
 
 
 

НАЦИОНАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ 
ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА ЗА ПЕРИОД 

ОД 2009. ДО 2011. ГОДИНЕ 
 

УВОД 
 
 

     Влада је 7. децембра 2006. године донела Стратегију борбе против трговине људима 
у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 111/06) којом су предвиђени 
свеобухватни стратешки циљеви. Ове стратешке циљеве, а на основу израђеног 
акционог плана, треба реализовати кроз различите активности државних институција, 
невладиних, међународних и других организација у циљу благовременог и 
свеобухватног одговора на проблем трговине људима, посебно из разлога све већег 
броја  домаћих држављана и деце жртава трговине људима. 
     У складу са одредбама Стратегије борбе против трговине људима у Републици 
Србији (у даљем тексту: Стратегија), Закључком Владе 05 Број: 27–5560/2008–1 од 11. 
децембра 2008. године Министарство унутрашњих послова задужено је да до фебруара 
2009. године припреми Предлог националног плана акције за борбу против трговине 
људима (у даљем тексту: НПА) за период од 2009. дo 2011. године. 
    Министарство унутрашњих послова је припремним састанком Координатора за 
борбу против трговине људима и Саветодавног тела Републичког тима за борбу против 
трговине људима 12. јануара 2009. године иницирало овај процес. Након тога, одржани 
су и састанци радних група Републичког тима за борбу против трговине људима на 
којима је започет широк консултативни процес и договорена хитна израда Предлога 
НПА. 
     Дана 23. јануара 2009. године у службеним просторијама Министарства унутрашњих 
послова одржана је целодневна радионица за израду НПА на којој су учествовали 
представници Министарства унутрашњих послова, Министарства правде, 
Министарства рада и социјалне политике, Министарства  просвете, Министарства 
здравља, Републичког јавног тужилаштва, Криминалистичко-полицијске академије, 
Службе за координацију заштите жртава трговине људима, Републичког завода за 
социјалну заштиту, НВО „Астра”, НВО „Беосупорт”, НВО „Саветовалиште против 
насиља у породици”, НВО „Атина”, НВО „Помоћ деци”, међународних организација – 
ОЕБС, ОЕБС/OДИХР, УНИЦЕФ, УНХЦР, ИОМ, као и Црвеног крста Србије. Као 
посматрачи, радионици су присутвовали представници Делегације Европске комисије у 
Београду, Амбасаде САД у Београду, Међународног центра за развој миграционе 
политике и УН Канцеларије за дрогу и криминал. Уз помоћ Тима Потпредседника 
Владе за имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва, за израду НПА 
ангажовани су професионални фацилитатори, а уз програмску и техничку подршку 
ИОМ и Црвеног крста Србије. 
      Стратешки циљеви из Стратегије подељени су у пет области: институционални 
оквир; превенција; помоћ, заштита и реинтеграција жртава; међународна сарадња; 
праћење примене механизама за борбу против трговине људима и евалуација резултата, 
па су у складу са тим подељене и области активности у НПА. 
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     Важно је напоменути да је овако израђен НПА јединствено решење у региону и да 
су се око њега сложили представници владиних, невладиних и међународних 
организација. Захваљујући томе, овај свеобухватан план представља пример добре 
праксе и јединствене сарадње у региону. 
     На основу НПА предвиђена је израда приоритетних активности и планирање 
неопходних средстава за спровођење активности у 2009. години.   
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ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 
 

Стратешки циљ: 1. Унапређење Националног механизма за идентификацију, помоћ и заштиту жртава путем: 
 
1.1. Формализовања механизма сарадње владиних, невладиних и међународних актера у борби против трговине људима на 
локалном, регионалном и међународном нивоу, и то закључивањем протокола о сарадњи којима ће бити јасно дефинисане 
улоге и одговорности појединих актера; 
 
1.2. Континуираног прегледа активности свих актера укључених у идентификацију жртава; 
 
1.3. Континуираног прегледа активности свих актера укључених у пружање помоћи и заштите жртава; 
 
1.4. Планирање средстава у буџету Републике Србије за подршку реализацији активности у борби против трговине  људима 
и заштите жртава. Од посебне је важности обезбеђивање средстава у буџету за континуирану финансијску подршку  
склоништима за жртве трговине људима. 
 
Активности за реализацију 
специфичног циља: 1.1. 

Носилац 
активности 

Рок за 
спровођење 

Потребна 
средства 

Показатељи реализације

1.1.1. Дефинисање улога и задатака 
Републичког тима за борбу против 
трговине људима, Координатора за 
борбу против трговине људима, радних 
група и саветодавног тела Републичког 
тима за борбу против трговине људима 

Координатор за 
борбу против 
трговине људима и 
Саветодавно тело 
Републичког тима за 
борбу против 
трговине људима 

2009. година Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Дефинисане улоге и 
донет акт којим се уређује 
начин рада Републичког 
тима за борбу против 
трговине људима 

1.1.2. Формирање Тима за израду 
нацрта протокола о сарадњи владиних 
и невладиних актера у сузбијању 
трговине људима и заштити жртава 

Координатор за 
борбу против 
трговине људима и 
Саветодавно тело 
Републичког тима за 
борбу против 
трговине људима 

Први састанак 
Републичког 
тима за борбу 
против 
трговине 
људима – 2009. 
година 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Формиран Тим за израду 
протокола о сарадњи 
владиних и невладиних 
актера у сузбијању 
трговине људима и 
заштити жртава 

1.1.3. Израда нацрта протокола о 
сарадњи владиних и невладиних актера 
у сузбијању трговине људима и 
заштити жртава 

Тим за израду 
протокола 

2009. година Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Сачињени нацрти 
протокола о сарадњи 
владиних и невладиних 
актера у сузбијању 
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трговине људима и 
заштити жртава 

1.1.4. Усвајање нацрта протокола о 
сарадњи владиних и невладиних актера 
у сузбијању трговине људима и 
заштити жртава 

Републички тим за 
борбу против 
трговине људима 

Други састанак 
Републичког 
тима за борбу 
против 
трговине 
људима –    
2009. година 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Усвојени нацрти 
протокола о сарадњи 
владиних и невладиних 
актера у сузбијању 
трговине људима и 
заштити жртава 

1.1.5. Достављање нацрта протокола 
Савету за борбу против трговине 
људима ради заузимања ставова и 
предлагања мера 

Координатор за 
борбу против 
трговине људима 

2009. година Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Мишљење и препорука 
чланова Савета за борбу 
против трговине људима 
у вези потписивања 
протокола о сарадњи 
владиних и невладиних 
актера у сузбијању 
трговине људима и 
заштити жртава 

1.1.6. Усвајање протокола о сарадњи 
владиних и невладиних актера у 
сузбијању трговине људима и заштити 
жртава 

Министарство 
унутрашњих 
послова, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство 
просвете, 
Министарство 
здравља, 
Министарство 
финансија, 
Министарство за 
људска и мањинска 
права, у сарадњи са  
невладиним 
организацијама 

Током октобра 
„Месеца борбе 
против 
трговине 
људима” у 
2010. години  

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Свечано потписивање 
протокола о сарадњи 
владиних и невладиних 
актера у сузбијању 
трговине људима и 
заштити жртава 

1.1.7. Јачање међусекторске и 
мултидисциплинарне сарадње у 

Министарство 
унутрашњих 

2009–2011. 
године 

Нису 
потребна 

Успостављена сарадња, 
заједничке и 
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спровођењу процедура и поступака 
предвиђених општим и посебним 
протоколима за заштиту деце од 
злостављања и занемаривања 

послова, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство 
просвете, 
Министарство 
здравља, 
Министарство 
финансија, 
Координатор за 
борбу против 
трговине људима, у 
сарадњи са 
невладиним 
организацијама 

додатна 
средства 

координиране активности 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 1.2. 

Носилац 
активности  

Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

1.2.1. Два састанка Савета за борбу 
против трговине људима 

Савет за борбу 
против трговине 
људима,  
Министарство 
унутрашњих 
послова,  
Координатор за 
борбу против 
трговине људима, 
Саветодавно тело 
Републичког тима за 
борбу против 
трговине људима 

Континуирано 
2009–2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Број одржаних састанака, 
број разматраних 
извештаја, заузети 
ставови и предложене 
мере 

1.2.2. Израда плана приоритетних 
активности за финансирање из 
средстава буџета Републике Србије  
 

Савет за борбу 
против трговине 
људима,  
Министарство 
унутрашњих 
послова, 

2009. година Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Сачињен план 
приоритетних активности 
које ће се финансирати из 
буџета Републике Србије 
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Министарство 
финансија, 
Координатор за 
борбу против 
трговине људима, 
Саветодавно тело 
Републичког тима за 
борбу против 
трговине људима   

1.2.3. Четири састанка Републичког 
тима за борбу против трговине људима 

Министарство 
унутрашњих 
послова, 
Координатор за 
борбу против 
трговине људима,  
Републички тим за 
борбу против 
трговине људима 

Континуирано 
2009–2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Број одржаних састанака 
Донети закључци, одлуке 

1.2.4. Месечни састанци Координатора 
за борбу против трговине људима и 
Саветодавног тела Републичког тима 
за борбу против трговине људима 

