РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПРЕПОРУКА
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

ПРЕДЛОГ
ЗАПИСНИК
са дванаесте седнице Савета за праћење примене препорука
Уједињених нација за људска права
Дванаеста седница Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених
нација за људска права одржана je у уторак, 30. новембра 2021. године од 14,00 до
15,00 часова у сали 368 у Палати Србија, Булевар Михајла Пупина 2.
Седници су присуствовали:
-

Гордана Чомић, министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог
и председница Савета;
Александар Томић, министар саветник, Министарство спољних послова,
члан;
др Снежана Пантић Аксентијевић, Министарство здравља, заменица члана;
Нина Фира, виши саветник, Министарство државне управе и локалне
самоуправе, заменик члана;
Владимир Вукићевић, консултант за људска права, Министарство правде,
заменик члана;
Јасмина Мурић, виши саветник, Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, заменик члана;
Милан Пашић, помоћник министра, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, заменик члана;
Aлександра Ђорђевић, саветник, Министарство културе и информисања,
заменик члана;
Снежана Жугић, в.д. помоћника министра, Министарство омладине и
спорта, члан.

Седници, из оправданих разлога, нису присуствовали следећи чланови Савета:
Милосав Миличковић, државни секретар у Министарству унутрашњих послова;
Стана Божовић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Анамарија Вичек, државни секретар у Министарству просвете,
науке и технолошког развоја; Ференц Вицко, државни секретар у Министарству
здравља; Радован Јокић, в. д. помоћника министра културе и информисања;
Александра Чамагић, в. д. помоћника министра у Министарству за бригу о породици
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и демографију, Југослав Милачић, саветник министра у Министарству за европске
интеграције.
Седници су присуствовали представници државних органа: Андрија Јутронић,
Министарство за европске интеграције; Анђелија Тодић, Министарство правде;
Андреј Павловић, Министарство унутрашњих послова; Симонида Вратоњић,
Министарство унутрашњих послова, Рајка Вукомановић, Народна скупштина (Одбор
за људска и мањинска права и родну равноправност).
Седници су присуствовали следећи представници независних државних
органа: Данијела Ристовски, Повереник за заштиту равноправности; Борка Рајшић
Вукићевић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности.
Седници су присуствовали и следећи представници међународних
организација и организација цивилног друштва: Милан Марковић, Тим за људска
права Уједињених нација у Србији; Ружица Банда, Мисија ОЕБС у Србији; Душан
Покушевски, Београдски центар за људска права, Платформа организација за сарадњу
са УН механизмима за људска права; Соња Тошковић, Београдски центар за људска
права, Платформа организација за сарадњу са УН механизмима за људска права;
Милан Филиповић, Комитет правника за људска права - ЈУКОМ; Гордана Пушара,
Удружење особа са инвалидитетом Београд; Милана Тодоровић, Центар за права
детета; Јелена Унијат, Група 484; Марко Васиљевић, А11 иницијатива за економска и
социјална права; Тамара Бендераћ, ИАН, Међународна мрежа помоћи.
Испред Министарства за људска и мањинска права, седници су присуствовали:
Ивана Јоксимовић, в.д. помоћника министра, Тања Срећковић, самостални саветник,
секретар Савета, Владимир Шоћ, самостални саветник, Светалана Ђорђевић, виши
саветник, Босиљка Вуковић, сарадник, Марија Радовановић, консултант УН-а;
Катарина Китановић, консултант УН-а.
Седницу је отворила Гордана Чомић, председница Савета за праћење примене
препорука Уједињених нација за људска права (у даљем тексту: Савет) и захвалила се
на присуству присутним члановима Савета, представницима државних органа,
цивилног друштва, независних институција и представницима међународних
организација. Након чега је констатовала да су испуњени сви услови за рад.
