано већ пет седница, укључујући данашњу, 

наглашавајући да је током 2016-те године, због одржавања парламентарних избора, 

приметан мали застој у одржавању седница  али да је Канцеларија за људска и мањинска 

права искористила тај период да унапреди листу препорука које је добила Република 

Србија од уговорних тела УН, као и да разматра питање индикатора. Додала је да су 

током наведеног период реализоване и обуке за контакт особе, те закључила да динамика 

у раду Савета, од његовог формирања, није изостала. Говорећи о планираним корацима у 

наредном периоду, председница Савета је истакла да се планира одржавање наредне 

седнице по повратку државне делегације са представљања Извештаја Републике Србије 

за трећи циклус УПР-а.  

 

Говорећи о јавном слушању, госпођа Пауновић је рекла да се у материјалима који се 

налазе пред присутнима налазе Извештај Републике Србије за трећи циклус УПР-а, као и 

Анекс уз извештај на компакт-диску. Додала је да је ОЦД „Центар за права дететаˮ 

припремио своју публикацију која је везана за препоруке добијене од Комитета за права 
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детета и да је та публикација  рађена уз подршку Канцеларије за људска и мањинска 

права, а своју подршку су пружили и YUKOM и организација EMITI и на томе им се 

захвалила. 

 

У наставку рада по овој тачки дневног реда, председница Савета је дала реч консултанту, 

Душану Игњатовићу. 

 

Захваљујући се, консултант је навео да је УПР, условно речено, најважнији механизам 

Уједињених нација из разлога што кроз њега пролазе све земље чланице УН-а и да све 

државе могу давати комантаре на извештаје других земаља. 

 

Господин Игњатовић је истакао да ће државна делегација од 24. до 26. јануара 2018. 

године представити Државни извештај за трећи циклус Универзалног периодичног 

прегледа пред Саветом за људска права Уједињених нација. Навео је да смо 2013. године 

добили 144 препоруке, од којих смо прихватили 139 и додао да ће на данашњој седници 

представити одговор наше земље на те прихваћене препоруке. Обавестио је присутне да 

се пред њима налази и Анекс уз извештај који је обимнији и то објаснио чињеницом да 

смо приликом писања државног извештаја били ограничени чињеницом да он не сме 

садржавати више од 10.700 речи, док такво ограничење није било предвиђено за Анекс. 

У наставку је навео да се државни извештај и припадајући анекс односе на територију 

Републике Србије без Косова објашњавајући то чињеницом да је то део територије наше 

земље којом управља Мисија Уједињених нација на Косову и да Србија на том делу 

територије не може да прати испуњавање обавеза. 

 

Оно што је господин Игњатовић нарочито истакао је да је поступак израде извештаја био 

транспарентан, односно укључивао је све релевантне актере. По томе се значајно 

разликује од претходна два поступка израде извештаја. Обавестио је присутне да је 

оформљена Радна група која се оперативно бавила израдом извештаја и истовремено им 

се захвалио на њиховом раду. Објаснио је да РГ није творац документа садржински, 

односно да је извештај сачињен на основу прилога надлежних државних ресора, а да је 

радна група сублимирала те бројне и опширне информације на тражених 10.700 речи при 

чему се трудила да остави суштину и изразио надање да ће усвајање Државног извештаја 

на седници Владе, које је предвиђено за тај дан, доказати да је посао урадила на добар и 

квалитетан начин. 

 

Конслутант је у наставку додао де су у процесу израде извештаја учествовала бројна 

министарства, друге надлежне институције и управе. Поред тога, обављене су 

консултације са независним државним органима и организацијама цивилног друштва, а 

значајну подршку у процесу пружиле су Канцеларија високог комесара УН за људска 

права и мисија ОЕБС-а у Србији, на чему им се посебно захвалио. Појаснио је да је 

процес координисала Канцеларија за људска и мањинска права и Нацрт извештаја је 

објављен на Интернет страници Канцеларије за људска и мањинска права, како би се сви 

релевантни фактори упознали са њим и доставили евентуалне коментаре. 

 

Игњатовић је истакао де се Извештај састоји из 4 дела. То су Методологија, која наводи 

како је извештај сачињен и ко је у томе учествовао, затим други део Развој нормативног 

институционалног оквира за унапређење и заштиту људских права од 2013. године. У 

овом делу се наводи да се у оквиру свеобухватне реформе посебна пажња посвећује 

промовисању владавине права, заштите људских права, да се законски оквир реформише 
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ради усвајања најбољих стандарда и тековина савременог друштва, јачања 

институционих капацитета, слободе медија, као и унапређења људских права. 