Министарство 
унутрашњих 
послова, 
Координатор за 
борбу против 
трговине људима, 
Саветодавно тело 
Републичког тима за 
борбу против 
трговине људима 

Континуирано 
2009–2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Број одржаних састанака  
Донети закључци, 
одлуке 
 

1.2.5. Двомесечни састанци Групе за 
помоћ и заштиту Републичког тима за 
борбу против трговине људима 

Министарство рада и 
социјалне политике, 
Координатор за 
борбу против 
трговине људима  и 
Група за помоћ и 
заштиту 

Континуирано 
2009–2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Број одржаних састанака 
Донети закључци, 
покренуте иницијативе 
 

1.2.6. Двомесечни састанци Групе Министарство Континуирано Средства Број одржаних састанака 
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за правосуђе и полицију 
Републичког тима за борбу против 
трговине људима 

правде, Координатор 
за борбу против 
трговине људима  и 
Групa за правосуђе и 
полицију 

2009–2011. 
године 

обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Донети закључци, 
покренуте иницијативе 

1.2.7. Двомесечни састанци Групе 
за превенцију и едукацију 
Републичког тима за борбу против 
трговине људима 

Руководилац Групе 
за превенцију и 
едукацију, 
Координатор за 
борбу против 
трговине људима и 
Група за превенцију 
и едукацију 

Континуирано 
2009–2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Број одржаних састанака 
Донети закључци, 
покренуте иницијативе 

1.2.8. Двомесечни састанци Групе 
за борбу против трговине децом 
Републичког тима за борбу против 
трговине људима 

Руководилац Групе 
за борбу против 
трговине децом, 
Координатор за 
борбу против 
трговине људима и 
Група за борбу 
против трговине 
децом 

Континуирано 
2009–2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Број одржаних састанака 
Донети закључци, 
покренуте иницијативе 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 1.3. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

1.3.1. Израда Интернет презентације 
Савета за борбу против трговине 
људима и редовно ажурирање 

Савет за борбу против 
трговине људима, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима 

2009. година и 
касније 
редовно 
ажурирање и 
превођење 

Средства 
обезбедити 
из буџета 
Републике 
Србије  

Израђена и постављена 
Интернет презентација, 
број посета, број 
постављених питања 
 

1.3.2. Достављање извештаја 
Координатору за борбу против 
трговине људима  о 
реализованим/планираним 
активностима, уоченим проблемима и 

Руководиоци радних 
група, Министарство 
рада и социјалне 
политике, 
Министарство правде  

Тромесечно у 
току 2009–
2011. године 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Број извештаја у години 
дана 
Употребљивост извештаја 
Уједначеност извештаја 
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предложеним мерама у складу са 
Стратегијом  

 

1.3.3. Достављање извештаја Савету за 
борбу против трговине људима о 
реализизацији мера предвиђених 
Стратегијом, уоченим проблемима и 
предложеним мерама 

Координатор за борбу 
против трговине 
људима, 
Руководилац Групе за 
борбу против 
трговине децом, 
Руководилац Групе за 
превенцију и 
едукацију 

Шестомесечно 
у току 2009–
2011. године 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Број извештаја у години 
дана 
Употребљивост извештаја 
Број усвојених предлога 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 1.4. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

1.4.1. Јачање улоге Савета за борбу 
против трговине људима  

Влада, Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство 
финансија, Савет за 
борбу против 
трговине људима, 
Kоординатор за борбу 
против трговине 
људима 

2009. година Средства за 
финансирање 
активности 
Савета за 
борбу против 
трговине 
људима и 
активности 
Републичког 
тима за 
борбу против 
трговине 
људима 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Буџетска линија за 
финансирање активности 
за спровођење 
предложених мера 
Број одобрених и 
реализованих јавних 
набавки у вези са 
спровођењем циљева 
Стратегије 
Број заузетих ставова и 
предложених мера  

1.4.2.  Редефинисање улоге и 
надлежности  Службе за координацију 
заштите жртава трговине људима у 
складу са иницијалним планом рада 
Службе као координационог тела и 
студијом изводљивости 

Савет за борбу против 
трговине људима, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Координатор за борбу 
против трговине 

2010–2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије за 
2010. годину 

Степен развоја кадровских 
и јачања материјалних 
капацитета Службе за 
координацију заштите 
жртава трговине људима 
Обезбеђен законски оквир 
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трансформације из 2008. године, уз 
јачање кaдровских и материјалних 
капацитета Службе 

људима за функционисање Службе 
кроз нови закон о 
социјалној заштити 

1.4.3. Иницирање формирања посебног 
Фонда за помоћ жртвама трговине 
људима 
 

Координатор за борбу 
против трговине 
људима и 
Саветодавно тело 
Републичког тима за 
борбу против 
трговине људима 

На првом 
састанку 
Републичког 
тима за борбу 
против 
трговине 
људима 
иницијатива –
2009. година 
 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Покренута иницијатива за 
оснивање Фонда за помоћ 
жртвама трговине људима 
 

1.4.4. Разматрање иницијативе за 
формирање посебног Фонда за помоћ 
жртвама трговине људима  

Савет за борбу против 
трговине људима, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима 

2009. година  Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Разматрање иницијатеиве 
за формирање Фонда за 
помоћ жртвама трговине 
људима 

1.4.5. Помоћ жртвама трговине људима 
из посебног Фонда за помоћ жртвама 
трговине људима (уколико Фонд буде 
формиран) 

Савет за борбу против 
трговине људима,  
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Служба за 
координацију заштите 
жртава трговине 
људима 

Континуирано 
током 2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Акције помоћи жртвама 
трговине људима из 
Фонда за помоћ жртвама 
трговине људима 

1.4.6. Састанак Координатора за борбу 
против трговине људима са 
представницима министарстава 
надлежним за ребаланс буџета 

Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Саветодавно 
тело Републичког 
тима за борбу против 
трговине људима и 

 2009. година  Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Одржани састанци и 
извршене техничке 
припреме за ребаланс 
буџета  
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Министарство 
финансија 

 
 
  
Стратешки циљ 2. Обучавање и стручно усавршавање свих актера укључених у препознавање и пружање услуга 
жртвама трговине људима у циљу боље идентификације, помоћи и заштите жртава путем: 
 
2.1. Усавршавања стручњака који могу доћи у први контакт са жртвама трговине људима, посебно радника из система 
социјалне заштите, здравствених радника, радника полиције, инспектора рада, просветних радника, конзуларних радника, и 
др.; 
 
2.2. Усавршавања стручњака који раде на спровођењу закона, посебно представника судства, тужилаштва,                            
полиције, и др.; 
 
2.3.  Усавршавања владиних и невладиних стручњака који раде на пружању директне помоћи жртвама, посебно 
здравствених радника, радника из система социјалне заштите, особља склоништа и др. 
 
Активности за реализацију 
специфичног циља: 2.1. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

2.1.1. Креирање програма обука и 
стручног усавршавања за 
професионалце из различитих система 
који раде или могу доћи у контакт са 
жртвама трговине људима 
(акредитација, по потреби) 

Републички тим за 
борбу против 
трговине људима, 
Група за превенцију и 
едукацију,  
Министарство 
просвете, 
Министарство 
здравља, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство правде, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство 
финансија, 

Креирање 
програма 
обука током 
2009. године 
 
 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Број креираних програма  
обука 
(број акредитованих 
обука, по потреби) 
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Министарство 
спољних послова, 
Министарство 
омладине и спорта, у  
сарадњи са 
Министарством  за 
државну управу и 
локалну самоуправу, 
Министарством 
одбране, Адвокатском 
комором Србије, 
ауторима програма и 
експертима 
 
 

2.1.2. Спровођење обука и стручног 
усавршавања за професионалце из 
раличитих система који раде или могу 
доћи у контакт са жртвама трговине 
људима (акредитација, по потреби) 

Републички тим за 
борбу против 
трговине људима, 
Министарство 
просвете, 
Министарство 
здравља, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство правде, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство 
финансија, 
Министарство 
спољних послова, 
Министарство 
омладине и спорта, у 
сарадњи са 
Министарством  за 
државну управу и 

2009–2011. 
године 

Средства из 
буџета 
Републике 
Србије, 
донација и 
осталих 
извора 
финансирања 

Број одржаних едукација 
Број обучених 
професионалаца 
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локалну самоуправу, 
Министарством 
одбране, ауторима 
програма и 
експертима 
 

2.1.3. Обука државних службеника 
који се упућују на рад у иностранство 
о проблему трговине људима 
(препознавање, упућивање)  

Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство 
спољних послова, 
Министарство 
финансија, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Саветодавно тело 
Републичког тима за 
борбу против 
трговине људима, у 
сарадњи са 
Министарством 
одбране 

2009–2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије  

Обуке завршене  

Активности за реализацију 
специфичног циља: 2.2. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

2.2.1. Наставити са усавршавањем 
стручњака који раде на спровођењу 
закона, посебно представника судства, 
тужилаштва, полиције и др.;  
 

Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство правде, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
у сарадњи са 
Правосудним 
центром за обуку и 
стручно усавршавање, 
међународним и 

