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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 

 
ОБЈАВЉУЈЕ 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
За сарадњу у обављању послова 

Националног механизма за превенцију тортуре 
 
У складу са чланом 2а. став 2. Закона о ратификацији Опционог протокола уз 
Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих 
казни или поступака („Сл. лист СЦГ – Међународни уговори“, број 16/05 и 2/06 и 
„Сл. гласник РС- Међународни уговори“, број 7/11), 
 
Заштитник грађана упућује позив удружењима, чијим је статутом 
предвиђен циљ удруживања унапређење и заштита људских права и 
слобода, за сарадњу у обављању послова Националног механизма за 
превенцију тортуре, и то, учешће представника удружења и сарадника 
удружења у посетама местима у којима су смештена лица лишена слободе, 
сачињавање извештаја, препорука, мишљења и других аката, као и 
обављање осталих послова Националног механизма за превенцију тортуре 
(НПМ). 
 

 
Предмет јавног позива 
 
Предмет јавног позива је избор удружења са којима ће Заштитник грађана 
остваривати сарадњу у обављању послова НПМ-а, и то учешће представника и 
сталних стручних сарадника удружења у:  
- посетама местима где се налазе или се могу налазити ЛЛС;  
- изради извештаја или делова извештаја о обављеној посети местима где 
се налазе или се могу налазити ЛЛС; 
- изради препорука за отклањање утврђених недостатака у раду установа 
где се налазе или се могу налазити ЛЛС; 
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- давању стручних налаза и мишљења о здравственом стању, нарочито 
насталим физичким повредама и претрпљеном психичком болу као последици 
било ког облика злостављања; 
- дијалогу између НПМ и надлежним органима поводом спровођења 
препорука НПМ и унапређења положаја ЛЛС; 
- изради извештаја или делова тематских извештаја о стању у области 
положаја ЛЛС; 
- сачињавању прилога за годишње извештаје НПМ; 
- изради анализа и/или мишљења о прописима или нацртима прописима 
којима се уређују положај, права и обавезе ЛЛС; 
- обуци чланова тима НПМ за посете местима где се налазе или се могу 
налазити ЛЛС; 
- обуци запослених у установама у којима се налазе ЛЛС; 
- учешће и излагање на скуповима које организује НПМ у циљу промоције 
превенције тортуре и борбе против некажњивости за тортуру, 
 
као и обављање осталих послова НПМ-а, а у складу са чланом 2а. став 2. Закона 
о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других 
сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака 
 
Објављивање јавног позива 
 
Јавни позив се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на 
интернет презентацији Заштитника грађана www.zastitnik.rs. 
 
Рок за подношење пријава по јавном позиву 
 
Рок за подношење пријава по јавном позиву је 8 дана од дана објављивања 
јавног позива у „Службеном гласнику РС“. 
 
Достављање пријава по јавном позиву 
 
Пријаве по јавном позиву морају бити достављене Заштитнику грађана у 
запечаћеној коверти са назнаком „ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА САРАДЊУ У 
ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА НАЦИОНАЛНОГ МЕХАНИЗМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ 
ТОРТУРЕ – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Београд, Делиградска 16. 
 
Услови за учешће у избору по јавном позиву 
 
Услови за учешће у избору по јавном позиву су: 
- удружење регистровано код АПР 
- удружење се бави заштитом права лица лишених слободе, као и 
заштитом и превенцијом  тортуре и злостављања 
- удружење обавља посете местима на којима се налазе или се могу 
налазити лица лишена слободе, и то: полицијским станицама, притворским 
јединицама, затворима, психијатријским болницама, установама социјалне 
заштите домског типа, прихватилиштима за странце и центрима за азил. 
- удружење је сачинило или учествовало у сачињавању објављених 
извештаја о посетама  местима на којима се налазе или се могу налазити лица 
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лишена слободе, и то: полицијским станицама, притворским јединицама, 
затворима, психијатријским болницама, установама социјалне заштите домског 
типа, прихватилиштима за странце и центрима за азил. 
- удружење је сачинило или учествовало у сачињавању објављених 
препорука за отклањање недостатака у раду установа у којима се налазе или се 
могу налазити лица лишена слободе, и то: полицијским станицама, 
притворским јединицама, затворима, психијатријским болницама, установама 
социјалне заштите домског типа, прихватилиштима за странце и центрима за 
азил. 
- удружење има сараднике који су истакнути стручњаци у следећим 
областима: полицијско право, пенологија, извршење кривичних санкција, 
психијатрија, психологија, специјална превенција, специјална едукација и 
рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, судска медицина / 
форензика, интерна медицина. 
 
