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На основу члана 41. став 3. и став 10. Пословника Владе („Службени гласник РС”, 
бр. 61/06 - пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 - 
др.пропис), на предлог Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: 
Министарство), Одбор за правни систем и државне органе Владе Републике Србије на 33. 
седници, одржаној 23. јуна 2021. године, донео је Закључак 05 Број: 56-5799/2021 којим се 
одрђује спровођење јавне расправе у Републици Србији о Предлогу акционог плана за 
период 2021-2022. године за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине 
људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022 (у даљем тексту: Предлог 
акционог плана). 

Наведеним Закључком утврђен је и Програм јавне расправе о Предлогу акционог 
плана. 
 

 
I ОПШТИ ПОДАЦИ 

Јавна расправа о Предлогу акционог плана реализована је у складу са утврђеним 
Програмом, у периоду од 24. јуна до 14. јула 2021. године, за представнике државних 
органа, институција, међународних организација, удружења грађана и других 
представника цивилног друштва, стручне јавности, као и друге заинтересоване стране. 

Текст Предлога акционог плана је постављен на интернет страници Министарства 
унутрашњих послова (www.mup.gov.rs ) и на Порталу еУправa (www.euprava.gov.rs) и 
заинтересована јавност је позвана да у назначеном року достави сугестије, предлоге, 
иницијативе и коментаре. 

Предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре заинтересоване стране су могле да 
доставе електронским путем на адресу: natco@mup.gov.rs или поштом на адресу: 
Министарство унутрашњих послова, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2, 
попуњавањем Формулара за достављање предлога и сугестија. 

На Јавни позив Министарству су достављени у предвиђеном року коментари 
Правосудне академије, Заштитника грађана, организације цивилног друштва IBSSA - Биро 
за борбу против трговине људима из Београда, Удружења грађана за борбу против 
трговине људима и свих облика родно заснованог насиља над женама – Атина из Београда 
и организације цивилног друштва Акција против трговине људима – АСТРА из Београда. 

 
 

II АНАЛИЗА И МИШЉЕЊА И КОМЕНТАРА ПРИСТИГЛИХ ТОКОМ 
 ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

 
Правосудна академија доставила је начелне и примедбе у појединостима на 

предлог акционог плана. 
 
Начелне примедбе  
 

Предложена је допуна посебног циља 3.  и то: допуна Мере 3.1. „Праћење примене 
међународних стандарда у пракси у циљу унапређења поступања полиције, јавног 
тужилаштва и суда“ (једна активност) и мере 3.2. „Унапређење капацитета полиције, 
тужилаштва и судова“ (две активности). Предложене активности Правосудна академија би 
реализовала у партнерству са International Rescue Committee (IRC), Институтом за 

http://www.mup.gov.rs/
http://www.euprava.gov.rs/
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криминолошка и социолошка истраживања и НВО АСТРА у оквиру пројекта Права детета 
у Србији – Унапређивање положаја деце у правосудном систему Републике Србије, 
финансираног из донација Европске комисије кроз Програм Права, једнакост и 
држављанство (референтни број: 878485 – CRIS). Начелне примедбе су делимично 
прихваћене, тако што су предложене активности формулисане у оквиру посебног циља 5. 
који се односи на заштиту деце.  
 
 
Примедбе у појединостима  
 

Предложено је да се пропише нова мера у оквиру циља 3. која би гласила: 
“Праћење примене међународних стандарда у пракси у циљу унапређења поступања 
полиције, јавног тужилаштва и суда“, а која би садржала активност са следећим текстом: 
„Праћење појединачног и системског поштовања правног оквира Правосуђа по мери 
детета (ПМД) у случајевима трговине људима и израда извештаја“. Наведени предлог није 
прихваћен јер је праћење примене међународних стандарда и израда извештаја редовна 
активност Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог и других 
државних органа. 
 