2009–2011. 
године 

Средства из 
буџета 
Републике 
Србије и 
донација 

Број одржаних едукација 
Број обучених 
професионалаца 
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невладиним 
организацијама 

2.2.2. Обука судија, тужилаца, 
полиције ради спровођења новог 
Закона о одузимању имовине 
проистекле из кривичног дела са 
посебним освртом на имовинску 
корист стечену трговином људима 

Министарство правде, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
у сарадњи са 
Правосудним 
центром за обуку и 
стручно усавршавање, 
међународним и 
невладиним 
организацијама 

2009–2011. 
године 

Средства из 
буџета 
Републике 
Србије и 
донација 

Број одржаних едукација 
Број обучених 
професионалаца 

2.2.3. Наставити са обуком и стручним  
усавршавањем у складу са Законом о 
малолетним  учиниоцима кривичних 
дела и кривичноправној заштити 
малолетних лица са посебним освртом 
на проблем трговине децом 

Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство правде, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
у сарадњи са 
Правосудним 
центром за обуку и 
стручно усавршавање, 
међународним и 
невладиним 
организацијама 

2009–2011. 
године 

Средства из 
буџета 
Републике 
Србије и 
донација 

Број одржаних едукација 
Број обучених 
професионалаца 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 2.3. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

2.3.1. Идентификовање могућих 
пружалаца услуга жртвама трговине 
људима на територији Републике 
Србије 

Министарство рада и 
социјалне политике, 
Републички тим за 
борбу против 
трговине људима, 
Група за помоћ и 
заштиту, Служба за 
координацију заштите 
жртава трговине 
људима  

До краја 2009. 
године 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Број идентификованих 
пружалаца услуга 



 12

 
 
 
Стратешки циљ:  3. Побољшање правног оквира рада у складу са преузетим међународним обавезама                                
путем: 
 
3.1. Анализе законодавства и судске праксе у вези са свим облицима трговине људима; 

 
3.2. Израде препорука и измена одговарајућих законских прописа на основу резултата  ових анализа. 

 
 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 3.1. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

3.1.1. Анализа законодавства и судске 
праксе у вези са свим облицима 
трговине људима, ефикаснијом 
заштитом жртава и израда препорука 
за измену одговарајућих законских и 
подзаконских прописа 

Министарство правде, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство за 
људска и мањинска 
права, Група за 
правосуђе и полицију, 
Координатор за борбу 
против трговине  и 
људима  

На 
састанцима 
Групе за 
правосуђе и 
полицију 
током 2009. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Резултати анализе и 
израђене препоруке  

3.1.2. Успостављање континуиране 
сарадње са стручним групама  и 
повезивање са стручњацима за израду 
и имплементацију стратегија Владе 
ради укључивања питања трговине 
људима/децом у друге стратешке 
документе 

Координатор за борбу 
против трговине 
људима и 
Руководиоци група 
Републичког тима за 
борбу против 
трговине људима 

2009. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Успостављена сарадња, 
сачињене препоруке, 
заједничке активности 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 3.2. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

3.2.1. Покретање иницијативе за 
измену материјалног и процесног 
законодавства 

Министарство правде, 
Министарство 
унутрашњих послова,  
Министарство за 

2009. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 

Покренута иницијатива 
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људска и мањинска 
права, Група за 
правосуђе и полицију, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима 

Србије 

3.2.2. Усклађивање релевантног 
националног законодавства са 
преузетим међународним обавезама 
доношењем нових закона, изменама и 
допунама постојеће законске 
регулативе и залагањем за њено 
доследно спровођење 

Министарство правде, 
Министарство 
унутрашњих послова,  
Група за правосуђе и 
полицију,  Група за 
помоћ и заштиту, 
Група за борбу 
против трговине 
децом, Група за 
превенцију и 
едукацију, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима 

2009–2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Усклађено домаће 
законодавство са 
обавезама преузетим 
потписивањем 
међународних споразума

3.2.3. Достављање препорука за 
измену одговарајућих законских 
прописа надлежним министарствима 
за измену законодавства 

Министарство правде, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство за 
људска и мањинска 
права,  Група за 
правосуђе и полицију,  
Координатор за борбу 
против трговине 
људима 

Континуирано 
током 2009. 
године 

Нису потребна 
додатна 
средства 

Израђене препоруке 
су достављене  

3.2.4. Доношење и усклађивање 
постојећих подзаконских аката и 
процедура у циљу стварања 
јединственог система заштите од 
трговине људима 
 

Министарство правде, 
Министарство 
унутрашњих послова,  
Група за правосуђе и 
полицију,   
Координатор за борбу 

Континуирано 
током 2009–
2011. године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Хармонизовано домаће 
законодавство са 
обавезама преузетим 
потписивањем 
међународних споразума 
и јединствен правни 
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против трговине 
људима 

оквир за заштиту жртава 
трговине људима 

3.2.5. Спровођење препорука 
Комитета УН за права детета, 
Комитета за елиминисање свих облика 
дискриминације жена, Комитета 
против тортуре и Комитета за људска 
права у сегменту који дотиче проблем 
трговине људима/децом 

Министарство правде, 
Министарство 
унутрашњих послова,  
Министарство за 
људска и мањинска 
права,  Координатор 
за борбу против 
трговине људима, у 
сарадњи са Саветом 
за права детета 

Континуирано 
током 2009–
2011. године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Спроведене препоруке 

 
 
 
Стратешки циљ: 4. Унапређења статистичког праћења појаве у циљу побољшања националног одговора                                
на трговину људима на стратешком и оперативном нивоу путем: 

 
4.1. Систематског прикупљања података о подложности трговини људима, посебно жена и деце; 
 
4.2. Систематског прикупљања података о новим трендовима трговине људима; 
 
4.3. Систематског прикупљања података о профилу жртава. 
 
 
Активности за реализацију 
специфичног циља: 4.1. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

4.1.1. Радни састанак за израду и 
стандардизовање индикатора у 
области трговине људима 

Министарство правде, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
Група за правосуђе и 
полицију,   
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Саветодавно 
тело Републичког 

2009. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Израђени индикатори 
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тима за борбу против 
трговине људима, у 
сарадњи са  
Републичким заводом 
за статистику и 
међународним 
истраживачким 
институтима 

4.1.2. Радни састанци за успостављање 
ефикасног механизма за прикупљање 
и анализу података о трговини људима 

Министарство правде, 
Републичко јавно 
тужилаштво, Врховни 
суд Србије,  
Министарство 
унутрашњих послова, 
Група за правосуђе и 
полицију,   
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Саветодавно 
тело Републичког 
тима за борбу против 
трговине људима, у 
сарадњи са  
Републичким заводом 
за статистику и 
међународним 
истраживачким 
институтима 

2009. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Број одржаних састанака 
Утврђен механизам 
Јавно презентовање 
података 

4.1.3. Истраживање статистике 
правосуђа и  повезаности социјалних, 
економских и културних утицаја на 
појаву, трендове и последице трговине 
људима у Републици Србији са 
посебним освртом на статус жена, 
деце и других посебно угрожених 
категорија 

Министарство 
унутрашњих послова, 
Група за правосуђе и 
полицију,   
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Саветодавно 
тело Републичког 

2010. година Средства 
обезбедити из 
буџета 
Републике 
Србије и 
донација 

Спроведено 
истраживање 
Јавно презентовање 
резултата истраживања 
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тима за борбу против 
трговине људима, у 
сарадњи са  
Републичким заводом 
за статистику 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 4.2. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

4.2.1. Континуирано праћење и 
анализирање статистичких података из 
свих релевантних извора информација 

Министарство 
унутрашњих послова, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Руководиоци 
радних група 

Континуирано 
2009–2011. 
године 

Средства 
обезбедити из 
буџета 
Републике 
Србије, део 
средстава 
обезбеђен из 
међународних 
донација  

Резултати праћења 
Јавна саопштења 
 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 4.3. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

4.3.1. Континуирано прикупљање 
података о профилу идентификованих 
жртава трговине људима и 
достављање Координатору за борбу 
против трговине људима ради 
објављивања и јавног публиковања 

Министарство рада и 
социјалне политике и 
Служба за 
координацију заштите 
жртава трговине 
људима 

Континуирано 
2009–2011. 
године 

Нису потребна 
додатна 
средства 

Прикупљени подаци 
Јавна саопштења 

 
 

ПРЕВЕНЦИЈА 
 
 

Стратешки циљ: 5. Повећати ниво свести о проблему трговине људима као облика модерног ропства путем:  
 
5.1. Повећања нивоа свести најшире јавности; 
 
5.2. Повећања нивоа свести ризичних група, а на основу резултата истраживања и њихове редовне евалуације;  
 
5.3. Повећања нивоа свести клијената и потенцијалних експлоататора жртава трговине људима; 
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5.4. Повећања нивоа свести државних и невладиних представника који раде са групама под ризиком. 
 
Активности за реализацију 
специфичног циља: 5.1. 