Пријава по јавном позиву 
 
Пријава по јавном позиву се сачињава на обрасцу „Пријава за сарадњу у 
обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре“, која се 
може преузети лично у просторијама Заштитника грађана или на интернет 
страници Заштитника грађана.  
Да би пријава била уредна и потпуна, мора садржати све податке предвиђене у 
прописаном обрасцу. 
 
Прилози уз пријаву по јавном позиву 
 
У прилогу пријаве потребно је доставити: 

1. Доказ о регистрацији удружења; 
2. Статут удружења; 
3. Податке о активностима удружења на унапређењу и заштити људских 

права и слобода у последњих 5 година; 
4. Листу извештаја и публикација удружења у области унапређења и 

заштите људских права и слобода у последњих 5 година; 
5. Доказ о кадровском капацитету - квалификациону структуру чланова, 

запослених и стручних сарадника удружења. 
 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
 
Пријаве поднете по истеку рока за подношење, пријаве које нису сачињене на 
прописаном обрасцу, односно не садрже све податке предвиђене у прописаном 
обрасцу, као и пријаве уз које нису приложени сви прилози захтевани овим 
јавним позивом неће бити узете у разматрање. 
 
Критеријум за избор 
 
Критеријум за избор удружења која су оспособљена за сарадњу са 
Заштитником грађана у обављању послова НПМ-а су: 
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1. квалитет и квантитет активности удружења на унапређењу и заштити 
људских права и слобода у последњих 5 година, нарочито активности у 
заштити и унапређењу  права лица лишених слободе и превенцији 
тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или 
поступака; 

2. број извештаја и публикација удружења у области унапређења и заштите 
људских права и слобода у последњих 5 година, нарочито у области 
заштите и унапређења права лица лишених слободе и превенцији 
тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или 
поступака; 

3. број стручних лица међу члановима, запосленима и сарадницима 
удружења, у области унапређења и заштите људских права и слобода, 
нарочито у области заштите и унапређења права лица лишених слободе 
и превенцији тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих 
казни или поступака; 

 
Избор по јавном позиву 
 
По пристиглим благовременим и потпуним пријавама са приложеном 
документацијом, а на основу утврђених критеријума, посебна Комисија ће 
сачинити листу удружења која испуњавају услове за сарадњу са Заштитником 
грађана у обављању послова НПМ-а. 
 
Комисија ће Заштитнику грађана препоручити успостављање сарадње у 
обављању послова НПМ-а са удружењима са листе, с тим да ће поједина 
удружења препоручити за системско праћење положаја лица лишених слободе 
и појаве тортуре у полицијским станицама, заводима за извршење кривичних 
санкција, установама социјалне заштите стационарног типа и психијатријским 
болницама, као и положаја посебних рањивих група међу лицима лишеним 
слободе. 
 
Доношење, објављивање и достављање одлуке о избору по јавном позиву 
 
Одлуку о избору  удружења донеће Заштитник грађана на предлог Комисије за 
избор удружења по јавном позиву. Одлука се доставља свим учесницима у 
јавном позиву и објављује на интернет страници Заштитника грађана. Донета 
одлука је коначна. 
 
Рок за доношење одлуке  о избору по јавном позиву 
 
Комисија за избор удружења по јавном позиву утврдиће предлог Одлуке о 
избору удружења у року не дужем од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава. 
 
Закључивање Споразума о сарадњи 
 
Са удружењима изабраним по јавном позиву Заштитник грађана ће закључити 
Споразуме о сарадњи којим се дефинишу сва питања од значаја за реализацију 
сарадње (послови, радње, права, обавезе, овлашћења, накнада трошкова и др.). 
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Одустанак 
 
Уколико удружење изабрано по јавном позиву не приступи закључењу 
Споразума о сарадњи са Заштитником грађана у року од 8 дана од дана 
достављања одлуке, сматраће се да је дошло до одустанка изабраног удружења 
од сарадње са Заштитником грађана у обављању послова Националног 
механизма за превенцију тортуре. 
 
Период трајања сарадње 
 
Споразум о сарадњи се закључује на период од две године, а може се, 
сагласношћу обе стране потписнице продужити за исти период. 
 
Контакт за информације 
 
Особа за контакт за све информације у вези са јавним позивом је Јелена Унијат 
на е-маил адреси: jelena.unijat@zastitnik.rs. 
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