Прецизирао је да се нормативни оквир односи на унапређење поштовања људских права 

у Србији кроз приступање новим међународним споразумима који се односе на материју 

људских права, на донете законе и донете стратегије са акционим плановима, као и друге 

подзаконске акте, док институционални оквир указује на унапређење постојећих органа 

и институција, као и усвајање и оснивање нових органа у извештајном периоду. Трећи 

део је промоција и заштита људска права на терену, имплементација међународних 

обавеза о људским правима. У извештају се наводи да је постигнут напредак у области 

родне равноправности, положаја Рома, особа са инвалидитетом, ЛГБТ особа, миграната, 

избеглица и припадника националних мањина. Нагласио је да у извештају постоји и 

одређена доза самокритике, јер се наводи да је држава идентификовала области у којима 

сматра да је потребно уложити додатне напоре, што је по његовом мишљењу позитивна 

новина. Говорећи о четвртом делу извештаја, истакао је да је то „срце” извештаја, где је 

извршена кластерификација у одељке свих препорука које је Србија добили. Навео је да 

су у овом делу дате информације о стању и испуњености препорука у груписаним 

областима и појаснио да су у Анексу детаљније прецизиране информације садржане у 

Извештају и да исти прати његову методологију. 

 

У даљем току излагања господин Игњатовић је прецизирао поједниначне делове Нацрта 

државног извештаја. Говорећи о првом делу је истакао да се односи на разматрање 

потврђивања међународних уговора о људским правима. Додао је да је Србија потписала 

више споразума у овом периоду од којих су најважније: Конвенција о заштити деце, 

сарадња у области међународног усвојења, Конвенција Савета Европе о спречавања 

борби против насиља према женама и насиља у породици. Други одељак се односи на 

национални план за људска права, где је навео да је, у оквиру процеса придруживања 

Европској унији, Република Србија, у априлу 2016. године усвојила Акциони план за 

преговарачко поглавље 23, који представља стратешки документ у области заштите и 

унапређења људских права, којим су дефинисане јавне политике у овој области. 

Прецизирао је да је то национални механизам за извештавање и праћење поштовања 

људских права, а да је 19. децембра 2014. године Влада, испуњавајући једну од 

препорука са протеклог УПР-а, основала Савет за праћење примене препорука 

механизама УН за људска права. Игњатовић је такође информисао присутне да је 

Република Србија у извештајном периоду пред уговорним телима представила већи број 

извештаја, да је постављена нова Повереница за заштиту равноправности и да су 

повећани капацитети њене канцеларије. У односу на браниоце људских права навео је да 

је побољшана сарадња са њима, да су укључени у поступак доношења и усвајања 

стратегија и других стратешких докумената, обуке о људских правима, где је посебно 

нагласио да Служба за управљање кадровима, у оквиру годишњих планова, спроводи 

стручне обуке државних службеника у области заштите људских права и 

антидискриминације. Прецизирао ја да су извештајном периоду реализоване чак 35 

обука и обухваћено 511 полазника из различитих органа државне управе. У односу на 

одељак који се односи на права на приватност, навео је да је у припреми Нацрт закона о 

заштита података о личности, приступ пијаћој води, да је развијен национални оквир за 

подржавање пружања услуга у водоснабдевању и канализацији. У односу на слободу 

вероисповести је истакао да се у Узвештају наводи да је Србија секуларна држава, да 

нема државну религију, у извештајном периоду је посебно важна била реституција, 

враћање имовине одузете црквама и верским заједницама у прошлости, која се спроводи 

без дискриминације, односно да ни једна црква и верска заједница није стављена у 
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повољнији положај у том поступању. У односу на слободу мишљења и окупљања је 

навео да су усвојени нови медијски закони 2014. године, који су у потпуности 

усаглашени са европским регулаторним оквиром, а да је такође усвојен и нови Закон о 

јавном окупљању који је ступио на снагу у фебруару 2016. године и да је усклађен са 

савременим стандардима рада полиције у области јавног окупљања. У односу на забрану 

дискриминације је истакао да су Стратегија превенције и заштите од дискриминације и 

пратећи акциони план усвојени у извештајном периоду. У односу на националне мањине 

у Србији је истакао да функционише 21 национални савет националних мањина чији се 

рад финансира из буџета Републике Србије и из буџета Аутономне покрајине, јединица 

локалних самоуправа, донација и осталих прихода. Осврнувши се на положај 

припадника ромске националне мањине, нарочито је говорио о правно невидљивим 

лицима, упознавши присутне да су у извештајном периоду извршене промене закона и да 

су издата лична документа за више од 25.000 лица ромске националности. 