Носилац 
активности 

Рок за 
спровођење 

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације 

5.1.1. Проглашавање октобра – 
Месецом борбе против трговине 
људима 

Министарство 
унутрашњих 
послова, Савет за 
борбу против 
трговине људима, 
Републички тим за 
борбу против 
трговине људима  

2009. година Нису потребна 
додатна 
средства 

Донета одлука Савета 
за борбу против 
трговине људима о  
проглашењу октобра 
Месецом борбе против 
трговине људима 

5.1.2. Формирање стручне подгрупе 
Републичког тима за борбу против 
трговине људима за сарадњу са 
медијима (реаговање на медијске 
извештаје и извештавање о 
активностима Савета за борбу против 
трговине људима и Републичког тима) 
 

Министарство 
унутрашњих 
послова, 
Координатор за 
борбу против 
трговине људима, 
Републички тим за 
борбу против 
трговине људима, у 
сарадњи са 
медијским кућама са 
националном 
фреквенцијом 

На првом 
састанку 
Републичког 
тима за борбу 
против 
трговине 
људима – 2009. 
година 

Нису потребна 
додатна 
средства 

Формирана стручна 
подгрупа, 
редовно 
функционисање  
 

5.1.3. Ангажовање јавних личности у 
активностима повећања нивоа свести 
најшире јавности о проблему трговине 
људима/децом 
 

Министарство 
унутрашњих 
послова, Савет за 
борбу против 
трговине људима, 
Координатор за 
борбу против 
трговине људима, 
стручна подгрупа за 
сарадњу са медијима 

2009–2011. 
године 

Нису потребна 
додатна 
средства 

Број ангажованих  
јавних личности 
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5.1.4. Спровођење информативне 
вишејезичне кампање на тему 
„Трговине људима/децом” путем 
електронских и штампаних медија 

Министарство 
унутрашњих 
послова, Савет за 
борбу против 
трговине људима, 
Координатор за 
борбу против 
трговине људима, 
стручна подгрупа за 
сарадњу са медијима 

2009–2011. 
године   

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Спроведена кампања, 
број емитиованих  ТВ 
спотова, радио 
џинглова, веб линкова, 
итд. 

5.1.5. Израда вишејезичног 
пропагандног материјала (лифлети, 
флајери, постери) и штампање 
едукативних и стручних публикација 
на тему борбе против трговине 
људима/децом намењених 
професионалцима, родитељима, деци и 
општој јавности 

Министарство 
унутрашњих 
послова, Савет за 
борбу против 
трговине људима, 
Републички тим за 
борбу против 
трговине људима, 
Група за превенцију 
и едукацију, Група за 
борбу против 
трговине децом, у 
сарадњи са Саветом 
за права детета 

2010–2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Тираж одштампаних  
информативних 
материјала (више врста)
Тираж едукативних 
публикација 
Број подељених 
едукативних 
публикација 

5.1.6. Континуирано организовање 
радионица на тему „Трговина децом” 

Министарство 
просвете, 
Републички тим за 
борбу против 
трговине људима, 
Група за борбу 
против трговине 
децом, Група за 
превенцију и 
едукацију 

2010–2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Број организованих 
радионица 
Број учесника/ца на  
радионицама 

5.1.7. Организовање културних, 
спортских и забавних манифестација у 

Савет за борбу 
против трговине 

2010–2011. 
годинe 

Средства 
обезбедити у 

Број одржаних јавних 
манифестација и 
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циљу подизања свести опште јавности 
о проблему трговине људима 

људима, 
Министарство 
омладине и спорта, 
Министарство 
унутрашњих 
послова, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за борбу 
против трговине 
децом, Група за 
превенцију и 
едукацију, стручна 
подгрупа за сарадњу 
са медијима, у 
сарадњи са 
Министарством 
културе 

буџету 
Републике 
Србије 

број учесника 
Број позива у вези 
пријава трговине 
људима 

5.1.8. Организовање и извођење 
информативних радио и ТВ емисија, 
серија уз учешће експерата на тему 
„Трговина људима/децом” 

Министарство 
унутрашњих 
послова, Савет за 
борбу против 
трговине људима,  
Координатор за 
борбу против 
трговине људима, 
стручна подгрупа за 
сарадњу са медијима, 
у сарадњи са 
Министарством 
културе 

2009–2011. 
годинe 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Број приказаних 
емисија 
Рејтинг 
гледаности/слушаности 
емисија 

5.1.9. Одржавање редовних прес-
конференција (квартално) Републичког 
тима за борбу против трговине људима 

Министарство 
унутрашњих 
послова, Савет за 
борбу против 
трговине људима, 

2010–2011. 
годинe 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Број одржаних прес-
конференција 
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Координатор за 
борбу против 
трговине људима, 
стручна подгрупа за 
сарадњу са медијима 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 5.2. 

Носилац 
активности 

Рок за 
спровођење 

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације 

5.2.1. Мапирање ризичних/рањивих 
група, ризичних подручја и 
реализованих истраживања из области 
трговине људима/децом  

Министарство 
просвете, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Републички тим за 
борбу против 
трговине људима, 
Група за борбу 
против трговине 
децом, Група за 
превенцију и 
едукацију 

2009. година Нису потребна 
додатна 
средства 

Израђена мапа 
ризичних/рањивих 
група, ризичних 
подручја  
и реализованих  
истраживања из 
области трговине 
људима/децом 

5.2.2. Развој и стандардизација 
програма превенције и развијање 
специфичних програма превенције по 
ризичним/рањивим групама у посебно 
угроженим подручјима  

Министарство за 
људска и мањинска 
права, Министарство 
унутрашњих 
послова, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Републички тим за 
борбу против 
трговине људима, 
Група за борбу 
против трговине 
децом, Група за 
превенцију и 
едукацију, у сарадњи 
са Комесаријатом за 
избеглице и  Саветом 

2010–2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Развијен и 
стандардизован 
програм превенције за 
посебно угрожена 
подручја 
Број развијених и 
стандардизованих 
програма 
Број израђених 
специфичних програма 
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за права детета  
5.2.3. Увођење садржаја о трговини 
људима/децом у наставне планове и 
програме школа и студијске програме 
високошколских установа 

Министарство 
просвете, 
Републички тим за 
борбу против 
трговине људима, 
Група за борбу 
против трговине 
децом, Група за 
превенцију и 
едукацију, у сарадњи 
са високошколским 
установама 

2011. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Уведен садржај кроз 
неку тематску јединицу 

5.2.4. Организовање вршњачке 
едукације у основним и средњим 
школама на тему трговине 
људима/децом 

Министарство 
просвете, 
Министарство 
унутрашњих 
послова, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за борбу 
против трговине 
децом, Група за 
превенцију и 
едукацију 

2010–2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Број одржаних 
вршњачких едукација 
Број учесника/ца 
Структура учесника/ца 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 5.3. 

Носилац 
активности 

Рок за 
спровођење 

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације 

5.3.1. Покретање иницијативе за 
спровођење истраживања/анализе о 
информисаности конзумената о 
трговини људима 

Министарство 
унутрашњих 
послова, 
Министарство 
правде, Координатор 
за борбу против 
трговине људима, 
Републички тим за 
борбу против 

2010. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Спроведено 
истраживање 
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трговине људима 
5.3.2. Постављање и дистрибуција 
билборда и другог штампаног 
материјала на фреквентним јавним 
местима са упозорењем на законске 
санкције  

Министарство 
унутрашњих 
послова, 
Министарство 
правде, Координатор 
за борбу против 
трговине људима, 
Републички тим за 
борбу против 
трговине људима 

2010–2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Број постављених 
билборда 
Структура и број 
градова/места у 
Републици Србији  у 
којима су билборди 
постављени 

5.3.3. Расписане јавне набавке за 
пројекте којима би се предвиделе мере 
које обесхрабрују тражњу за свим 
облицима експлоатације људима/децом 
и формирање комисије која ће 
одлучивати о јавној набавци 

Савет за борбу 
против трговине 
људима, 
Министарство 
унутрашњих 
послова, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Координатор за 
борбу против 
трговине људима, 
Група за превенцију 
и едукацију  

2010. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Расписане јавне 
набавке 
Обезбеђена буџетска 
средства за пројекте 
Формирана комисија  

5.3.4. Остваривање сарадње са Унијом 
послодаваца, туристичким савезом и 
другим релевантним институцијама 
које могу доћи у контакт са 
потенцијалним експлоататорима 

Министарство 
унутрашњих 
послова, Савет за 
борбу против 
трговине људима, 
Координатор за 
борбу против 
трговине људима, 
Републички тим за 
борбу против 
трговине људима, 
Министарство рада и 

2009–2011. 
годинe 

Нису потребна 
додатна 
средства 

Број састанака 
Број заједничких 
саопштења 
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социјалне политике, 
у  сарадњи са 
Министарством 
економије и 
регионалног развоја 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 5.4. 