Предложено је да се пропише нова активност у мери 3.2. која би гласила 
„Развијање Приручника за обуку професионалаца о Правосуђу по мери детета (ПМД) у 
случајевима трговине децом“. Наведени предлог је прихваћен, али је сврстан у посебан 
циљ 5. који се односи на заштиту деце и меру 5.1: „Унапређивање компетенција државних 
службеника и запослених који могу доћи у контакт са децом жртвама“. 
 

Предложено је да се пропише нова активност у мери 3.2. која би гласила „Тренинг 
за тренере (ТоТ) за коришћење Приручника за обуку професионалаца о Правосуђу по 
мери детета (ПМД) у случајевима трговине људима и припадајућих алата, и пружање 
сталне техничке подршке током извођења даљих обука“. Наведени предлог је прихваћен, 
али је сврстан у посебан циљ 5. који се односи на заштиту деце и меру 5.1: „Унапређивање 
компетенција државних службеника и запослених који могу доћи у контакт са децом 
жртвама“. 
  

Заштитник грађана доставио је начелне и примедбе у појединостима на предлог 
акционог плана. 
 
Начелне примедбе 
 
  Заштитник грађана доставио је мишљење да, као независни и самостални државни 
орган, који у складу са чланом 1. Закона о Заштитнику грађана (Службени гласник РС“ бр. 
79/2005 и 54/2007) штити права грађана и контролише рад органа државне управе, као и 
других органа и организација, предузећа  и установа којима су поверена јавна овлашћења, 
старајући се о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права, изражава 
сагласност да у Предлогу акционог плана за период 2021-2022. године за спровођење 
Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите 
жртава 2017-2022, буду садржане активности којима се предвиђа да Заштитник грађана 
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обавља послове националног известиоца у области трговине људима и одговарајући 
показатељи са тим у вези, али и да има одређене сугестије за измену и допуну постојећих 
формулација као и прописивање нових активности и пратећих показатеља, у циљу 
постизања већег квалитета и прецизности овог стратешког документа. 
 У нацрту новог Закона о Заштитнику грађана који је у процедури и чије усвајање се 
очекује, предвиђено је да Заштитник грађана обавља послове националног известиоца у 
области трговине људима, сходно Закону о потврђивању Конвенције СЕ о борби против 
трговине људима  („Службени гласник РС – Међународни уговори“ број 19/09). 
 Члан 29. Закона о потврђивању Конвенције СЕ о борби против трговине људима 
садржи одредбу по којој свака страна уговорница треба да размотри могућност именовања 
националних известилаца или других механизама за надгледање активности државних 
институција у борби против трговине људима и примене захтева које поставља 
национално законодавство. 
 Ревидираним Акционим планом за преговарачко Поглавље 24 из јула месеца 2020. 
године под тачком 6.2 (број 6.2.8.13) Борба против организованог криминала, утврђена је 
следећа активност: „Именовање националног известиоца за трговину људима у 
институцији Заштитника грађана „ а као показатељ резултата се наводи: „Усвојен закон о 
Заштитнику грађана. Успостављени капацитети Канцеларије Заштитника грађана за 
независно недгледање у борби против трговине људима, посебно са фокусом на права 
жртава трговине људима и заштиту људских права“ 
 Мишљење Заштитника грађана је прихваћено и измене су унете у текст. 
 
Примедбе у појединостима 
 

Заштитник грађана предложио је следеће измене:  
 

Код посебног циља 1. потребно је код трећег показатеља: „Успостављен независни 
мониторинг активности у борби против трговине људима“ изменити извор провере тако 
да гласи: „Први тематски извештај Националног известиоца за трговину људима“. 
Примедба  је прихваћена и унета је у текст. 

У оквиру мере 1.2. „Развој партнерства на националном нивоу“ потребно је изврши 
допуна показатеља на нивоу мере (показатељ резултата) тако што ће гласити: “Израђен 
Предлог Закона о Заштитнику грађана којим је предвиђено да Заштитник грађана обавља 
послове националног известиоца у области трговине људима“, а затим, након овог 
показатеља прописати показатељ: „Усвојен Закон о Заштитнику грађана којим је 
предвиђено да Заштитник грађана обавља послове националног известиоца у области 
трговине људима“ (за наведени показатељ навести у табели у постојећим колонама: 
Јединица мере: ДА/НЕ; извор провере: Службени гласник Републике Србије, Сајт ЗГ; 
Почетна вредност: НЕ; Базна година:2020.; Циљана вредност у 2021.:ДА). Примедба  је 
прихваћена и унета је у текст. 