Председница Савета је саопштила да је сав радни материјал достављен
благовремено присутнима и још једном их упознала са садржином Дневног реда који
је подразумевао:
1. Информације о представљању Трећег периодичног извештаја
Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других
сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака
Комитету против тортуре Уједињених нација
2. Информације о раду Посебне радне групе за израду Четвртог и петог
периодичног извештаја о примени Конвенције о правима детета
3. Информација о тематским радним групама за подршку изради
ажурираног Заједничког основног документа (Common Core Document)
и периодичног извештаја о примени Конвенције о правима детета
4. Информације о Плану за праћење примене препорука УН механизама
за људска права
5. Разно
Дневни ред је усвојен једногласно, а затим и Записник са једанаесте седнице.
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Након тога, председница Савета, отворила је јавну расправу по тачкама дневног
реда.
Прва тачка - Информације о представљању Трећег периодичног извештаја
Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових,
нељудских или понижавајућих казни или поступака Комитету против
тортуре Уједињених нација
Председница Савета је присутне информисала о дијалогу делегације Републике
Србије и чланова Комитета против тортуре Уједињених нација приликом ког је
разматран Трећи периодични извештај Републике Србије о примени Конвенције
против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или
поступака 23. и 24. новембра у Женеви. Указала је да је предводила државну
делегацију од укупно 16 чланова и да су у саставу делегације били представници
Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарства
унутрашњих послова, Републичког јавног тужилаштва, Врховног касационог
суда, Тужилаштва за ратне злочине, Министарства правде, Управе за извршење
кривичних санкција, Комесаријата за избеглице и миграције и Сталне мисије
Републике Србије при УН и другим међународним организацијама у Женеви.
Председница Савета, такође је указала је на потешкоће које су постојале
приликом дијалога (попут губљења информација у преводу), указала је на
постављена питања и одговоре на њих, односно потребу њиховог накнадног
достављања. Изнела је и свој свеукупни утисак о представљању Републике
Србије пред Комитетом.
Друга тачка - Информације о раду Посебне радне групе за израду Четвртог и
петог периодичног извештаја о примени Конвенције о правима детета
Председница Савета информисала је присутне да је први састанак Радне групе за
израду нацрта Четвртог и петог периодичног извештаја о примени Конвенције о
правима детета Уједињених нација одржан у петак, 26. новембра 2021. године, у
организацији Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог,
као надлежног за припрему и израду периодичних извештаја о основним
међународним уговорима за заштиту људских права. Навела је да су у Посебну
радну групу именовани представнци Народне скупштине Републике Србије и то
Oдбора за права детета, представници министарстава и институција на
републичком и покрајинском нивоу задужени за спровођење препорука
Комитета за права детета, затим представници Врховног касационог суда,
Републичког јавног тужилаштва, Повереника за заштиту равноправности,
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података личности,
Платформе организација за сарадњу са УН механизмима за људска права, Мреже
организација за децу Србије, Центра за права детета, Центра за истраживање и
развој друштва ИДЕАС, као и представници Тима за људска права Уједињених
нација и УНИЦЕФ-а у Србији. Присутни су информисани да Посебна радна
група свој рад на изради Нацрта извештаја треба да заврши до 18. фебруара 2021.
године. Саветодавну и стручну подршку раду Радне групе пружаће и тематска
група у оквиру Савета Владе за праћење примене препорука УН за људска права,
чиме ће се процес израде извештаја учинити још инклузивнијим и ефикаснијим.
До краја месеца децембра очекују се прилози надлежних институција, органа као
и организација цивилног друштва. Први нацрт извештаја биће израђен
половином јануара 2022. када ће о њему расправљати Посебна радна група, али и
шира јавност и заинтересовани грађани у оквиру јавних консултација.
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Тања Срећковић, секретар Посебне радне групе за израду периодичниог
извештаја у Министрству за људска и мањинска права, представила је шта је на
првом састанку Посебне радне групе договорено о изради извештаја, односно
подсетила на ставке о којима при изради извештаја треба водити рачуна (попут
броја речи, анекса и сл). Она је указала да је по први пут државни извештај бити
израђен на основу Плана за праћење примене препорука УН-а који води овај
Савет.
