
 
Механизми извештавања – припрема извештаја у СЦГ 

 
Приликом израде националних извештаја о спровођењу конвенција у области заштите 
људских права, требало би имати у виду неколико тачака.  
 
Прво, конвенције нису савршени документи и временом могу подразумевати различита 
тумачења и промене. Конвенције треба да буду оквир за заштиту одређених права, 
довољно чврст да та заштита буде поуздана, али и дoвољно флексибилан да одредбе 
конвенције могу бити у задовољавајућој мери примењене у свим државама чланицама УН, 
које су по својим карактеристикама – историјским, привредним, социолошким, 
културолошким, верским,  врло различите. Ово посебно, с обзиром да је циљ доношења 
сваке конвенције да буде прихваћена у што већем броју држава чланица. Несавршеност 
конвенције огледа се и у потреби  повремене допуне конвенције - нека права нису довољно 
сагледана у време настанка конвенције, настала су нова права која би требало заштити. То 
се обично ради протоколима уз конвенцију, те тако данас готово све конвенције имају и 
додатне протоколе. Такође, садржај конвенције може у пракси да се мења и одређени 
појмови добију шире тумачење – појам тортуре се из основног схватања  полицијске 
тортуре проширује на могућу тортуру у свим установама у којима лицу може бити 
ускраћена слобода кретања (психијатријске болнице, на пример). Садржај конвенције може 
мењати и држава потписница стављањем резерви или изјава на одређене чланове 
конвенције и тиме практично сужавати њен садржај. 
 
Друго, извештаји јесу међународна обавеза коју држава потписница треба да испуни, јер се 
на то обавезала самим прихватањем конвенције. Али извештај има и своју другу страну – 
на националном плану извештај представља периодични преглед степена примене 
конвенције у пракси, подразумевајући при том и правну регулативу и њену реалну 
примену. Наиме, није редак случај да су  законски акти  усклађени са конвенцијама, али да 
се њихова примена у пракси успорава, отежава или пак онемогућава, најчешће посредним 
путем. Управо стога, извештај омогућава земљи подносиоцу извештаја да сагледа које 
мере треба да предузме да би права која конвенција обухвата и на чију се заштиту држава 
обавезала била стварно и заштићена. 
 
Треће, улога органа савезне управе у припреми, писању и обради извештаја мењала се 
током година, у зависности од концепције савезне државе. Другим речима, улога савезне 
управе  у време док је имала законодавноправну надлежност и у оквиру закона које је 
доносила могла утицати на доношење републичких прописа који су се односили на 
заштиту права из конвенција била је много значајнија, од улоге тих органа данас, када је 
сва законодавноправна регулатива на нивоу држава чланица. 
 
Извештаји могу бити иницијални и периодични. Некадашња СФРЈ, која је и била 
потписница свих важнијих конвенција УН о заштити људских права, односно СРЈ и СЦГ 
поднеле су до сада око тридесет извештаја. Извештаји су подношени и УН су их примале и 
разматрале и током периода санкција. Међутим, по давању сукцесорске изјаве марта 2001. 
године, договорено је са УН да први наредни извештаји ипак имају форму иницијалног, с 
обзиром да је период санкција сматран периодом нечланства у УН. Договорено је и да 
извештаји буду рађени одвојено за Србију и за Црну Гору и да заједнички извештај 
представља њихов механички спој. 
 
Имајући у виду овакве договоре,  променила се и улога савезне управе, а у извесној мери и 
методологија писања извештаја. До 2001. године, тадашње Савезно министарство правде, у 



чијој надлежности је била ова проблематика и које је тиме било и фокусна тачка за писање 
извештаја, писало је извештаје за СРЈ као заједнички извештај о спровођењу одређених 
конвенције за обе републике чланице. Поменуто министарство је писало извештаје на 
основу прилога ресорних органа република чланица, дајући упоредни преглед стања у 
Србији и у Црној Гори по сваком члану конвенције појединачно и остварујући директну 
комуникацију са ресорним органима обе републике чланице.  
 
Новим концептом након настанка СЦГ, а у складу са већ поменутим договором са УН 
2001. године, одређено је да фокусна тачка за писање извештаја на нивоу СЦГ буде 
Министарство за људска и мањинска права СЦГ, а на нивоу Црне Горе Министарство 
иностраних послова ЦГ. Пошто у Србији није одређена фокусна тачка, то је Министарство 
за људска и мањинска права фактички преузело и ту улогу. 
 
Министарство за људска и мањинска права је средином 2003. године сазвало састанак 
представника свих републичких органа Србије и одговарајућих органа СЦГ, односно 
министарстава и упознало их са обавезом СЦГ да УН достави извештаје о спровођењу 
четири  конвенције - Конвенција о правима детета, Конвенција о елиминисању свих облика 
дискриминације жена, Конвенција против расне дискриминације и Конвенција против 
тортуре (извештаји о спровођењу Међународног пакта о грађанским и политичким 
правима и Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима  су већ 
били завршени). Објашњене су основне методолошке поставке писања извештаја и 
замољено да се прилози о спровођењу оних права из конвенција која по процени сваког 
појединачног министарства спадају у његову надлежност  доставе у одговарајућем року. 
Након састанка, министарствима – учесницима састанка су послата писма и упућени 
текстови конвенција и смерница УН за израду извештаја по свакој појединачној 
конвенцији.  
 
Пошто су од ресорних министарстава примљени прилози, Министарство за људска и 
мањинска права урадило је нацрте извештаја за сваку конвенцију уз неопходну техничку 
обраду и усклађивање текстова, с обзиром да одређена права из конвенција у неким 
случајевима покрива више министарстава. С обзиром да нека министарства, иако надлежна 
за спровођење већег броја чланова конвенција нису доставила своје прилоге, 
Министарство за људска и мањинска права је, поред уводног дела који се односи на 
СРЈ/СЦГ, обрадило и те чланове конвенција користећи своју расположиву документацију.  
 
Нацрти извештаја су потом достављени свим министарствима која својом надлежношћу 
покривају права предвиђена овим конвенцијама, без обзира да ли су послали прилог или 
не,  на мишљење и замољено је за предлоге за допуне и измене текста. По пријему 
одговора, Министарство за људска и мањинска права сачинило је за сваку конвенцију 
коначну верзију извештаја за Србију и уз део који је доставила Црна Гора у форми 
извештаја СЦГ  проследило Савету министара  СЦГ на усвајање. Усвајањем на Савету 
министара и прослеђивањем извештаја Министарству спољних послова СЦГ на превођење 
и упућивање УН, Министарство за људска и мањинска права је у првој фази, тј до почетзка 
припреме за одбрану извештаја, завршило свој део посла. 
 
Министарство за људска права се није упуштало у методологију рада  републичких органа 
који су писали прилоге. Оцењује, међутим, да би било корисно уколико би у сваком 
надлежном органу - министарству постојале радне јединице које би пратиле спровођење 
међународних конвенција о заштити људских права и писале извештаје о спровођењу 
конвенција. Тиме би се омогућило формирање одговарајућих стручних кадрова за једну 
специфичну област рада као што је то писање извештаја о спровођењу конвенција, потом 

 2



скупљање одговарајућих информација на једном месту и олакшала комуникација свих 
учесника у процесу писања извештаја, како на нивоу држава чланица, тако и на нивоу 
државне заједнице.  
 
Април, 2006  
Светлана Капор 
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