Носилац 
активности 

Рок за 
спровођење 

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације 

5.4.1. Мапирање реализованих 
програма обуке са представницима 
различитих заинтересованих група  

Министарство 
просвете, 
Министарство 
унутрашњих 
послова, 
Министарство 
правде,  
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство 
здравља, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за превенцију 
и едукацију, Група за 
борбу против 
трговине децом 

2009. година Нису потребна 
додатна 
средства 

Израђена мапа и 
достављена 
Координатору за борбу 
против трговине 
људима 

5.4.2. Акредитација (по потреби) или 
препоручени пакети обуке за експерте 
који се баве трговином људима/децом 
(мултидисциплинарни и 
међусекторски приступ) 

Министарство 
просвете, 
Министарство 
унутрашњих 
послова, 
Министарство 
правде, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство 
здравља, Републички 
тим за борбу против 

2010. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Израђен и акредитован 
(по потреби) или 
препоручен програм 
обуке 
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трговине људима, 
Група за превенцију 
и едукацију, Група за 
борбу против 
трговине децом 

5.4.3. Едукација будућих едукатора  на 
основу акредитованог (по потреби) или 
препорученог програма обуке на тему 
„Трговина људима/децом” – „ТОТ” на 
тему „Вештине обучавања” 

Министарство 
просвете, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство 
унутрашњих 
послова, 
Министарство 
правде, 
Министарство 
здравља, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за превенцију 
и едукацију, Група за 
борбу против 
трговине децом 

2010–2011. 
годинe 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Одржанне едукације  
Број едукација 
Број учесника/ца 
едукација 

5.4.4. Едукација професионалаца који 
раде са рањивим групама са посебним 
освртом на стручне сараднике 

Министарство 
просвете, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство 
унутрашњих 
послова, 
Министарство 
правде, 
Министарство 
здравља, 
Министарство за 
људска и мањинска 
права, Републички 

2010–2011. 
годинe 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије, могућа 
донаторска 
средства 

Број одржаних 
едукација 
Број и структура 
учесника/ца 
Ниво повећаног знања  
и информисаности о 
теми 
Број покренутих 
активности везано за 
сваки систем 
појединачно 
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тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за превенцију 
и едукацију, Група за 
борбу против 
трговине децом, у 
сарадњи са 
Комесаријатом за 
избеглице 

5.4.5. Едукација професионалаца који 
раде са децом из различитих рањивих 
група кроз семинаре, радионице, 
округле столове, конференције и 
слично 

Министарство 
просвете, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство 
унутрашњих 
послова, 
Министарство 
правде, 
Министарство 
здравља, 
Министарство за 
људска и мањинска 
права, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за превенцију 
и едукацију, Група за 
борбу против 
трговине децом, у 
сарадњи са 
Комесаријатом за 
избеглице и 
едукаторима 

2010–2011. 
годинe 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије, могућа 
донаторска 
средства 

Број одржаних 
едукација 
Структура учесника/ца 
Степен повећаног 
знања 
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Стратешки циљ:  6. Смањити факторе ризика и подложности проблему путем: 
 
6.1. Побољшања знања група под ризиком о мерама опреза које могу предузети у циљу смањења ризика од трговине људима; 
 
6.2. Побољшања социјалних и економских услова група под ризиком, посебно спровођењем Стратегије за смањење 
сиромаштва; 
 
6.3. Развијања економских и социјалних програма за оснажење жена и деце под ризиком. 
 
Активности за реализацију 
специфичног циља: 6.1. 

Носилац 
активности 

Рок за 
спровођење 

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације 

6.1.1. Израда информативних 
материјала о мерама опреза за 
различите групе под ризиком 

Министарство 
просвете, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство 
унутрашњих 
послова, 
Министарство 
правде, 
Министарство 
здравља, 
Министарство за 
људска и мањинска 
права, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за превенцију 
и едукацију, Група за 
борбу против 
трговине децом, у 
сарадњи са 
Комесаријатом за 
избеглице, 
Националном 
службом за 

2010. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Израђени материјали 
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запошљавање, 
едукаторима и 
релевантним 
међународним 
организацијама 

6.1.2. Континуирана едукација о 
мерама опреза са рањивим групама  

Министарство 
просвете, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство 
унутрашњих 
послова, 
Министарство 
правде, 
Министарство 
здравља, 
Министарство за 
људска и мањинска 
права, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за превенцију 
и едукацију, Група за 
борбу против 
трговине децом, у 
сарадњи са 
Комесаријатом за 
избеглице, 
Националном 
службом за 
запошљавање, 
едукаторима и 
релевантним 
међународним 
организацијама 

2009–2011. 
годинe 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије  

Број едукација 
Број учесника/ца 
Структура учесника/ца 

6.1.3. Оснаживање постојећих СОС Министарство рада и 2010–2011. Средства Број подржаних СОС 
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телефона  социјалне политике, 
Министарство 
унутрашњих 
послова, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, у 
сарадњи са 
Министарством за 
телекомуникације и 
информационо 
друштво и 
релевантним 
невладиним 
организацијама  

годинe обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије или из 
међународних 
донација 

линија 
Број позива 
 

6.1.4. Континуирани мониторинг 
Интернета за превенцију трговине 
људима/децом 

Министарство 
унутрашњих 
послова, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за превенцију 
и едукацију, Група за 
борбу против 
трговине децом, у 
сарадњи са 
Министарством за 
телекомуникације и 
информационо 
друштво 

2011. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије или из 
међународних 
донација 

Извештаји о 
мониторингу 
Благовремено 
откривање врбовања за 
трговину 
људима/децом 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 6.2. 

Носилац 
активности 

Рок за 
спровођење 

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације 

6.2.1. Мапирање националних 
стратегија и регионалних 
инструмената у вези са трговином 
људима/децом 

Коориднатор за 
борбу против 
трговине људима и 
Саветодавно тело 
Републичког тима за 
борбу против 

2009. година Нису потребна 
додатна 
средства 

Број мапираних  
докумената 
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трговине људима 
6.2.2. Повезивање и сарадња са 
тимовима за имплементацију 
постојећих стратегија 

Координатор за 
борбу против 
трговине људима и 
Саветодавно тело 
Републичког тима за 
борбу против 
трговине људима 

2009–2011. 
годинe 

Нису потребна 
додатна 
средства 

Број састанака 
Број укључених актера 
Број заједничких акција 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 6.3. 

Носилац 
активности 

Рок за 
спровођење 

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације 

6.3.1. Мапирање постојећих и 
иницирање нових економских и 
социјалних програма, нарочито за 
оснажење жена и деце из рањивих 
група 

Координатор за 
борбу против 
трговине људима, 
Саветодавно тело 
Републичког тима за 
борбу против 
трговине људима, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
у сарадњи са 
Министарством 
економије и 
регионалног развоја 
и Националном 
службом за 
запошљавање 

2009. година Нису потребна 
додатна 
средства 

Број мапираних 
докумената 

6.3.2. Сарадња са државним 
инстуцијама, међународним, 
невладиним  и другим организацијама  
које спроводе постојеће програме, 
нарочито за оснаживање жена и деце 

Коориднатор за 
борбу против 
трговине људима и 
Саветодавно тело 
Републичког тима за 
борбу против 
трговине људима 

2009–2011.  
године 

Нису потребна 
додатна 
средства 

Број састанака 
Број укључених актера 
Број заједничких акција 
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ПОМОЋ, ЗАШТИТА И РЕИНТЕГРАЦИЈА ЖРТАВА 

 
Стратешки циљ: 7. Побољшати идентификацију жртава свих облика трговине људима путем: 
 

7.1. Побољшања способности владиних и невладиних представника да идентификују жртве различитих облика трговине 
људима; 

7.2. Адекватне идентификације жртава и олакшања самоидентификације особа којима се тргује.  
 
Активности за реализацију 
специфичног циља: 7.1. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства  

Показатељи 
реализације  

7.1.1. Дефинисати и усагласити 
критеријуме за идентификацију 
жртава трговине људима са посебним 
освртом на критеријуме за 
идентификовање деце  жртава 
трговине људима 

Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
Републички тим за 
борбу против 
трговине људима, 
Група за помоћ и 
заштиту 

2009. година  Нису потребна 
додатна 
средства 

Усаглашена листа 
индикатора  

7.1.2. Испитати потребе за знањем и 
вештинама свих релевантних учесника 
процеса заштите жртава трговине 
људима   

Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
Републички тим за 
борбу против 
трговине људима, 
Група за помоћ и 
заштиту 

2010. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Сачињен извештај о 
испитивању потреба  

7.1.3. На основу испитивања потреба 
израдити специфичне програме обуке 
за рад са жртвама трговине људима  

Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство 
унутрашњих послова,  
Министарство 
здравља, 
Министарство правде, 

2010–2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Израђени специфични 
програми обуке   
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Министарство 
спољних послова, 
Служба за 
координацију заштите 
жртава трговине 
људима,  
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за помоћ и 
заштиту 

7.1.4. Организовати едукације за 
представнике јединица локалних 
самоуправа, невладиних и других 
организација на тему идентификације 
и заштите жртава трговине људима  

Савет за борбу против 
трговине људима, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Служба за 
координацију заштите 
жртава трговине 
људима, Координатор 
за борбу против 
трговине људима, 
Републички тим за 
борбу против 
трговине људима,  
Група за помоћ и 
заштиту, Група за 
превенцију и 
едукацију, Група за 
борбу против 
трговине децом, у 
сарадњи са 
Министарством за 
државну управу и 
локалну самоуправу 

