
На основу члана 5. Одлуке о образовању Савета за праћење примене 

препорука Уједињених нација за људска права („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 11/2020 и 19/2021), Савет за праћење примене препорука 

Уједињених нација за људска права доноси  

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ 

 

Члан 1. 

 

Овим пословником уређује се начин рада и одлучивања Савета за 

праћење примене препорука Уједињених нација за људска права (у даљем 

тексту: Савет). 

 

Члан 2. 

 

Савет има председника и ЈЕДАНАЕСТ чланова. 

 

Члан 3. 

 

Председник Савета: 

 представља Савет; 

 руководи радом Савета; 

 сазива седнице Савета и руководи њиховим радом; 

 потписује одлуке и друге акте Савета; 

 стара се о извршењу одлука Савета; 

 обавља и друге послове неопходне за рад Савета. 

 

Председник Савета може нека од својих овлашћења из става 1. овог 

члана пренети на другог члана Савета. 

 

Члан 4. 

 

Седнице Савета сазива председник Савета. 

 

Члан 5. 

 

Седницом Савета руководи председник Савета или у одсутности 

председника члан Савета кога овласти председник Савета. 

 

Члан 6. 

 

Савет може пуноважно да ради и одлучује ако седници присуствује више 

од половине његових чланова. 

 

Савет одлучује већином гласова присутних чланова. 

 

Члан Савета који је гласао другачије од већине чланова има право да се 

његово издвојено мишљење унесе у записник са седнице. 

 



У случају спречености члана Савета да присуствује седници, сва права и 

обавезе преносе се на лице које је именовано од стране органа као заменик 

члана Савета. 

 

 

ЧЛАН 6а 

 

Савет има секретара. 

Секретара савета одређује председник Cавета из редова запослених у 

министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог. 

Секретар савета се стара о организационо-техничким аспектима рада 

савета, а посебно о заказивању и припреми седница савета, вођењу записника на 

седницама савета и о другим питањима која одреди председник Cавета или 

Cавет. 

Секретар Савета присуствује седницама савета.  

Секретар Савета није члан Савета. 

Секретар Савета за свој рад одговара председнику Савета. 

 

Члан 7. 

 

На почетку седнице Савет усваја дневни ред седнице. 

 

Члан 8. 

 

Савет расправља теме по редоследу тачака усвојеног дневног реда. 

 

По затварању расправе по одређеној тачки, уколико постоји потреба да 

се по тој тачки донесе одлука, Савет одлучује по тој тачки дневног реда. 

 

Савет одлучује одвојено по свим предлозима одлука и аката датим у 

припремном материјалу за седницу или на самој седници. 

 

Предлоге одлука које усваја Савет утврђује председавајући. 

 

Непосредно после гласања по одређеном питању, председавајући 

утврђује резултате гласања и проглашава да ли је одлука усвојена. 

 

Члан 9. 

 

После сваке седнице Савета израђује се записник-извештај са седнице 

који садржи: редни број седнице, место и време одржавања седнице, списак 

присутних чланова Савета и других лица, дневни ред седнице, кратак резиме 

дискусије и одлука које су донете, издвојена мишљења и др. 

 

Записник са претходне седнице усваја се на почетку прве наредне 

седнице. 

 

 

 

 



Члан 10. 

 

На седницу Савета позивају се чланови Савета, као и представници 

Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, а по потреби и 

друга лица чије је учешће корисно за рад Савета. 

Представници Одбора за људска и мањинска права и равноправност 

полова Народне скупштине, Заштитника грађана, Повереника за заштиту 

равноправности и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту 

података о личности присуствују седницама Савета, и благовремено се 

обавештавају о времену и месту одржавања седница како би им могли 

присустовати. 

Органима и телима из става 2. овог члана благовремено се достављају 

записници, одлуке и други материјали са седница Савета, независно од тога да 

ли су њихови представници присуствовали седници Савета. 

 

 

ЧЛАН 10А. 

 

На седницу Савета позивају се представници организација цивилног 

друштва које имају потписан меморандум о сарадњи са саветом.  

