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АНЕКС 3      Фондација Центар за демократију 

 

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. Радна права су наша права – оснаживање кључних партнерстава, јануар – децембар 2020 

2. Повезујемо тачке, јануар 2020- фебруар 2021 

3. Координација радне групе НКЕУ за преговарачко поглавље 2 и 19, од 2014.  

4. Дијалог у Центру, од 2007-2021 

5. Нека правда влада, март - новембар 2020 

6. Политеја – школа за демократију и цивилно друштво, 2018-2021 

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 

Радна права су наша права – оснаживање 

кључних партнерстава, јануар – децембар 2020 

 

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално економски развој 

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

http://www.centaronline.org/sr/projekat/1770/radna

-prava-su-nasa-prava 

Период реализације пројекта јануар – децембар 2020 

Позиција кандидата на пројекту Координатор пројекта 

Назив донатора Међународни центар Олоф Палме 

Назив пројекта Повезујемо тачке 

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално економски развој 

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

http://www.centaronline.org/sr/projekat/1785/conne

cting-the-dots-povezujemo-tacke  

Период реализације пројекта Јануар 2020-Фебруар 2021 

http://www.centaronline.org/sr/projekat/1770/radna-prava-su-nasa-prava
http://www.centaronline.org/sr/projekat/1770/radna-prava-su-nasa-prava
http://www.centaronline.org/sr/projekat/1785/connecting-the-dots-povezujemo-tacke
http://www.centaronline.org/sr/projekat/1785/connecting-the-dots-povezujemo-tacke
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Позиција кандидата на пројекту Пројектни координатор 

Назив донатора 
Балкански фонд за демократију, Амбасада 

Краљевине Норвешке у Београду 

Назив пројекта 
1Координација радне групе НКЕУ за 

преговарачко поглавље 2 и 19, од 2014. 

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално економски развој 

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

https://www.eukonvent.org/radne-grupe-

new/slobodno-kretanje-radnika    

 

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11934/redo

vna-razmena-informacija-izmedju-radne-grupe-17-

nkeu-i-direktorata-eu-za-zaposljavanje-socijalna-

pitanja-i-inkluziju  

  

Период реализације пројекта Од 2014 

Позиција кандидата на пројекту Координатора радне групе НКЕУ 

Назив донатора Фондација за отворено друштво, ЕУ 

Назив пројекта Дијалог у Центру 

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално економски развој 

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

http://www.centaronline.org/sr/projekat/704/dijalog

-u-centru 

Период реализације пројекта 2007-2021 

Позиција кандидата на пројекту Координатор пројекта 

Назив донатора Фридрих Еберт Фондацја 

Назив пројекта Нека правда влада 

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално економски развој и владавина права 

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

http://www.centaronline.org/sr/publikacija/1823/vla

davina-prava-kroz-poglavlje-19-socijalna-politika-

i-zaposljavanje  

Период реализације пројекта 
Април – новембар 2020. 

Позиција кандидата на пројекту 
Известилац 

Назив донатора Холандска амбасада у Београду 

https://www.eukonvent.org/radne-grupe-new/slobodno-kretanje-radnika
https://www.eukonvent.org/radne-grupe-new/slobodno-kretanje-radnika
http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11934/redovna-razmena-informacija-izmedju-radne-grupe-17-nkeu-i-direktorata-eu-za-zaposljavanje-socijalna-pitanja-i-inkluziju
http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11934/redovna-razmena-informacija-izmedju-radne-grupe-17-nkeu-i-direktorata-eu-za-zaposljavanje-socijalna-pitanja-i-inkluziju
http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11934/redovna-razmena-informacija-izmedju-radne-grupe-17-nkeu-i-direktorata-eu-za-zaposljavanje-socijalna-pitanja-i-inkluziju
http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11934/redovna-razmena-informacija-izmedju-radne-grupe-17-nkeu-i-direktorata-eu-za-zaposljavanje-socijalna-pitanja-i-inkluziju
http://www.centaronline.org/sr/projekat/704/dijalog-u-centru
http://www.centaronline.org/sr/projekat/704/dijalog-u-centru
http://www.centaronline.org/sr/publikacija/1823/vladavina-prava-kroz-poglavlje-19-socijalna-politika-i-zaposljavanje
http://www.centaronline.org/sr/publikacija/1823/vladavina-prava-kroz-poglavlje-19-socijalna-politika-i-zaposljavanje
http://www.centaronline.org/sr/publikacija/1823/vladavina-prava-kroz-poglavlje-19-socijalna-politika-i-zaposljavanje
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Фондација Центар за демократију 

26/3/2021 

Назив пројекта 
Политеја – школа за демократију и цивилно 

друштво 

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Социјално економски развој, владавина права 

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11890/otvo

rena-politeia-regionalna-skola-za-mlade-sa-

zapadnog-balkana  

Период реализације пројекта 2019  

Позиција кандидата на пројекту 
Координатор пројекта, предавач, аутор пројекта 

(1997) 

Назив донатора 
Европска комисија, Балкански фонд за 

демократију 

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11890/otvorena-politeia-regionalna-skola-za-mlade-sa-zapadnog-balkana
http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11890/otvorena-politeia-regionalna-skola-za-mlade-sa-zapadnog-balkana
http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11890/otvorena-politeia-regionalna-skola-za-mlade-sa-zapadnog-balkana