Потребно је прописати нови показатељ: „Успостављени капацитети Канцеларије 
Заштитника грађана за независно надгледање у борби против трговине људима, посебно 
са фокусом на права жртава трговине људима и заштиту људских права“ (за наведени 
показатељ навести у табели у постојећим колонама: Јединица мере: ДА/НЕ; извор 
провере: Сајт ЗГ, Посебан тематски извештај ЗГ као националног известиоца, Правилник 
о организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађана; 
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Почетна вредност: НЕ; Базна година:2021.; Циљана вредност у 2022:ДА). Предлог је 
прихваћен и унет је у текст. 

Постојећи показатељ: „Донето решење о одређивању националног известиоца за 
трговину људима“ потребно је допунити, тако да гласи: „Донето решење о одређивању 
националног известиоца за трговину људима у институцији Заштитника грађана“. 
Примедба је прихваћена и унета је у текст. 

 У оквиру мере 1.2. назив активности 1.2.1. потребно је допунити, тако да гласи: 
„Израдити Предлог Закона о Заштитнику грађана којим је предвиђено да Заштитник 
грађана обавља послове националног известиоца у области трговине људима (Веза: РАП 
П24 6.2.8.13.)“. Примедба је прихваћена и унета је у текст. 

У оквиру мере 1.2. након активности 1.2.1. потребно је прописати  нову активност, 
која гласи: „Успоставити капацитете Канцеларије Заштитника грађана за независно 
надгледање у борби против трговине људима, посебно са фокусом на права жртава 
трговине људима и заштиту људских права“. Предлог је прихваћен и унет је у текст, као 
показатељ. 

У циљу спровођења активности 1.2.1. посвећене оснивању и изргадњи националног 
независног механизма, потребно је да Заштитник грађана запосли на неодређено време 
2022. године 2 службеника са ВСС, у звању Виши саветник, који имају одговарајуће знање 
и искуство у области спречавања трговине људских бића, са посебним освртом на заштиту 
жртава трговине људима са фокусом на жене и децу жртве насиља, како би обављали 
веома сложене послове праћења. У складу са наведеним, потребно је да Заштитнику 
грађана из текуће буџетске резерве буду обезбеђена средства за плате два државна 
службеника са ВСС, у звању Виши саветник у току 2022. године.  

Такође, у циљу спровођења активности 1.2.1 потребно је прописати Спровођење 
програма стручног усавршавања за 10 запослених у Стручној служби Заштитника грађана, 
спровођењем одговарајућих специјализованих обука у циљу стицања одговарајућих 
капацитета и знања за успешно спровођење активности националног известиоца за 
трговину људима у институцији Заштитника грађана. (Период реализације активности је I, 
II и III квартал 2022. године). Наведене активности је потребно спровести из донаторских 
средстава око којих су потребне консултације. Предлог је прихваћен и унет је у текст. 
 Осим наведеног, у циљу спровођења активности 1.2.1. потребно је прописати и 
организовање 2 студијске посете за по 3 запослена у Стручној служби Заштитника грађана 
државама у којима је успостављен национални известилац за трговину људима и које 
представљају пример добре праксе у овој области. (Период II, III и IV квартал 2022. 
године). Oве активности је потребно спровести из донаторских средстава око којих су 
потребне консултације. Предлог је прихваћен и унет је у текст. 

У постојећим колонама у вези са горе поменутом активношћу потребно је 
прописати следеће: орган који спроводи активност: ЗГ; органи партнери у спровођењу 
активности: Министарство државне управе и локалне самоуправе и државни органи на 
локалном нивоу, Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције и Канцеларија 
за координацију активности у борби против трговине људима. Рок за завршетак 
активности: IV квартал 2022; Извор финансирања: Буџет РС и донаторска средства; Веза 
са програмским буџетом: Укупна процењена финансијска средства по изворима у дин. – 
2021 и 2022. година. Предлог је прихваћен и унет је у текст. 