 

Говорећи о правима детета, навео је да је започет рад на измени регулативе која ће 

експлицитно забранити физичко кажњавање деце као начин васпитавања деце; да је 

уведена дефиниција дечије порнографије у изменама Кривичног законика и да су додати  

нови ставови којима је инкриминисан и приступ дечијој порнографији. У односу на 

родну равноправност је обавестио присутне да је основано Координационо тело за родну 

равноправност 2014. године; да је усвојена Национална стратегија за родну 

равноправност за период 2016. - 2020. године. Када је говорио о делу који се односи на 

особе са инвалидитетом, рекао је да је унапређен законодавни оквир, а донето је и 

измењено више закона и подзаконских аката. У односу на старија лица је оцењено да 

није подржано доношење нове национална стратегија, већ да ће се важење постојеће 

национална стратегија која је важила до 2016. нодине, наставити, такође је наведено да је 

у извештајном периоду повећан број услуга у локалним заједницама за старе који живе у 

домовима. 

 

Говорећи о мигрантима, избеглим лицима и интерно расељеним лицима је навео да је 

усвојен Закон о запошљавању странаца 2014. године, да се указује на проблем великог 

броја интерно расељених лица, те да су изграђени механизми на централном и локалном 

нивоу за спровођење свих типова програма подршке намењеним интерно расељеним 

лицима, а да је Канцеларија за азил формирана 14. јануара 2015. године. 

 

Говорећи о Конвенцији Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама 

и насиља у породици, познатом под називом Истамбулска конвенција, истакао је да је 

ратификована у октобру 2103. године, као и да су наведени прописи који су измењени у 

складу са овом конвенцијом. У односу на трговину људима је обавестио присутне да је 

усвојена Национална стратегија превенције и сузбијање трговине људима, посебно 

женама и децом и заштите жртава у Републици Србији за период 2017 - 2022. године са 

Акционим планом за период 2017 - 2018. године. 

 

Када је говорио о  заштити новинара,  навео је да је у априлу 2016. године потписан 

споразум у сарадњи Републичког јавног тужилаштава и Министарства унутрашњих 

послова којим је прописано као приоритетно поступање у истрагама претњи и насиља 

над новинарима, а такође су Републичко јавно тужилаштво и Министарство унутрашњих 

послова потписали споразуме о сарадњи и мерама за подизање нивоа безбедности са 

већим бројем новинарских удружења. Говорећи о Одељку 23 - Владавина права, истакао 

је да је усвојена Национална стратегија реформе правосуђа за период 2013 - 2018. године 
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са пратећим Акционим планом, којима су дефинисани приоритети, циљеви и смернице 

реформских мера. 

 

У односу на Поглавље 24 - Поштовање кодекса понашања полиције, је истакао да је 

Влада Републике Србије у марту 2016. године усвојила Кодекс полицијске етике који је 

део програма по којем се запослени у Министарству стручно оспособљавају и 

усавршавају. Говорећи о Забрани тортуре је навео да је, у оквиру постепеног 

усклађивања Кривичног законика са међународним стандардима током процеса 

придруживања ЕУ, планирана измена дефиниције тортуре, а да на плану превенције и 

сузбијања тортуре и злостављања Република Србија планира да ојача капацитете 

Заштитника грађана, а посебно његову улогу као Националног механизма за превенцију 

тортуре. Такође је истакао да се у односу на лица лишена слободе активно реализују 

мере по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или 

понижавајућих казнених поступака Савет Европе (ЦПТ) у циљу усклађивања са 

међународним стандардима, а да су у мају 2014. године донети нови Закон о извршењу 

кривичних санкција и Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера. Говорећи о 

проблему пренасељености Завода за извршавање кривичних санкција, истакао је се тој 

теми приступа на два колосека, кроз инфраструктурна улагања и даље унапређење 

система алтернативних санкција. 

 

У односу на ратне злочине односно процесуирање ратних злочина, истакао је да је Влада 

20. фебруара 2016. године усвојила Националну стратегију за процесуирање ратних 

злочина за период од 2016. до 2020. године, а у односу на корупцију је навео који су 

стратешки оквири за борбу против корупције у Републици Србији. 

 

У наставку рада по овој тачки дневног реда Душан Игњатовић је представио Анекс уз 

извештај. Говорећи о изгледу овог документа консултант је навео да садржи три колоне. 

Рекао је да се у првој налазе све препоруке које је Србија добила, друга представља 

својеврсни „семафор”, односно симболично назначење у којој мери је свака појединачна 

препорука испуњена, а да  се у трећој колони налазе процене твораца документа, 

односно њихов коментар о нивоу примене или испуњености препорука. Консултант се 

нарочито осврнуо на другу колону и објаснио присутнима да она представља визуелно 

назначење о статусу испуњености свих препорука које је наша земља прихватила у 

гругом циклусу УПР-а. Даље је информисао да су све прихваћене препоруке разврстане 

према нивоу њихове испуњености у више боја при чему зелена боја означава да је 

препорука испуњена у целости и да је таквих 101. Даље је објаснио да црвена боја у 

другој колони означава да препорука није испуњена и додао да постоје три такве 

пропруке, да наранџаста боја означава да су препоруке делимично испуњене и да постоје 

четири такве, те да плава боја (код 31 препоруке) означава да су те препоруке у фази 

испуњавања. 

