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КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ
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Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
у сарадњи са

Канцеларијом за координацију активности у борби против трговине људима
Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова Републике Србије

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

oрганизацијама цивилног друштва за учешће у процесу праћења, извештавања и
оцењивања спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима,

посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године

I О Стратегији превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и
заштите жртава 2017-2022. године

Стратегија превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите
жртава 2017-2022. године („Сл. гласник РС“, бр.77/2017) (у даљем тексту: Стратегија) је
други стратешки документ који је Влада Републике Србије до сада донела у области
решавања проблема трговине људима.Ова стратегија има за циљ да обезбеди свеобухватан
и континуиран одговор друштва на трговину људима, у складу са динамиком нових
изазова, ризика и претњи, на тај начин што ће унапредити систем превенције, помоћи и
заштите жртава и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом. До остварења
овог циља Стратегије доћи ће се функционалним повезивањем и институционалном
изградњом капацитета свих партнера.
У складу са тим, предвиђено је да Стратегију спроводе државни органи и органи локалне
самоуправе Републике Србије у оквиру својих надлежности у сарадњи са организацијама
цивилног друштва. Организацијe цивилног друштва равноправно учествују у процесу
праћења, извештавања и оцењивања спровођења Стратегије, именовањем 5 (пет)
представника организација цивилног друштва које се баве проблемом трговине људима.

Стратегијом је предвиђено да се представници организација цивилног друштва бирају у
сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије о
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чему Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије обавештава
Националног координатора за борбу против трговине људима.

Циљ овог јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор 5 (пет)
организација цивилног друштве које се баве проблемом трговине људима,чији ће
представници узети учешћеу процесу праћења, извештавања и оцењивања спровођења
Стратегије.

II Kритеријуми

Оргaнизaциjе цивилнoг друштвa које се кандидују морају испуњавати следеће
критеријуме:

 да су уписaне у рeгистaр нajмaњe три године прe oбjaвљивaњa oвoг jaвнoг пoзивa;
 да делују у области заштите људских и мањинских права, нарочито у области

борбе против трговине људима;
 поседују искуство у раду радних група и других радних и саветодавних тела које

формирају органи државне управе;
 поседују пројектно искуство и експертизу у области побољшања положаја

осетљивих група, нарочито у области борбе против трговине људима;
 поседују искуство у координацији комуникације и сарадње са другим

организацијама цивилног друштва, односно чланице су мреже или друге
асоцијације организација цивилног друштва у области борбе против трговине
људима и побољшања положаја осетљивих група.

IV Документација која се доставља

1. Докази које достављају организације цивилног друштва:
 кoпиjа рeшeњa o упису у рeгистaр у складу са Законом1;
 кoпиjа акта о оснивању, односно Статута (део који се односи на циљеве

организације); 2

 доказ о искуство у раду радних група и других радних и саветодавних тела које
формирају органи државне управе (списак радних тела са приложеним копијама
решења о именовању, меморандуми о сарадњи, извештаји, одлуке и сл.);
 листa пројеката у којима је организација учествовала, односно публикација које

је објавила у области борбе против трговине људима и побољшања положаја
осетљивих група (списак са референцама);
 доказ очланству у мрежи или другој асоцијацији организација цивилног

друштва у области борбе против трговине људима и побољшања положаја
осетљивих група.

V Рок, начин и процедура подношења пријаве

1Копија не мора бити оверена код јавног бележника.
2Копија не мора бити оверена код јавног бележника.



Рoк зa пoднoшeњe пријава тече од 29.09.2017. године до 13.10.2017. године.
Заинтересована удружења и друге организације цивилног друштва дужна су да своје
пријаве доставе искључиво поштом, у затвореној коверти на адресу:

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
Владе Републике Србије

Палата Србија, Булевар Михајла Пупина број 2, источни улаз;
11070 Нови Београд

сa нaпoмeнoм: “Кандидатура за учешће у процесу праћења, извештавања и
оцењивања спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима,
посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године“.

- „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ, НЕ ОТВАРАТИ“ –

VI Поступак селекције

Јавни позив је отворен до 13.10.2017. године.

За потребе припреме и спровођења јавног позива биће формирана посебна комисија за
спрoвођење јавног позива и избор организација цивилног друштва које се баве трговином
људима за учешће у процесу праћења, извештавања и оцењивања спровођења Стратегије
превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава
2017-2022. године, која ће бити састављена од једног представника Канцеларије за
координацију активности у борби против трговине људима Дирекције полиције
Министарства унутрашњих послова и два представника Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом Владе Републике Србије.

Формирана комисија дужна је да, најкасније у року од 30 дана од дана означеног за истек
рока за подношење пријава, донесе Одлуку о избору организација цивилног друштва које
се баве трговином људима за учешће у процесу праћења, извештавања и оцењивања
спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом
и заштите жртава 2017-2022. године.

Коначна одлука о избору, као и сам Јавни позив, објавиће се на званичним интернет
страницама Министарства унутрашњих послова www.mup.gov.rs и Канцеларије за
сарадњу са цивилним друштвом www.civilnodrustvo.gov.rs.
Евентуална питања око поступка подношења пријава могу се упутити Родић Данилу из
Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, на е-mail адресу
danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs или телефоном на 011/313-09-72.