Код мере 2.3. „Развијање и усавршавање компетенција јавних службеника“ било би 
целисходно да се код показатеља на нивоу мере наведу нови показатељи који гласе: „Број 
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запослених у Стручној служби Заштитника грађана који су похађали напредни програм 
обуке на тему „Трговина људима у циљу радне експлоатације“ и „Број запослених у 
Стручној служби Заштитника грађана који су похађали програм обуке „Унапређење 
превенције сузбијања трговине људима“ (за оба показатеља потребно је навести: почетна 
вредност: 0; Извор провере: Извештај Заштитника грађана; Базна година 2021.; Циљна 
вредност у 2021. години: 6 и у 2022. години 6. Предлог је прихваћен и креиран је нови 
показатељ, а у обуци коју организује Национална академја за јавну управу, у колони 
„органи партнери у спровођењу активности“ додат је Заштитник грађана. 
 

Организација цивилног друштва IBSSA - Биро за борбу против трговине 
људима, доставила је само начелне примедбе на предлог акционог плана, у којима се 
наводи следеће: „Акциони план пружа јасну слику делимично завршених активности, као 
и већ реализованих активности у претходном периоду, као анализа пројекта Швајцарске. 
Тако планиране активности су за службенике јавних служби, и тужиоца. У Акционом 
плани нема заступљене активности са цивилним сектором, односно невладиним сектором. 
У контексту акционог плана се залажемо да се нађе место и за организације цивилног 
друштва које би биле од велике важности и значаја државном сектору.“  

Такође, достављени су и следећи предлози:   
„Већи степен сарадње са невладиним организацијама које су спремне на заједничку 
сарадњу са органинима Министарства унутрашњих послова и државним институцијама 
које су задужене за борбу против трговине људима; Заједничко деловање на пропагирању 
и ширењу свести о трговини људима; Учешће у заједничким пројектима на свим нивоима 
на превенцији борбе против трговине људи и мигранта; Учешће у заједничким обукама 
лица која се оспособљавају за едукаторе у борби и превенцији борбе против трговине 
људима, миграната и деце која преживљавају насиље; Учешће у заједничким 
организацијама радионица, семинара, форума, конференција; Учешће у заједниничким 
активности на едукацији деце и омладине о штетности трговине људима и превенције.“ 

Начелне примедбе нису прихваћене имајући у виду да организације цивилног 
друштва учествују у спровођењу активности које су предвиђене Предлогом акционог 
плана и подразумевају се под појмом „партнери“. Такође, организацијама цивилног 
друштва и заинтересованим странама омогућено је учешће кроз процес јавне расправе. 
Наведена организација није навела конкретне предлоге и примедбе на посебне циљеве, 
мере и активности који су наведени у самом Предлогу акционог плана. 
 

Удружење грађана за борбу против трговине људима и свих облика родно 
заснованог насиља над женама Атина доставио је начелне и примедбе у појединостима 
на предлог акционог плана. 
 
