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СЕКТОР ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Канцеларија за људска и мањинска права израдила је Четврти периодични извештај о
примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена који је Влада
усвојила на седници одржној 27. јула 2017. године. Канцеларија је у израду овог
документа укључила скупштински Одбор за људска и мањинска права и равноправност
полова, све релевантне републичке и покрајинске ресоре извршне власти и градску
управу Града Београда. Такође, свој допринос су дале организације цивилног друштва:
Amity, Secons, ...из Круга и Група 484.
Општа препорука број 35 усвојена на 67. заседању Комитета за елиминисање
дискриминације жена (CEDAW) 14. јула 2017. године, поводом родно оријентисаног
насиља над женама, којом се допуњује Општа препорука бр. 19 из 1992. године,
достављена је свим надлежним ресорима (28. августа т.г.) и објављена на интернет
страници Канцеларије (http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/156). Наведена општа
препорука Комитета за елиминисање дискриминације жена даје земљама уговорницама
даље смернице за убрзано сузбијање насиља над женама, заштиту жртава и примену свих
неопходних мере како би се овај вид кршења људских права свео на најмању меру а
његове последице ублажиле.
Комитет за права детета УН усвојио је 21. јуна 2017. године Опши коментар број 21 о
деци у уличној ситуацији, који је израђен након процеса регионалних консултација, у
којима је учествовало 327 деце и младих из 32 земље. У Општем коментару Комитет за
права детета пружа државама смернице израду свеобухватних, дугорочних националних
стратегија за децу у уличној ситуацији у складу са одредбама Конвенције о правима
детета. Канцеларија је у оквиру својих надлежности дистрибуирала Општи коментар 21
свим надлежним државним органима, телима Владе која се баве правима детета, Одбору
Народне скупштине за права детета, уз молбу да садржај коментара поделе са
сарадницима у својим ресорима и упознају локалне самоуправе, где деца живе, и које
деци треба, у сарадњи са државним органима, да учине доступним остваривање права.
Текст Општег коментара 21 на српском и енглеском језику доступан је на интернет
страници
Канцеларије
за
људска
и
мањинска
права
(http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/143).
Комитет за укидање расне дискриминације је позвао државу да формира државну
делегацију, која ће представити II-V периодични извештај о примени Међународне
конвенције о укидању свих облика расне дискриминације. С тим у вези, Канцеларија је у
оквиру својих надлежности, 28. августа 2017. године упутила дописе ресорима за
именовање чланова делегације. Државна делегација ће представити периодични
извешптај Републике Србије у периоду од 21. до 22. новембра 2017. године у Женеви на
94. заседању Комитета за укидање расне дискриминације.

Радна група Канцеларије за људска и мањинска права израдила је Извештај за трећи
циклус Универзалног периодичног прегледа Савета за људска права УН. Израда
Извештаја за трећи циклус започела је у априлу 2017. године, а у процесу израде одржано
је девет консултатација са представницима ресора у чијој је надлежности имплементација
препорука из другог циклуса УПР-а. У консултације су били укључени и независни
државни орагани као и организације цивилног друштва. Државна делегација ће у периоду
од 24. до 26. јануара 2018. године, на 29. заседању Савета за људска права у Женеви,
представити Извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа.
Канцеларији Високог комесара УН за људска права достављене су информације у вези са
правима детета на безбедну, чисту, здраву и одрживу животну средину и информације у
вези са заштитом права детета у хуманитарним ситуацијама у складу са Резолуцијом
Савета за људска права 34/16.
Организацији Child Soldiers International, која се бави подршком државама у
искорењивању војног регрутовања деце и примени Факултативног протокола уз
Конвенцију о правима детета, о учешћу деце у оружаним сукобима, достављене су
информције у вези са мерама које држава предузима у циљу искорењивања војног
регрутовања деце и учешћу деце у оружаним сукобима.
Секретаријату УН, за потребе израде извештаја генералног секретара, достављене су
информације о спровођењу резолуције 60/2 Комисије за статус жена - ,,Жене, девојчице и
HIV/AIDS“.
Након формирања нове Владе, Канцеларија је предузела потребне актиности у погледу
именовања нових чланова како би се успоставио континуитет рада Савета за праћење
примене препорука УН механизама за људска права. Осим тога, Канцеларија је у Шапцу
је 21. и 22. септембра 2017. године организовала дводевну обуку под називом „Јачање
капацитета Савета за праћење примене препорука механизама УН за људска права:
спровођење препорука и увод у индикаторе“, за контакт особе у Савету за праћење
примене препорука механизама УН за људска права и организације цивилног друштва са
којима Савет има потписан меморандум о сарадњи. Обуке су организоване уз подршку
Канцеларије Високог комесара за људска права и Мисије ОЕБС-а у Србији.
На Трећем по реду Семинару о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Републици
Србији, одржаном 11. јуна 2015. године у организацији Владе РС и Европске комисије,
договорени су Оперативни закључци за период од 2015. до 2017. године који
представљају преузете обавезе Србије са циљем унапређења положаја Рома и Ромкиња,
као и модел извештавања и начин праћења напретка овој области. С тим у вези,
Канцеларија je, заједно са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва,
израдила други годишњи извештај о остварености Оперативних закључака са Семинара о
социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Републици Србији за период јул 2016 –
септембар 2017. године. Четврти Семинар о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у
РС одржан је 19. октобра 2017. године.