Ивана Јоксимовић, заменица руководиоца Посебне радне групе и в.д. помоћнице
министарке у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог,
изнела је своје утиске о првом састанку Радне групе за израду нацрта Четвртог и
петог периодичног извештаја о примени Конвенције о правима детета
Уједињених нација. Такође, обавестила је присутне да су упитници форматирани
за сваку институцију понаособ и послати на адресе 42 државне институције.
Трећа тачка - Информација о тематским радним групама за подршку
изради ажурираног Заједничког основног документа (Common Core
Document) и периодичног извештаја о примени Конвенције о правима
детета
Председница Савета подсетила је присутне да је на претходној седници Савет
покренуо иницјативу за формирање Тематске радне групе за подршку изради
ажурираног Заједничког основног документа о Републици Србији и Тематске
радне групе за израду четвртог и петог периодичног извештаја Републике Србије
о примени Конвенције о правима детета. Тематске групе имају саветодавну
улогу, да достављају своје коментаре и верификују рад на документима.
Дата је информација да су своје представнике за учешће у тематској радној групи
за израду Заједничког основног документа до сада делегирали: Министарство
унутрашњих послова, Министарство културе и информисања и Удружење особа
са инвалидитетом Београд. Своје представнике за учешће у тематској радној
групи за израду Четвртог и петог периодичног извештаја о примени Конвенције
о правима детета до сада делегирали су: Министарство унутрашњих послова,
Министарство културе и информисања, Министарство за рад запошљавање
борачка и социјална питања, Центар за права детета, Национална организација
особа са инвалидитетом Србије и Удружење особа са инвалидитетом Београд. Од
стране Председнице Савета указано је да уколико још неко жели да се укључи у
рад тематских група позив је отворен као и да се подаци достављају на мејл
секретарке Савета.
Четврта тачка – Информације о Плану за праћење примене препорука УН
механизама за људска права
Председница Савета информисала је присутне да је план за праћење примене
препорука УН механизама за људска права упућен на мишљење 29. октобра
2021. године Народној скупштини Републике Србије, као и на адресе 50
државних органа и институција које су у Плану препознате као одговорне за
спровођење препорука. Дата је информација да нема негативних мишљења, већ
коментара у вези са поделом надлежности и редефинисања индикатора и да је
Заштитник грађана углавном интервенисао код статуса препорука, исти је
коментар и Повереника за заштиту равноправности. Присутни су обавештени да
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ће План бити упућен на усвајање Влади Републике Србије током децембра
месеца.
За реч се јавио Душан Покушевски, испред Платформе организација за сарадњу
са УН механизмима за људска права и Београдског центра за људска права са
питањем која верзија Плана препорука се налази на сајту Мкинистарства. Тања
Срећковић а потом и Ивана Јоксимовић су дале појашњење да се на сајту налази
верзија која је упућена на мишљење, као и да ће након седнице Владе та верзија
бити замењена Планом препорука који. Је Влада потврдила
Пета тачка – Разно
У овом делу седнце председница Савета информисала је присутне да је на
регионалним онлине консултацијама 24. и 25. новембра 2021. године о
националним механизмима за имплементацију, извештавање и праћење људских
права представљен рад Савета Владе Републике Србије за праћење примене
препорука УН за људска права. Навела је да су консултације била прилика да
државе чланице Уједињених нација из Европе и Централне Азије представе своја
искуства током формирања механизама и примере добре праксе. Као и да су
консултације отворене поруком Високе комесарке за људска права Уједињених
нација Мишел Бачеле (Michelle Bachelet) која је поздравила напоре држава
чланица Уједињених нација за спровођење уговорних обавеза, кроз
успостављање националних механизама за људска права, али и охрабрила оне
који исте још нису успоставили да размене добре праксе и искуства у циљу
свеобухватнијег, ефикаснијег и одрживијег приступа извештавању, ангажовању
и праћењу УН препорука у области људских права. Присутни су упознати и са
тим да су рад националног механизма у Србији представили секретар Савета
Тања Срећковић, шеф Тима УН за људска права у Србији Милан Марковић и
координаторка Платформе организација за сарадњу са УН механизмима Соња
Тошковић.
