
АНЕКС 3 

 

ПРЕГЛЕД УЧЕШЋА КАНДИДАТА НА ПРОЈЕКТИМА 

од 1. марта 2018. године до 1. марта 2021. године 

 

Молимо Вас да у наставку наведете, а затим и попуните образац о учешћу 

кандидата на пројектима које је ваша организација реализовала у периоду назначеном у 

наслову, у некој од области наведених у тачки III Јавног позива (ЦИЉ И ОБЛАСТ 

ЈАВНОГ ПОЗИВА) за коју се кандидат предлаже. 

Достављени подаци биће разматрани као доказ о поседовању пројектног искуства 

кандидата у областима дефинисаним Јавним позивом. 

I СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА 

(назив пројекта и период реализације) 

1. Отворена врата правосуђа, јануар 2019. –  јануар 2022. године; 

2. Грађански мониторинг за снажније правосуђе: фаза 2, март 2020. – децембар 

2020. године; 

3. Оснаживање бранитеља и бранитељки људских права, јануар 2020. – децембар 

2022. године; 

4. Отпакивање бесплатне правне помоћи у пракси, јул 2019. – јул 2020. године; 

5. Заштитник грађана у контексту европских интеграција, мај 2019. - децембар 

2019. године; 

6. Утицај на остваривање људских права у Републици Србији током ванредног 

стања узрокованог епидемијом COVID-19, април 2020. - јун 2020. године; 

7. Одбрана права на приступ информацијама у Србији, децембар 2018. – септембар 

2019. године; 

8. Платформа организација за сарадњу са механизмима Уједињених нација за 

људска права, март 2019. – септембар 2019. године; 

9. Свеобухватна анализа националне институције за људска права (НХРИ), април 

2019. – новембар 2019. године; 

10. Људска права изван поглавља, јануар – децембар 2018. године; 

11. Оснаживање извештавања о стандардима владавине права у Србији, 

Македонији, Албанији, Kосову и Босни и Херцеговини, јануар 2018. – октобар 2018. 

године; 

 

 

 

 

  



II ОБРАЗАЦ О УЧЕШЋУ КАНДИДАТА НА ПРОЈЕКТУ 

Напомена: Сваки пројекат потребно је представити на посебном обрасцу. 

Копирати образац онолико пута колико пројеката представљате. 

 

 

 

 

 

 

 

Назив пројекта 
Отворена врата правосуђа 

 

Област из тачке III Јавног позива у 

којима је пројекат реализован 
Владавина права 

Линк ка интернет презантацији 

односно другој референци на којој се 

могу наћи информације о пројекту 

https://www.otvorenavratapravosudja.rs/ 

Период реализације пројекта јануар 2019. –  јануар 2022. године 

Позиција кандидата на пројекту Директор пројекта 

Назив донатора 
Агенција САД за међународни развој -

УСАИД 

Назив пројекта 
Грађански мониторинг за снажније 

правосуђе: фаза 2 

Област из тачке III Јавног позива у 

којима је пројекат реализован 
Владавина права 

Линк ка интернет презантацији 

односно другој референци на којој се 

могу наћи информације о пројекту 

http://www.yucom.org.rs/gradanski-

monitoring-za-snaznije-pravosude-faza-2/ 

Период реализације пројекта март 2020. – децембар 2020. године 

Позиција кандидата на пројекту Правни  експерт 

Назив донатора Балкански фонд за демократију (БТД) 

Назив пројекта 
Оснаживање бранитеља и бранитељки 

људских права 

Област из тачке III Јавног позива у 

којима је пројекат реализован 
Владавина права 

Линк ка интернет презантацији 

односно другој референци на којој се 

могу наћи информације о пројекту 

https://www.yucom.org.rs/osnazivanje-

branitelja-i-braniteljki-ljudskih-prava/ 

Период реализације пројекта јануар 2020. – децембар 2022. године 

Позиција кандидата на пројекту Главни експерт 

Назив донатора Делегација Европске уније 

https://www.otvorenavratapravosudja.rs/
http://www.yucom.org.rs/gradanski-monitoring-za-snaznije-pravosude-faza-2/
http://www.yucom.org.rs/gradanski-monitoring-za-snaznije-pravosude-faza-2/


 

 

 