Начелне примедбе 
 

УГ Атина наводи следеће: „Удружење Атина изражава забринутост јер се реч 
„жена“ не помиње у овом документу, а у називу саме Стратегије је експлицитно наведено 
да се она  
посебно односи на ЖЕНЕ и ДЕЦУ. Став је организације да се ради о великом пропусту 
који треба да се превазиђе. Став је Удружења Атина да је овај документ начињен без 
логичког следа у односу на постојећу Стратегију, да претходни Акциони план није 
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адекватно евалуиран, као и да су унете субјективне оцене које не кореспондирају са 
реалношћу (нарочито оне које су овом тексту унете у оквиру Посебних циљева (цифре 
нису тачне, Прихватилиште је затворено већ годину дана, а то се нигде не наводи итд). 
Претходно нереализоване активности нису наведене у оквиру нових предвиђених 
активности, те се не види напор да се оно што није учињено у претходном периоду буде 
реализовано у наредном периоду. Такође, само због опредељених средстава међународних 
донатора мигранти су излистани као рањива група, а нпр. реадмисанти/киње се ни не 
помињу иако реално спадају у мандат како Министарства рада, тако и КИРС-а…као ни 
Роми/киње, нити било које друге рањиве групе, жене у проституцији. Удружење Атина 
такође овом приликом шаље и појединачне коментаре на нацрт АП, уз став Удружења да 
и даље није јасно који је правни основ одлуке о томе да се расформира Радна група за 
мониторинг спровођења текуће Стратегије и на чију иницијативу је та одлука донета, 
будући да стратешки документ због чијег је спровођење и праћења Радна група 
формирана, још увек траје. Због чега и по ком основу се скраћује мандат постојећој 
Посебној радној групи, годину и по дана пре истека Стратегије, када је она формирана да 
прати спровођење целокупне Стратегије, дакле до краја 2022. године? Ово питање је и 
уско везано за начин на који је овај документ, нацрт АП направљен. Наше Удружење стоји 
на становишту да је овакав начин давања коментара, без претходног укључивање 
експертизе организација цивилног друштва нетранспарентан, да нарушава дуго година 
креирано партнерство и размену и да искључује и не уважава како мишљења самих 
организација цивилног друштва тако и жртава трговине људима, па према томе није начин 
уз пуну партиципацију свих заинтересованих страна“.  

Примедба у вези коришћења појма „жене“ није прихваћена имајући у виду да у 
самом наслову Стратегије јасно се и на недвосмислен начин утврђује да се Стратегија 
односи посебно на жене и децу, као рањиву категорију, исто тако се подразумева да су 
Акционим планом обухваћене и жене и деца али и друге рањиве групације кроз генерички 
појам ,,жртве трговине људима.'' 

Наводи да претходни акциони план није адекватно евалуиран нису прихваћени 
имајући у виду да је Извештај о резултатима спровођења Акционог плана за период 2019-
2020. године за спровођење Стратегије превенције и сузбијање трговине људима посебно 
женама и децом и заштите жртава 2017-2022 достављен Републичком секретаријату за 
јавне политике, на мишљење, који је на исти дало позитивно мишљење, као и да је 
Извештај израђен у складу са Уредбом о методологији управљања јавним политикама, 
анализи ефеката јавних политика и прописа и садржаја појединачних докумената јавних 
политика. 

У вези нереализованих и активности које се тичу рањивих категорија, примедба 
није усвојена, имајући у виду да се приликом израде Предлога акционог плана поступало 
у складу са кључним препорукама из Извештаја о резултатима спровођења акционог 
плана за 2019-2020. годину за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине 
људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. 

Што се тиче Прихватилишта за ургентно збрињавање жртава трговине људима, при 
Центру за заштиту жртава трговине људима, напомињемо да исто тренутно не прима 
кориснице из разлога лиценцирања специјализоване установе социјалне заштите за 
смештај корисница, поступак је у току, приводи се крају и очекује се да ће се поступак 
завршити најкасније до краја године. 
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Наводи који се односе на рад Посебне радне групе за спровођење и праћење 
Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите 
жртава 2017-2022, не могу се узети у обзир, јер је у складу са новим надлежностима 
министарстава и потребом за замену чланова радне групе донето Решење Министра 
унутрашњих послова, од 27. априла 2021. године, о образовању радне групе у пуном 
саставу. У раду радне групе равноправно ће учествовати организације цивилног друштва 
које су изабране на јавном позиву 2017. године.  

Такође, текст Предлога акционог плана за период 2021-2022. године за спровођење 
Стратегије, био је објављен на интернет страници Министарства унутрашњих послова 
(www.mup.gov.rs) и на Порталу еУправa (www.euprava.gov.rs), што га је чинило 
транспарентним и дало могућност свим заинтересованим странама да давањем  предлога, 
сугестија и иницијатива, електронским путем или редовном поштом, учествују у изради 
Акционог плана.  
 