Председница Савета обавестила је да ће 10. децембар - Међународни дан
људских права бити обележен у сарадњи са Уједињеним нацијама и да ће свим
присутнима бити благовремно упућен позив за догађај који поводом овог важног
датума организује Министарство за људска и мањинска права и друштвени
дијалог.
Председница Савета је известила Савет да је ратификација Опционог протокола
уз Међународни пакт о економксим, социјалним и културним правима свртан на
иницијативу Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог у
План рада Владе за 2022. године, што је цивилно друштво поздравило као корак
напред.
Соња Тошковић, испред испред Платформе организација за сарадњу са УН
механизмима за људска права и Београдског центра за људска права, јавила се за
реч са питањем у вези са представљањем извештаја пред Комитетом против
тортуре УН. Конкретно, питање се односило на случај Cevdet Ayaz, и питање
накнаде штете, услове боравка. Предлог који се јавио подстакнут овим случајем
односио се на проналажење механизма/начина за реаговање, поступање у
будућим сличним случајевима. У вези са питањем, одговор је дао Владимир
Вукићевић, представник Министарства правде и члан делегације која је
представљала извештај пред Комитетом УН против тортуре. Рекао је да је
известио о случају, пренео информације као и да је информисао Комитет да је
Министарство правде четири пута до сада одбило изручење. Такође, Ивана
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Јоксимовић је предложила да се договори састанак и да се сагледа где се застало,
као и које протоколе је потребно установити. Председница Савета истакла је да
је потребно изградити институционални систем борбе против тортуре (немогуће
је у потпуности искоренити сваки вид, случај тортуре).
Душан Покушевски, испред испред Платформе организација за сарадњу са УН
механизмима за људска права и Београдског центра за људска права, се јавио/ла
ради појашњења Стратегије праћења и унапређења људских права у Републици
Србији за период 2023-2030. Ивана Јоксимовић је дала информацију да ће 9.12.
2021. на сајту еКонсултације бити објављен радни документ –концепт за израду
полазних основа за израду стратегије. Такође, дала је информације о идеји,
замисли стратегије и када ће бити усвојена, као и информацие о датуму увида и
јавних консултација. Затим, било је речи о истраживању јавног мњења и идеји о
локалним акционим плановима.
Душан Покушевски и Соња Тошковић су навели да су упутили предлог
предлог/захтев Министарству путем мејла о организовању тематских седница за
организовање тематске седнице Савета на тему извештаја МДРИ „Заборављена
деца“, али да на зхетев није одговорено. Тања Срећковић и Ивана Јоксимовић су
одговориле да до њих није стигао нити мејл нити писани званични захтев, и да ће
провериути у секретаријату о чему је реч, јер се дешавало и то се дешавало у још
неким приликама, вероватно из техничких разлога да нека пошта не стигне).
Такође, речено је да Савет има у лану за нредну годину организовање већег
бриоја тематских седница, о чему ће присутни бити накнадно обавештени.
Председница Савета је за крај седнице додала информације у вези са
Стратегијом, затим информисала о обиласку округа у претходном периоду, о до
сада одржаним друштвеним дијалозима (нпр. са албанском националном
мањином о образовању, где је било речи о дијалогу са Министарством просвете),
затим о подршци Закону о несталим лицима и дотакла се тога шта ће бити са
радом ако буду избори (ништа, урадиће се велики обим посла).

Записник сачинила
Тања Срећковић, секретар Савета
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