Поред представника организација из става 1. Овог члана на седнице 

Савета се позивају и два стална представника Платформе организација за 

сарадњу са механизмима уједињених нација за људска права (у даљем тексту: 

платформа) које одреди платформа.  

Председник Савета или Савет могу одлучити да на седницу Савета 

позову и представнике организација цивилног друштва које немају потписан 

меморандум о сарадњи са саветом.  

Представници из ст. 1-3. Овог члана нису чланови Савета и немају право 

гласа при одлучивању.  

Представници из ст. 1-3. Овог члана имају право да учествују у 

дискусији на седницама и да дају иницијативе за одлучивање и рад савета.  

Представници из ст. 1-2. Овог члана имају право и да предлажу учешће 

представника других релевантних организација цивилног друштва и лица, да 

учествују у раду тематских радних група и да узимају учешћа у другим 

активностима савета. 

Права и обавезе савета и представника платформе, односно других 

организација цивилног друштва у њиховој међусобној сарадњи ближе се 

одређују меморандумом о сарадњи који потписују са једне стране савет и са 

друге стране чланице платформе, односно друге организације цивилног 

друштва. 

 

Члан 11. 

 

Сва позвана и обавештена лица могу у складу са одредбама овог 

Пословника узимати учешће у раду седнице Савета тако што ће учествовати у 

дискусији по релевантним тачкама дневног реда седнице. 

 

 

ЧЛАН 11А 

 



Савет може да формира тематске радне групе. 

Тематске радне групе чине чланови Савета или лица која овласте 

чланови Савета, као и представници Платформе или лица која овласте 

представници платформе, кao и кao и представници организација цивилног 

друштва са којима савет има сарадњу.  

Тематске радне групе се баве питањима (областима) која одреди Савет. 

Тематским радним групама се у њиховом раду могу придружити 

стручњаци у областима којима се у свом раду бави савет, а који нису чланови 

Савета. 

 

Члан 12. 

 

Савет може одлучити да седници могу присуствовати представници 

медија. 

 

Члан 13. 

 

Савет ће једном годишње одржавати јавно слушање, на које ће посебно 

позвати представнике цивилног друштва, као и све друге релевантне и 

заинтересоване актере. 

 

Члан 14. 

 

Савет припрема и води план за праћење примене препорука УН. 

 

План садржи евиденцију свих препорука механизама УН за људска 

права, предузете активности на њиховом испуњавању, навођење институција 

које учествују у испуњавању, индикаторе за мерење степена испуњености 

препоруке, повезаност са циљевима одржовог развоја из Агенде 2030 

уједињених нација, рокове за испуњење препорука, примедбе организација 

цивилног друштва које су механизмима УН за људска права достављале 

алтернативне извештаје (shadow reports) и других релевантних актера. 

 

Члан 15. 

 

Савет може на сопствену иницијативу или на захтев шефа делегације 

одржати консултације са члановима делегације Републике Србије која 

представља извештај Републике Србије пред механизмима УН за људска права. 

 

Савет ће одржати консултације са члановима делегације Републике 

Србије након представљања извештаја одмах по повратку делегације у земљу. 

 

Консултације ће се одржати у оквиру седнице Савета на коју ће се 

позвати представници делегације Републике Србије. 

 

Члан 16. 

 

Савет припрема извештај о раду и доставља их надлежном одбору и 

Влади у складу са чланом 4. Одлуке о образовању Савета за праћење примене 

препорука механизама Уједињених нација за људска права. 



 

Извештај о раду усваја се на седници Савета, а у случају хитности 

председник Савета у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и 

друштвени дијалог може доставити надлежном одбору и Влади извештај, с тим 

што исти мора на првој наредној седници Савета бити потврђен. 

 

Члан 17. 

 

Административно-техничке послове за потребе Савета обавља 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог. 

 

 

Члан 18. 

 

Измене и допуне Пословника врше се у поступку који је примењен 

приликом доношења Пословника. 

 

Члан 19. 

 

Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања. 