Реализација Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до
2018. године и пратећег Акционог плана прати се кроз рад Владиног Савета и редовне
периодичне извештаје о остварености мера и активности предвиђених овим Акционим
планом. Канцеларија је завршила израду Четвртог и Петог извештаја о праћењу
имплементације Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од
дискриминације, закључно са другим кварталом 2017. године.
У циљу припреме за нови стратешки документ Канцеларија је започела процес анализе
ефеката спровођења и резултата реализације Стратегије превенције и заштите од
дискриминације и припадајућег Акционог плана на осетљиве друштвене групе. Током
јуна и јула одржани су састанци у четири града (Нови Сад, Крагујевац, Београд и Ниш)
са запосленима у локалним самоуправама и представницима организација цивилног
друштва у циљу процене резултата досадашње Стратегије и пратећег Aкционог плана,
као и прилога за нови стартешки документ. Очекује се да анализа буде завршена крајем
октобра/почетком новембра.

СЕКТОР ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Четврти периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или
мањинским језицима у Републици Србији, који се односи на период 2013-2015. година,
урађен је у Канцеларији за људска и мањинска права, на основу прилога републичких и
покрајинских органа, јединица локалне самоуправе, као и других институција
релевантних за примену Повеље и очекује се његово усвајање на Влади.
Канцеларија је припремила Четврти извештај о спровођењу Акционог плана за
остваривање права националних мањина. Обрасци за извештавање послати су на адресе
74 носиоца континуираних активности, као и оних чији рок за реализацију доспава у II
кварталу 2017. године. Извештај је представљен 13. септембра, а представљању су
присуствовали представници државних органа, међународних организација,
организација цивилног друштва, националних савета националних мањина, као и
представници медија.
Канцеларија је наставила са спровођењем обука за контакт особе из јединица локалне
самоуправе за извештавање о Акционом плану за остваривање права националних
мањина. Обуке су одржане 25. септембра у Нишу, за контакт особе из 12 јединица
локалне самоуправе у центалној Србији и 27. септембра у Новом Саду, за контакт особе
из јединица локалне самоуправе у АП Војводини. На обукама је присуствовало преко 70
контакт особа и њихових заменика.
Канцеларија за људска и мањинска права пружа стручну и административно-техничку
подршку Савету за националне мањине. Савет је одржао пету седницу 4. октобра 2017.
године. На дневном реду су биле тачке које се односе на информација о спроведеним и
планираним активностима државних органа у чијој је надлежности остваривање права
националних мањина, представљање Трећег извештај о спровођењу Акционог плана за
остваривање права националних мањина и информације о предузетим активностима у
поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине.

СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И
МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Реализација пројекта ИПА 2013 - Техничка подршка за унапређење услова живота и
становања ромске популације која тренутно пребива у неформалним насељима, започела
је у јуну 2017. године и трајаће 27 месеци. Пројекат је вредан 1,37 мил. ЕУР и реализује
се у ДИС систему. Главни корисник пројекта је Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, док је Канцеларија корисник резултата 2, који има за циљ
да допринесе одрживом расту кроз побољшање политка социјалне заштите и
промовисање социјалног укључивања угрожених група, омогућавајући бољи животни
сандард у складу са циљевима утврђеним Стратегијом Европа 2020, како би се постигло
веће приближавање стандардима ЕУ у обласитма запошљавања, образовања, социјалне
заштите и социјалне инклузије.
У циљу што бољег мапирања и припреме јединица локалне самоуправе које ће
учествовати у реализацији овог пројекта, током претходних месеци посећено је 26
јединица локалне самоуправе, а очекује се посета у још четири. Идеја је да се потребе
посматрају интегрално, и инфраструктурна, и компонента социјалне заштите. Приликом
одабира ЈЛС посебно се водило рачуна како о броју и процентуалном учешћу
припадника ромске националне мањине у већинском становништву у датој општини,
тако и о потребама и капацитетима ЈЛС.
У овом сегменту ИПА 2013 пројекат наставља компоненту Мобилних тимова, започету у
оквиру пројекта ИПА 2012 Европска подршка инклузији Рома – Овде смо заједно, те је
планирано формирање додатних 20 мобилних тимова.