Назив пројекта 
Отпакивање бесплатне правне помоћи у 

пракси 

Област из тачке III Јавног позива у 

којима је пројекат реализован 
Владавина права 

Линк ка интернет презантацији 

односно другој референци на којој се 

могу наћи информације о пројекту 

https://www.yucom.org.rs/otpakivanje-

besplatne-pravne-pomoci-u-praksi/ 

Период реализације пројекта јул 2019. – јул 2020. године 

Позиција кандидата на пројекту Правни експерт за људска права 

Назив донатора Амбасада Kраљевине Холандије 

Назив пројекта 
Заштитник грађана у контексту европских 

интеграција 

Област из тачке III Јавног позива у 

којима је пројекат реализован 
Владавина права 

Линк ка интернет презантацији 

односно другој референци на којој се 

могу наћи информације о пројекту 

https://www.yucom.org.rs/zastitnik-gradana-u-

kontekstu-evropskih-integracija/ 

Период реализације пројекта мај 2019. - децембар 2019. године 

Позиција кандидата на пројекту Главни експерт 

Назив донатора Амбасада Савезне Републике Немачке 

Назив пројекта 

Утицај на остваривање људских права у 

Републици Србији током ванредног стања 

узрокованог епидемијом COVID-19 

Област из тачке III Јавног позива у 

којима је пројекат реализован 
Владавина права 

Линк ка интернет презантацији 

односно другој референци на којој се 

могу наћи информације о пројекту 

https://www.yucom.org.rs/analiza-izmene-

pravnog-okvira-tokom-epidemije-covid-19-i-

uticaj-na-ostvarivanje-ljudskih-prava-u-

republici-srbiji/ 

Период реализације пројекта април 2020. - јун 2020. године 

Позиција кандидата на пројекту Експерт за људска права 

Назив донатора Тим УН за људска права у Србији 

Назив пројекта 
Одбрана права на приступ информацијама 

у Србији 

Област из тачке III Јавног позива у 

којима је пројекат реализован 
Владавина права 

Линк ка интернет презантацији 

односно другој референци на којој се 

могу наћи информације о пројекту 

https://www.yucom.org.rs/odbrana-prava-na-

pristup-informacijama-u-srbiji/ 

https://www.yucom.org.rs/otpakivanje-besplatne-pravne-pomoci-u-praksi/
https://www.yucom.org.rs/otpakivanje-besplatne-pravne-pomoci-u-praksi/
https://www.yucom.org.rs/zastitnik-gradana-u-kontekstu-evropskih-integracija/
https://www.yucom.org.rs/zastitnik-gradana-u-kontekstu-evropskih-integracija/
https://www.yucom.org.rs/odbrana-prava-na-pristup-informacijama-u-srbiji/
https://www.yucom.org.rs/odbrana-prava-na-pristup-informacijama-u-srbiji/


 

 

 

 

 

Период реализације пројекта децембар 2018 – септембар 2019. године 

Позиција кандидата на пројекту Директор пројекта 

Назив донатора Фондација за отворено друштво (ФОД) 

Назив пројекта 
Свеобухватна анализа националне 

институције за људска права (НХРИ) 

Област из тачке III Јавног позива у 

којима је пројекат реализован 
Владавина права 

Линк ка интернет презантацији 

односно другој референци на којој се 

могу наћи информације о пројекту 

https://www.yucom.org.rs/5-godina-analiza-

rada-zastitnika-gradana-republike-srbije-u-

periodu-2015-2019-godine-2/  

Период реализације пројекта април 2019. – новембар 2019. године 

Позиција кандидата на пројекту Експерт 

Назив донатора Тим УН за људска права у Србији 

Назив пројекта Људска права изван поглавља 

Област из тачке III Јавног позива у 

којима је пројекат реализован 
Владавина права 

Линк ка интернет презантацији 

односно другој референци на којој се 

могу наћи информације о пројекту 

https://www.yucom.org.rs/ljudska-prava-izvan-

poglavlja/ 

Период реализације пројекта јануар – децембар 2018. године 

Укупан буџет пројекта Правни експерт 

Назив донатора 
Министарство иностраних послова 

Републике Бугарске 

Назив пројекта 

Оснаживање извештавања о стандардима 

владавине права у Србији, Македонији, 

Албанији, Kосову и Босни и Херцеговини 

Област из тачке III Јавног позива у 

којима је пројекат реализован 
Владавина права 

Линк ка интернет презантацији 

односно другој референци на којој се 

могу наћи информације о пројекту 

https://www.yucom.org.rs/osnazivanje-

izvestavanja-o-standardima-vladavine-prava-u-

srbiji-makedoniji-albaniji-kosovu-i-bosni-i-

hercegovini/ 

Период реализације пројекта јануар 2018. – октобар 2018. године 

Позиција кандидата на пројекту Експерт  

Назив донатора 
Америчка адвокатска комора, Иницијатива 

за владавину права 

https://www.yucom.org.rs/5-godina-analiza-rada-zastitnika-gradana-republike-srbije-u-periodu-2015-2019-godine-2/
https://www.yucom.org.rs/5-godina-analiza-rada-zastitnika-gradana-republike-srbije-u-periodu-2015-2019-godine-2/
https://www.yucom.org.rs/5-godina-analiza-rada-zastitnika-gradana-republike-srbije-u-periodu-2015-2019-godine-2/
https://www.yucom.org.rs/ljudska-prava-izvan-poglavlja/
https://www.yucom.org.rs/ljudska-prava-izvan-poglavlja/