 

Игњатовић је у наставку представљања Анекса навео да постоји могућност да се сви 

присутни седници Савета неће сложити са оценом испуњености свих препорука али је 

додао да ће се у јануару 2018. године пред УН Саветом за људска права током 

представљања државног извештаја бити представљени и алтернативни извештаји 

организација цивилног друштва, као и компилација података до којих долази Агенција 

УН и извештаји и препоруке других механизама које су дате Србији. 
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На крају свог излагања Душан Игњатовић је закључио да је процес извештавања 

унапређен у односу на претходни циклус УПР-а, чему је, између осталог, допринео и рад 

самог Савета, а нарочито је нагласио израду Плана праћења препорука механизама УН за 

људска права, где на једном месту постоји преглед свих препорука које је наша земља 

добила. 

 

Председница Савета се захвалила консултанту на представљању извештаја и нагласила, 

још једном, да се Нацрт државног извештаја за трећи циклус УПР-а налази на интернет-

страници и Фејсбук страници Канцеларије за људска и мањинска права, како би се што 

више заинтересованих страна упознало са његовом садржином. 

 

У дискусији која је, након тога отворена, за реч се јавила Славољупка Павловић из 

канцеларије Повереника за инфромације од јавног значаја и заштиту података о 

личности, која је изјавила да су из канцеларије Повереника упутили допис у вези са 

препоруком која се односи на право на приватност, односно, како је навела, препорука 

гласи „предузети одговарајуће мере да се ефикасно заштити право на приватност, 

заштиту података о личности, а посебно у контексту законитог прикупљања података од 

стране различитих служби безбедности, уопште сектора безбедности”. Госпођа 

Павловић је рекла да се њена институција не може сложити да је ова препорука 

испуњена, како је то наведено у Анексу, у колони „Статус”. Представница Повереника је 

такође изјавила да поступак безбедносне провере и даље није уређен законом на 

одговарајући начин. Додала је да је Повереник упознат са чињеницом да је формирана 

Радна група за израду Нацрта закона о заштити података о личности, али је упознала 

присутне да је та РГ формирана још 2012. године, као и да у Акционом плану за 

поглавље 23 не постоји чак ни дефинисан рок када ће бити донет.  

 

За реч се затим јавио Лука Глушац из канцеларије Заштитника грађана и указао да се 

његова канцеларија не слаже са ставом 40. Нацрта извештаја где је наведено да су 

Заштитник грађана и два повереника изузети од примене Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору. Наиме, обавестио је присутне да су 

Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о 

личности и Повереник за заштиту равноправности поднели предлог Агенцији за борбу 

против корупције, још у фази израде наведеног закона, у ком су тражили да буду изузети 

од његове примене, а затим је упућена иницијатива председнику Републике за враћање 

тог Закона у Скупштину на поновно разматрање али да се то није десило, тако да ова три  

независна органа нису изузета од примене закона, већ је само другачији режим за његову 

примену у смислу да максималан број запослених у службама ова три органа одређује 

Административни одбор Народне скупштине, а не Влада, као што је случај са органима 

државне управе. Осим тога чланови Савета су упознати са чињеницом да Заштитник 

грађана поздравља рад Савета и са задовољством учествује у његовом раду. Додао да је 

Заштитник грађана, као национална институцији за људска права са највишим А 

статусом, поднео свој независан извештај у склопу Унивезалног периодичног прегледа. 

 

С обзиром да више није било пријављених за дискусију, председница Савета је истакла 

да сматра да је природно и логично да се ставови државних органа, независних 

институција и цивилног друштва разликују, али да сматра да су седнице Савета управо 

место на ком, за једним столом, различити актери могу изнети своје ставове и мишљења. 

Додала је  да се нада да је усаглашавању ставова допринела обука за контакт особе и 

њихове замене, која је одржана у Шапцу уз логистичку помоћ Канцеларије УН-а у 
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Београду, Мисије ОЕБС у Србији и експерата из Женеве, која се управо односила на 

индикаторе испуњености препорука. У наставку је истакла да ће државна делегација, 

приликом представљања Државног извештаја, у интерактивном дијалогу, бити у 

могућности да детаљније изнесе своје ставове и додатне информације, с обзиром на 

ограничење у обиму документа. 

 

Затварајући седницу Савета, госпођа Пауновић је поновила да ће делегација РС 

представити државни извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа у 

јануару 2018. године, да су припреме активности које се односе на формирање 

делегације већ у току, те да се планира одржавање следеће седнице Савета убрзо након 

повратка, када је планирано и јавно слушање добијених и прихваћених препору 

 

Записник сачинио Владимир Шоћ 

 