2009–2011. 
године 

Делимично 
обезбеђена 
средства за 
2009. годину 
 
Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије за 
2009–2011. 
године 

Број едукација 
Број присутних 
Присуство свих 
релевантних актера за 
борбу против трговине 
људима 
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7.1.5. Јачање капацитета државних 
органа и других релевантних 
институција и организација у циљу 
идентификације жртава трговине 
људима/децом и учинилаца кривичних 
дела повезаних са трговином 
људима/децом, посебно у случајевима 
када се злоупотребљавају високе 
технологије  

Савет за борбу против 
трговине људима, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
у сарадњи са 
Министарством за 
телекомуникације и 
информационо 
друштво  

2010–2011. 
годинe 

Средства 
обезбедити из 
Буџета 
Републике 
Србије, 
донација и 
других извора 
финасирања 

Број едукација 
Број едукованих 
Број контролисаних 
сајтова 
Број препознатих 
потенцијалних жртава 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 7.2. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

7.2.1. Израда информативних кампања 
и материјала који треба да подстакну 
самоидентификацију жртава трговине 
људима/децом 

Министарство 
унутрашњих послова, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за помоћ и 
заштиту, Група за 
превенцију и 
едукацију 

2009–2011. 
годинe 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Дистрибуирани 
информативни 
материјал  

 
 
 
    Стратешки циљ:   8. Спречити секундарну виктимизацију жртава/сведока од стране државних органа путем: 
 
 

8.1. Доследног поштовања људских права жртава и примене међународних стандарда заштите људских права жртава 
трговине људима у борби против трговине људима, као што су УНИЦЕФ Смернице за заштиту права деце жртава 
трговине децом у југоисточној Европи и УНХЦХР Принципи и смернице о људским правима и трговини људима; 
 
8.2. Унапредити прописе у сврху ефикасније заштите жртве и омогућити откривање, процесуирање и санкционисање 
извршилаца кривичног дела трговине људима; 
   
8.3.  Омогућити ефикасно обештећење за жртве трговине људима.  
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Активности за реализацију 
специфичног циља: 8.1. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

8.1.1. Креирање посебних услуга и 
програма за помоћ и заштиту деце 
жртава трговине људима у складу са 
Конвенцијом Уједињених нација о 
правима  детета и препорукама 
Комитета за права детета 

Министарство рада и 
социјалне политике,  
Министарство 
унутрашњих послова, 
Група за помоћ и 
заштиту, Група за 
борбу против 
трговине децом 

2010. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Креирани програми за 
децу 

8.1.2. Обезбеђивање средстава за 
несметано функционисање програма 
за помоћ и заштиту жртава трговине 
људима/децом  

Министарство рада и 
социјалне политике,  
Министарство 
унутрашњих послова, 
Група за помоћ и 
заштиту, Група за 
борбу против 
трговине децом, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима 

2011. година  Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Средства Фонда 
(уколико буде 
формиран Фонд за 
помоћ жртвама 
трговине људима) 
Број организација и 
институција које су 
добиле новац  

8.1.3. Доследна примена процедура 
дефинисаних Општим и посебним 
протоколима за заштиту деце од 
злостављања и занемаривања, са 
посебним освртом на заштиту деце од 
трговине људима 

Министарство 
просвете, 
Министарство 
здравља, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство правде, 
у сарадњи са Саветом 
за права детета 
 

2009–2011. 
годинe 

Нису потребна 
додатна 
средства 

Број препознатих и 
пријављених жртава 
надлежним органима 
Број адекватно 
спроведених поступака 
у складу са Општим и 
посебним протоколима 
за заштиту деце од 
трговине људима 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 8.2. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  
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8.2.1. Формирање стручног тима за 
израду Нацрта акта о заштити жртава 
трговине људима  

Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Републички 
тим за борбу против 
трговине, Група за 
помоћ и заштиту 

2009. година  Нису потребна 
додатна 
средства 

Формиран стручни тим 
Број чланова стручног 
тима 
  

8.2.2. Израда Нацрта акта о заштити 
жртава трговине људима  

Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Републички 
тим за борбу против 
трговине, Група за 
помоћ и заштиту 

2009. година  Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Израђен  и  
дистрибуиран Нацрт  
акта 

8.2.3. Израда инструкције у вези заштите 
жртава трговине људима 

Министарство рада и 
социјалне политике  
 

2009. година Нису потребна 
додатна 
средства 

Израђена инструкција  

8.2.4. Формирање стручног тима за 
израду Нацрта протокола о сарадњи у 
идентификацији и поступању у 
случајевима трговине људима  

Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Министарство 
рада и социјалне 
политике, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство 
здравља, 
Министарство правде, 
Министарство 
просвете, 
Група за помоћ и 
заштиту  
 

2009. година  Нису потребна 
додатна 
средства 

Формиран стручни тим  

8.2.5. Израда Нацрта протокола о 
сарадњи у идентификацији и поступању 
у случајевима трговине људима 

Министарство 
унутрашњих послова, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, стручни тим 
за израду Нацрта 

До половине 
2010. године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије  

Израђен Нацрт 
протокола  
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протокола о сарадњи у 
идентификацији и 
поступању у 
случајевима трговине 
људима 

8.2.6. Усвајање Нацрта протокола и 
потписивање акта о сарадњи владиних, 
невладиних, међународних и других 
организација 

Савет за борбу против 
трговине људима, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство 
здравља, 
Министарство 
просвете, у сарадњи са 
невладиним, 
међународним и 
другим организацијама 
 

Крај 2010. 
године 

Нису потребна 
додатна 
средства 

Усвојен Нацрт 
протокола  
Потписан акт о сарадњи  

8.2.7. Јачање капацитета и 
укључивања у механизам заштите 
жртава трговине људима, уз измене 
одговарајућег акта 

Министарство 
унутрашњих послова, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Служба за 
координацију заштите 
жртава трговине 
људима, Група за 
помоћ и заштиту, 
Група за правосуђе и 
полицију 

2009–2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије  

Број контаката 
Број обезбеђених 
жртава и блиских особа 
Успостављен систем 
безбедности жртава, 
блиских особа и 
запослених који раде са 
жртвама трговине 
људима 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 8.3. 

Носилац активности  Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

8.3.1. Израдити предлог за ефикасно  Координатор за борбу 2010. година Нису потребна Израђен предлог 
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обештећење за жртве трговине људима  против трговине 
људима, Група за 
правосуђе и полицију, 
Група за помоћ и 
заштиту  

додатна 
средства 

  
 
 
Стратешки циљ: 9. Сачинити дугорочне програме заштите и реинтеграције жртава трговине људима ради: 
 
9.1. Пружања психосоцијалне подршке, помоћи и заштите свим жртвама трговине људима, независно од њихове воље да 
сарађују са државним органима у истражном и доказном поступку; 
 
9.2. Омогућавања наставка школовања; 
 
9.3. Професионалног усавршавања; 
 
9.4. Изналажења адекватног смештаја за жртве трговине људима, и  
 
9.5. Изналажења могућности за добијање месечне надокнаде у процесу (ре)интеграције.  
 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 9.1. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

9.1.1. Израда стандарда за рад са 
жртвама трговине људима са 
посебним стандардима за рад са децом 

Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство правде,  
Министарство 
просвете, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за помоћ и 

2010. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије  

Израђени стандарди  
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заштиту, Група за 
борбу против 
трговине децом, 
Група за правосуђе и 
полицију, у сарадњи са 
Саветом за права 
детета 

9.1.2. Усвајање стандарда за рад са 
жртвама трговине људима са 
посебним стандардима за рад са децом 
од стране свих релевантних учесника у 
процесу заштите  

Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство правде,  
Министарство 
просвете, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за помоћ и 
заштиту, Група за 
борбу против 
трговине децом, 
Група за правосуђе и 
полицију, у сарадњи 
са Саветом за права 
детета 

2011. година Нису потребна 
додатна 
средства 

Усвојени стандарди  

9.1.3. Израда механизама за примену 
стандарда за рад са жртвама трговине 
људима са посебним стандардима за 
рад са децом 

Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство правде,  
Министарство 
просвете, 
Координатор за борбу 
против трговине 

2011. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије  

Израђени механизми за 
примену стандарда 
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људима, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за помоћ и 
заштиту, Група за 
борбу против 
трговине децом, 
Група за правосуђе и 
полицију, у сарадњи 
са Саветом за права 
детета 

9.1.4. Креирање посебних програма 
заштите и реинтеграције за жртве са 
психички измењеним понашањем и 
тешкоћама у менталном развоју 

Министарство рада и 
социјалне политике, 
Министарсво 
здравља, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за помоћ и 
заштиту, у сарадњи са 
Саветом за права 
детета 

2010– 2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Креирани 
специјализовани 
програми 
Број жртава којима су 
пружене услуге 

9.1.5. Обезбеђивање средстава за 
несметано пружање психосоцијалне, 
правне и других видова помоћи  

Савет за борбу против 
трговине људима, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за помоћ и 

2009–2011. 
године 
 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије  

Прибављена средства 
Износ средстава 
Број организација и 
институција које су 
добиле средства 
Број корисника/ца  
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зашиту, у сарадњи са 
пружаоцима услуга  

9.1.6. Обезбеђивање средстава за  
несметано функционисање СОС 
телефона/служби  

Савет за борбу против 
трговине људима, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за помоћ и 
заштиту, у сарадњи са 
пружаоцима услуга 

