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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ВЛАДА 

САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПРЕПОРУКА  

УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА ЉУДСКА ПРАВА 

 

 

 

ПРЕДЛОГ 

          З А П И С Н И К 

са  шеснаесте -тематске седнице Савета за праћење примене 

препорука 

Уједињених нација за људска права 

 

Шеснаеста седница Савета за праћење примене препорука Уједињених нација за 

људска права одржана je на тему представљања Нацрта четвртог и петог 

периодичног извештаја Републике Србије о примени Конвенције о правима детета у 

понедељак, 16. маја 2022. године од 13,00 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; 

- Јовица Чекић, заменик члана, Министарство спољних послова 

- Снежана Жугић, члан, Министарство омладине и спорта 

- Александра Ђорђевић, заменик члана, Министарство културе и 

информисања. 

 

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 

и демографију, Југослав Милачић, саветник министра у Министарству за европске 

интеграције, Никола Наумовски, помоћник министра у Министарству правде, Стеван 

Глигорин, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе.  

 

Седници су присуствовали представници државних органа: Бојана Пјановић и 

Бојана Ковачевић, Министарство унутрашњих послова; Алекса Цветковић, 

Министарство правде; Данијела Чукић Влаховић, Министарство за рад, 

запошљавање, социјална и борачка питања; Драгана Рајић и Ђурђица Ергић, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја.  

 

Седници су присуствовали следећи представници независних државних 

органа: Борка Рајшић Вукићевић, Повереник  за информације од јавног значаја и 



2 

 

заштиту података о личности; Јелена Селаковић и Данијела Радојевић, Заштитник 

грађана. 

 

Седници су присуствовали и следећи представници међународних 

организација и организација цивилног друштва: Ана Јанковић Јовановић, Тим за 

људска права Уједињених нација у Србији; Ружица Банда, Мисија ОЕБС-а у Србији; 

Андријана Миљковић, Београдски центар за људска права; Маша Павловић, 

Иницијатива за права особа са инвалидитетом MDRI-S; Данило Ћурчић, А11 – 

Иницијатива за економска и социјална права; Гордана Пушара, Удружење особа са 

инвалидитетом Београд; Тијана Јовановић Дачић, ИАН, Међународна мрежа помоћи, 

Надежда Сатарић, Удружење грађана снага пријатељства – AMITY; Јелена Пауновић, 

Центар за права детета; Наталија Цветковић и Филип Јанковић, Клуб DX.  

 

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

Ивана Јоксимовић, в.д. помоћника министра, Тања Срећковић, самостални саветник и 

секретар Савета, Босиљка Вуковић, самостални саветник, Милица Ивковић, 

самостални саветник, 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. Председница Савета констатовала је да кворум није постигнут, те да на 

овој седници Савета неће бити доношења одлука у формалном смислу, нити гласања о 

дневном реду и закључцима. 

 

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. Представљање Нацрта четвртог и петог периодичног извештаја 

Републике Србије о примени Конвенције о правима детета; 

2. Разно 

 

Након тога, председница Савета отворила је јавну расправу по тачкама дневног реда.  

 

Седници су поред чланова Савета, присуствовали представници независних тела, 

организација цивилног друштва, као и представници Дечијег информативно културног 

сервиса – ДХ, који је функционише као тинејџерски клуб у оквиру Центра за права 

детета. Они су на тематској седници имали прилику да пред доносиоцима одлука 

изнесу своје мишљење и ставове о примени Конвенције о правима детета, што је 

нарочито важно са становишта препоруке Комитета за права детета којом се држава 

потписница подстиче да осигура да се ставовима деце посвети дужна пажња и да ојача 

стварање смисленог простора кроз који деца могу да утичу на јавне политике. Њихови 

ставови и мишљења укључени су у извештај који наша држава треба да достави 

Комитету за права детета до 24. маја 2022. године. 

 

Представници Дечијег информативно културног сервиса – ДХ, Наталија и Филип, 

скренули су присутнима пажњу на неке од главних проблема са којима се деца и млади 

суочавају: сензационалистичко извештаање медија којима се крши право на 

приватност, секундарна виктимизација деце у судским поступцима, неприлагођеност 

правосудног система деци, приступ услугама здраствене заштите у условима пандемије 

Ковид-19, ментално зравље младих, праћење онлајн наставе током пандемије и 
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непостојање образовања за демократију у систему образовања. Наталија и Филип 

изнели су и одређене предлоге, попут унапређења рада ученичких парламената кроз 

увођење права на глас унутар школских одбора. 

 

По први пут у оквиру процеса извештавања уговорних тела Уједињених нација, уз свој 

извештај, Република Србија ће доставити и анекс који укључује ставове и мишљења 

организација цивилног друштва о примени препорука Комитета за права детета у 

Републици Србији.  

 

Савет за праћење примене препорука Уједињених нација за људска права имао је важну 

улогу у процесу координације и припреме извештаја. Наиме, у оквиру рада Савета 

формирана је тематска група које је пружала стручну и саветодавну подршку 

формалној радној групи за израду извештаја. Посебну радну групу за израду 

периодичног извештаја образовало је Министарство за људска и мањинска права и 

друштвени дијалог, а у њен рад су укључени представници Народне скупштине 

Републике Србије, републичких и покрајинских органа и институција, као и 

представници независних тела (Заштитник грађана, Повереник за информације од 

јавног значаја и заштиту података о личности, Повереник за заштиту равноправности, 

Регулаторно тело за електронске медије), представници Платформе организација за 

сарадњу са УН механизмима, Коалиције за мониторинг права детета, Мреже 

организација за децу Србије, Центра за социјалну политику, Центра за истраживање и 

развој друштва ИДЕАС и удружења Праксис. 

 

Република Србија је израдила периодични извештај на основу развијеног Плана за 

праћење примене препорука Комитета за права детета, за чије вођење је задужен овај 

Савет. Наведени План садржи препоруку, надлежан ресор за њено спровођење, рок, 

индикаторе мерења степена реализације препорука, повезаност препорука са Циљевима 

одрживог развоја из Агенде 2030 УН-а. На развијању Плана ресори су заједно радили 

са организацијама цивилног друштва. Овај модел рада користиће се и за израду свих 

осталих периодичних извештаја за Уједињене нације као пример добре праксе и 

мултисекторске сарадње свих релевантних актера на праћењу примене добијених 

препорука у области људских права. 

 

Од укупно упућене 41 препоруке Комитета за права детета, у Плану препорука који 

води Савет за праћење примене УН препорука је евидентирано да је четири препоруке 

реализовано у потпуности, две се реализују у континуитету, три нису реализовене, док 

се 32 препоруке налазе у фази реализације, из разлога јер се неки процеси одвијају 

континуирано или неки од индикатора није у потпуности реализован.  

 

Извештај се састоји из два дела: Први део прати примену Конвенције и факултативних 

протокола и одговоре на препоруке Комитета добијене приликом разматрања Другог и 

трећег периодичног извештаја (CRC/C/SRB/CO/2-3 од 17.2.2017. године). Други део 

чини три анекса (први анекс садржи план испуњавања препорука Комитета за права 

детета, други који садржи информације које су дале организације цивилног друштва у 

вези са применом препорука из закључних запажања добијених 2017. године и трећи 

анекс садржи статистичке и друге податке који прате извештај). 

 

Председница Савета, Гордана Чомић, закључила је састанак седнице Савета у 15.30 

сати.  

 

Записник сачинила 

Тања Срећковић, секретар Савета 