2009–2011. 
године 

Средства 
обезбедити из 
буџета 
Републике 
Србије, 
донација и 
других извора 
финансирања 

Прибављена средства 
Износ средстава 
Број организација и 
институција које су 
добиле средства 
Број корисника/ца 

 
9.1.7. Мапирање капацитета за 
пружање адекватне подршке за децу 
жртве (и потенцијалне жртве) 
трговине људима  

Министарство рада и 
социјалне политике, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за помоћ и 
заштиту, Група за 
борбу против 
трговине децом, у 
сарадњи са Саветом 
за права детета 

2009. година  Нису потребна 
додатна 
средства 

Направљен документ о 
капацитетима 
Идентификоване 
потребе и недостаци  
 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 9.2. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

9.2.1. Креирати механизам 
афирмативне акције за укључивање 
жртава трговине људима (нарочито 
деце) у систем образовања  

Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 

2010–2011. 
године 

Нису потребна 
додатна 
средства 

Креиране мере 
афирмативне акције  



 40

Министарство 
просвете, Група за 
помоћ и заштиту, 
Група за борбу 
против трговине 
децом, у сарадњи са 
Саветом за права 
детета 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 9.3. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

9.3.1. Формализација сарадње 
Републичког тима за борбу против 
трговине људима и Националне 
службе за запошљавање ради 
укључивања жртава трговине људима 
на тржиште рада, у циљу 
професионалног усавршавања 

Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за помоћ и 
заштиту, Група за 
превенцију и 
едукацију, у сарадњи 
са Министарством 
економије и 
регионалног развоја и 
Националном 
службом за 
запошљавање  

2010–2011. 
године 

Нису потребна 
додатна 
средства 

Израђен и потписан 
Акт о сарадњи  

9.3.2. Креирање механизама за 
спровођење афирмативне акције за 
жртве трговине људима за 
укључивање на тржиште рада, у циљу 
професионалног усавршавања 

Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Група за помоћ и 
заштиту, Група за 
превенцију и 
едукацију, у сарадњи 
са Националном 
службом за 

2010–2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије  

Креиране мере 
афирмативне акције  
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запошљавање 
Активности за реализацију 
специфичног циља: 9.4. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

9.4.1. Мапирати број прихватилишта и 
склоништа који испуњавају стандарде 
за смештај жртава трговине људима 

Министарство рада и 
социјалне политике, 
Група за помоћ и 
заштиту, Служба за 
координацију заштите 
жртава трговине 
људима  

2009. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије  

База података о 
прихватилиштима и 
склоништима 

9.4.2. Израда стандарда за 
прихватилишта за смештај жртава 
трговине људима  

Министарство рада и 
социјалне политике, 
Група за помоћ и 
заштиту, у сарадњи са  
Републичким заводом 
за социјалну заштиту, 
стручном групом за 
стандардизацију 
услуге и 
прихватилиштима 

2009. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Израђени стандарди  

9.4.3. Обезбеђивање финансијских 
средстава  за несметано формирање 
прихватилишта, склоништа и других 
облика смештаја жртава трговине 
људима из Фонда за помоћ жртвама 
трговине људима (уколико буде 
формиран)   
 

Савет за борбу против 
трговине људима, 
Министарство 
финансија, 
Министарство рада и 
социјалне политике, у 
сарадњи са 
Министарством за 
државну управу и 
локалну самоуправу   

2010–2011. 
године 

Средства 
обезбедити из 
буџета 
Републике 
Србије, 
донација и 
других извора 

Обезбеђена средства 
(уколико Фонд за 
помоћ жртвама 
трговине људима буде 
формиран) 
Број организација које 
су добиле новац 
Број корисника/ца који 
су добили/е 
алтернативни смештај 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 9.5. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

9.5.1. Сачинити предлог за радну 
групу која ради на припреми предлога 
Закона о социјалној заштити, о 
изналажењу могућности за 

Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Републички 
тим за борбу против 

2009. година Нису потребна 
додатна 
средства 

Израђен предлог  
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материјалну помоћ жртвама трговине 
људима/децом 

трговине људима,  
Група за помоћ и  
заштиту, Група за 
правосуђе и полицију 

9.5.2. Пружање помоћи жртвама 
трговине људима из средстава која су 
прикупљена Доплатном поштанском 
марком  

Министарство рада и 
социјалне политике, 
Служба за 
координацију заштите 
жртава трговине 
људима, Група за 
помоћ и заштиту 

2009. година  Постоје 
прикупљена 
средства  

Износ дистрибуираног 
новца 
Број корисника/ца  

 
 
 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
 
 
Стратешки циљ: 10. Остварити континуирану међународну и регионалну сарадњу са другим службама, 
институцијама, организацијама које раде на овом проблему у циљу ефикаснијег гоњења учинилаца кривичног дела 
трговине људима и других кривичних дела са елементима експлоатације људи путем: 
 

10.1. Потписивања и спровођења одговарајућих правних инструмената за заједничко признавање доказа и заједничке 
истраге  уз сарадњу тужилаштава, полиције и судства из других земаља, укључујући сарадњу са Интерполом, 
Еурополом, SECI центром, SEEPAG-ом и другим организацијама; 

 
10.2. Побољшања система размене података са другим земљама; 
 
10.3. Убрзања поступка правне помоћи, посебно изручења учинилаца када се ради о кривичном гоњењу за трговину     

људима; 
 

10.4. Спровођења свеобухватне финансијске истраге у циљу проналажења и одузимања имовинске користи стечене 
извршењем кривичног дела трговине људима и сродних кривичних дела са елементима експлоатације људи.  

 
Активности за реализацију 
специфичног циља: 10.1. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства  

Показатељи 
реализације  

10.1.1. Формирање стручног тима за Министарство Крај 2009. Нису потребна Формиран стручни тим  
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израду међународних уговора о 
спровођењу заједничких истрага, 
посебно у случајевима трговине 
људима/децом  

унутрашњих послова, 
Министарство правде, 
Министарство 
спољних послова, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Група за 
правосуђе и полицију, 
у сарадњи са 
Комисијом за 
усклађивање 
деловања и даље 
побољшање сарадње 
у области правосуђа и 
унутрашњих послова 
у питањима од 
општег интереса,  а 
нарочито борби 
против корупције, 
организованог 
криминала, 
тероризма, дроге, 
трговине људима, 
заплене имовине, 
прања новца и другим 
повезаним питањима 

године  додатна 
средства  

10.1.2. Израда конкретних 
међународних споразума о сарадњи на 
случајевима трговине људима/децом 
са земљама у региону и 
најзаступљенијим земљама порекла и 
дестинације жртава трговине 
људима/децом (позивајући се BSEC 
споразум – Black sea economic 

Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство правде, 
Министарство 
спољних послова, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Група за 

2010–2011. 
године 

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије  

Нацрти споразума 
израђени 
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cooperation, SELEC споразум – South 
East Europe Law enforcement center и 
друге) 

правосуђе и полицију, 
у сарадњи са 
Комисијом за 
усклађивање 
деловања и даље 
побољшање сарадње 
у области правосуђа и 
унутрашњих послова 
у питањима од 
општег интереса, а 
нарочито борби 
против корупције, 
организованог 
криминала, 
тероризма, дроге, 
трговине људима, 
заплене имовине, 
прања новца и другим 
повезаним питањима 

10.1.3. Потписивање споразума о 
сарадњи у борби против трговине 
људима/децом и јавна промоција  

Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство правде, 
Министарство 
спољних послова, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Група за 
правосуђе и полицију, 
у сарадњи са 
Комисијом за 
усклађивање 
деловања и даље 
побољшање сарадње 
у области правосуђа и 
унутрашњих послова 
у питањима од 

Крај 2011. 
године  

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије  

Потписани споразуми 
(извештаји са прес 
конференције) 
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општег интереса, а 
нарочито борби 
против корупције, 
организованог 
криминала, 
тероризма, дроге, 
трговине људима, 
заплене имовине, 
прања новца и другим 
повезаним питањима 

10.1.4. Давање иницијативе за 
креирање споразума о оперативној 
сарадњи са Еурополом  и са ICAT 
(Inter Agency cooperation group) 

Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство правде, 
Министарство 
спољних послова, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Група за 
правосуђе и полицију, 
у сарадњи са 
Комисијом за 
усклађивање 
деловања и даље 
побољшање сарадње 
у области правосуђа и 
унутрашњих послова 
у питањима од 
општег интереса, а 
нарочито борби 
против корупције, 
организованог 
криминала, 
тероризма, дроге, 
трговине људима, 
заплене имовине, 
прања новца и другим 

2009–2010. 
године  

Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије  

Формулисани Предлози 
за оперативни споразум 
с Еурополом  
Успостављена сарадња 
са ICAT (Inter Agency 
cooperation group) 
Предлози за споразум о 
сарадњи са ICAT (Inter 
Agency cooperation 
group) 
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повезаним питањима  
10.1.5. Организовање регионалних 
конференција на тему борбе против 
трговине људима/децом и конкретне 
сарадње  по специфичним питањима 
(превенција, заједнички истражни 
тимови, размена информација, 
програми заштите и реинтеграције 
жртава трговине људима/децом, 
најгори облици дечијег рада, 
прикупљање података и друго) 

Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство правде, 
Министарство 
спољних послова, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Група за 
правосуђе и полицију, 
у сарадњи са 
Комисијом за 
усклађивање 
деловања и даље 
побољшање сарадње 
у области правосуђа и 
унутрашњих послова 
у питањима од 
општег интереса, а 
нарочито борби 
против корупције, 
организованог 
криминала, 
тероризма, дроге, 
трговине људима, 
заплене имовине, 
прања новца и другим 
повезаним питањима, 
међународним и 
невладиним 
организацијама 

2010–2011. 
године 

Средства 
обезбедити из 
буџета 
Републике 
Србије и 
донација 

Конференције одржане 
(агенда и извештај и 
закључци) 
Број учесника 

10.1.6. Редовни састанци у складу са 
динамиком радних група са 
полицијским официрима за везу 
присутнима у Републици Србији 

Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 

2009–2011. 
године 

Средства 
обезбедити из 
буџета 
Републике 
Србије и 

Састанци одржани 
(извештаји са 
састанака, списак 
учесника) 
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Саветодавно тело 
Републичког тима за 
борбу против 
трговине људима 

донација 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 10.2. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

10.2.1. Умрежавање и сарадња 
тужилаца  Западног Балкана, са 
Eurojust, SEEPAG,  SELEC и другим 
стручним организацијама 

Републичко јавно 
тужилаштво, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Група за 
правосуђе и полицију 

2009–2011.  
године 

Средства 
обезбедити из 
буџета 
Републике 
Србије и 
донација 

Мрежа тужилаца 
формирана  

10.2.2. Умрежавање Националних 
координатора за борбу против 
трговине људима из региона и 
одржавање редовних састанака 

Министарство 
унутрашњих послова, 
Савет за борбу против 
трговине људима, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Саветодавно 
тело Републичког 
тима за борбу против 
трговине људима 

2009–2011. 
године 

Средства 
обезбедити из 
буџета 
Републике 
Србије и 
донација 

Мрежа формирана 
(иницијална преписка) 

10.2.3. Умрежавање Службе за 
координацију заштите жртава 
трговине људима са другим сродним 
службама у региону и земљама 
порекла и дестинације жртава 
трговине људима/децом 

Савет за борбу против 
трговине људима, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Служба за 
координацију заштите 
жртава трговине 
људима, Група за 
помоћ и заштиту 

2009–2011. 
године 

Средства 
обезбедити из 
буџета 
Републике 
Србије и 
донација 

Мрежа формирана 
(листе контаката, 
директоријум услуга) 

10.2.4. Учествовање представника 
Савета за борбу против трговине 
људима и Координатора за борбу 

Министарство 
унутрашњих послова, 
Савет за борбу против 

2009–2011. 
године 

Средства 
обезбедити из 
буџета 

Учешће обезбеђено 
(Агенде са састанака, 
извештаји и листе 
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против трговине људима, 
Саветодавног тела Републичког тима 
за борбу против трговине људима, 
Руководилаца група и чланова 
Републичког тима за борбу против 
трговине људима на свим релевантним 
скуповима који третирају проблем 
трговине људима  

трговине људима, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Саветодавно 
тело Републичког 
тима за борбу против 
трговине људима 

Републике 
Србије и 
донација 

учесника) 

10.2.5. Прикупљање података о 
држављанима Републике Србије 
идентификованим као (потенцијалне) 
жртве трговине људима у 
иностранству  

Министарство 
спољних послова, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство рада и 
социјалне политике, 
Служба за 
координацију заштите 
жртава трговине 
људима, Координатор 
за борбу против 
трговине људима, 
Група за помоћ и 
заштиту 

Крај 2009. 
године 

Нису потребна 
додатна 
средства 

Подаци прикупљени 
(упитник и листа 
индикатора израђени) 

10.2.6. Редовна сарадња са 
Интерполом, Еурополом, FRONTEX-
ом, учешће у Систему раног 
упозоравања – AENEAS пројекту, 
сарадња са SECI Центром, МАРРИ 
Регионалним центром, BSEC, RCC и 
другим организацијама и 
иницијативама од значаја за борбу 
против трговине људима/децом 

Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство 
спољних послова, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Група за 
правосуђе и полицију 

2009–2011. 
године 

Средства 
обезбедити из 
буџета 
Републике 
Србије и 
донација 

Одржани састанци 
(извештаји и листе 
учесника) 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 10.3. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

10.3.1. Предлагање мера за  
реализацију  међународне правне 
помоћи у случајевима трговине 

Министарство 
унутрашњих послова, 
Министарство правде, 

2009. година Нису потребна 
додатна 
средства 

Мере израђене – 
Препоруке и мишљења 
формулисана 
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људима/децом у скраћеном  поступку Министарство 
спољних послова, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Група за 
правосуђе и полицију, 
у сарадњи са 
Комисијом за 
усклађивање 
деловања и даље 
побољшање сарадње 
у области правосуђа и 
унутрашњих послова 
у питањима од 
општег интереса, а 
нарочито борби 
против корупције, 
организованог 
криминала, 
тероризма, дроге, 
трговине људима, 
заплене имовине, 
прања новца и другим 
повезаним питањима 

Активности за реализацију 
специфичног циља: 10.4. 

Носилац активности Рок за 
спровођење  

Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације  

10.4.1. Контакти и сарадња са сличним 
јединицама у свету ради размене добре 
праксе у вези одузимања имовинске 
користи од трговаца људима и 
учинилаца других кривичних дела 
повезаних са експлоатацијом људи 
 
 

Министарство 
унутршњих послова, 
Министарство правде, 
Министарство 
финансија, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Група за 
правосуђе и полицију, 
у сарадњи са 

2010–2011. 
године 

Средства 
обезбедити из 
буџета 
Републике 
Србије, 
донација и 
Дирекције за 
одузимање 
имовинске 
користи од 

Контакти остварени  
Размењена добра 
пракса 
Одржане обуке 
Размењене 
информације 
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Агенцијом за борбу 
против корупције 

трговаца 
људима 

 
 
 

ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ МЕХАНИЗАМА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И ЕВАЛУАЦИЈА РЕЗУЛТАТА 
 
 
11.      У циљу успостављања успешног Националног механизма за борбу против трговине људима, неопходно је вршити 
редовну анализу деловања државних институција, невладиних и међународних организација. У том смислу Републички тим 
ће, периодично, сачињавати извештај о резултатима спроведених мера и активности предвиђених Стратегијом и 
Националним планом акције и извештај достављати Савету за борбу против трговине људима. 
             Да би се омогућио бољи увид у процес реализације стратешких циљева, сви чланови Републичког тима ће подносити 
годишњи извештај Координатору за борбу против трговине људима, који се налази на челу Републичког тима. 
             На основу извештаја Републичког тима Савет за борбу против трговине људима ће вршити анализу резултата и 
достављати надлежним органима препоруке за ревизију стратешких циљева и предлагати неопходне мере. 

  
 
Активност за раелизацију Носилац активности Рок за 

спровођење 
Потребна 
средства 

Показатељи 
реализације 

11.1. Дефинисање механизама за 
праћење, интерну и екстерну оцену 
рада државних институција, 
невладиних, међународних 
организација и других субјеката у 
борби против трговине људима и 
заштити жртава 

Министарство 
унутрашњих послова,  
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Саветодавно 
тело Републичког 
тима за борбу против 
трговине људима 

 2009. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Структура и број 
присутних 
Осмишљен механизам 
адекватност механизма 

11.2. Ревизија Националног плана 
акције за борбу против трговине 
људима за период од 2009. до 2011. 
године 

Министарство 
унутрашњих послова,  
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Републички 
тим за борбу против 
трговине људима, 
Саветодавно тело 

2009. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Структура и број 
присутних 
Обухватност и 
квалитет документа 
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Републичког тима за 
борбу против 
трговине људима 

11.3. Периодична процена примене 
Стратегије борбе против трговине 
људима у Републици Србији 

Министарство 
унутрашњих послова, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Саветодавно 
тело Републичког 
тима за борбу против 
трговине људима 

2010. година Средства 
обезбедити у 
буџету 
Републике 
Србије 

Употребљивост (број 
препорука, 
релевантност, 
обухватност) 
Тематска обухватност 
Методолошки квалитет 
Извори информација 
(партиципативност и 
поузданост) 
Коришћење резултата 

11.4. Завршна интерна и екстерна 
евалуација имплементације Стратегије 
борбе против трговине људима у 
Републици Србији, ради израде нове 
стратегије 

Министарство 
унутрашњих послова, 
Савет за борбу против 
трговине људима, 
Координатор за борбу 
против трговине 
људима, Саветодавно 
тело Републичког 
тима за борбу против 
трговине људима, у 
сарадњи са 
стручњацима 
 за анализирање 
резултата рада 

2011. година Средства 
обезбедити из 
буџета 
Републике 
Србије и 
донација 

Употребљивост (број 
препорука, 
релевантност, 
обухватност) 
Тематска обухватност 
Методолошки квалитет 
Извори информација 
(партиципативност и 
поузданост) 
Коришћење резултата 

 