 
Примедбе у појединостима 
 

Удружење грађана за борбу против трговине људима и свих облика родно заснованог 
насиља над женама Атина предложило је следеће: 

1. „На страни 5. стоји да је планирани Проценат спроведених активности Стратегије у 
целости у 2021. години 75%, а у 2022 – 85%. Примедба: Овде би у обе године требало да 
стоји да је планирани проценат 100%, па уколико се он не оствари, да се онда планирају 
промене у следећем акционом периоду, како би се он достигао. Овако се већ планира 
неуспех, па ако се зацртани проценат оствари, у извештају ће стајати да су активности 
100% спроведене према плану, а заправо то неће бити тачно“. Предлог је прихваћен и унет 
је у текст. 

2. „На страни 5. стоји „Успостављени институционални капацитети за свеобухватан 
одговор друштва на трговину људима“ и наводи се у базној и 2021. години НЕ, а 2022. 
ДА. 
Примедба: Нејасно је шта тачно значи овај показатељ и како ће се он мерити тако да је 
потребно да се он додатно прецизира или да се брише“. Предлог је прихваћен и показатељ 
за Општи циљ је приказан у процентима. 
      3. „На станици 6. у Мери 1.1. стоји да је „Број расположивих капацитета за домски 
смештај малолетника без пратње у установама социјалне заштите“ и у 2020. као базној 
години, и у 2021. и у 2022 – исти, 40. Примедба: Не може се стратешки планирати, а да 
јединица мере и у базној и у свакој следећој години буде иста, то онда спада у домен 
редовног рада. Ако се планира унапређење (чему акциони план треба да послужи), онда се 
број расположивих капацитета у 2021. или 2022. години мора повећати. У супротном, овај 
показатељ нема смисла и треба га брисати“. Предлог је прихваћен и унете су измене у 
текст. 
      4. „На страни 6. и 7. у Мери 1.1. стоји да је „Број смештених малолетника без пратње у 
установама социјалне заштите на годишњем нивоу“ у базној 2020. години 0, а онда се за 
2021. и 2022. предвиђа исти број – 85. Примедба: Не може у базној години овај број да 
буде 0, кад се малолетници без пратње већ годинама смештају у различитим установама. 
Треба, дакле, навести тачан податак за 2020. годину и у односу на њега планирати број у 
2021. и 2022. години. Овако паушално одређен број не значи ништа. Такође, ако је у 
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претходном показатељу наведено да је расположив број места 40, где се онда планира 
смештање додатних 45-ро деце?! „Предлог је прихваћен и унете су измене у текст.  
      5. „На страни 8. предвиђена је Активност 1.1.4. „Организовати годишње састанке на 
локалном нивоу“. Примедба: Не наводи се који састанци су у питању нити ко ће на њима 
да учествује; ако се ради о састанцима локалних анти-трафикинг тимова, онда то треба 
навести“. Предлог је прихваћен и унете су измене у текст. 

6.„На страни 8. у активности 1.1.3. Спровести обуке за спровођење Стандардних 
оперативних процедура за поступање са жртвама трговине људима на локалном нивоу. 
Примедба: Како постојеће Стандардне оперативне процедуре нису ревидиране у складу са 
предвиђеним роком, поставља се питање које ће процедуре бити промовисане, као и 
уколико дође до очекиване ревизије да ли ће то утицати на ток промовисања СОП-а, као и 
да ли ова активност заправо значи да ни до краја 2022. неће доћи до ревизије процедура?“ 
Примедба није усвојена јер нису достављени конкретни предлози за измену активности. 
Обуке ће се спроводити у складу са усвојеним Стандардним оперативним процедурама за 
поступање са жртвама трговине људима.  
     7. „На страни 8. стоји активност 1.1.5. Обезбедити и унапредити услуге смештаја 
малолетним странцима без пратње родитеља или старатеља у установама социјалне 
заштите. Примедба: Услуге смештаја се односе на све малолетне странце а не само на 
жртве трговине људима, па није јасно зашто се ова активност налази у овом Акционом 
плану. Потребно је или прецизирати за жртве трговине људима или брисати“. Примедба 
није прихваћена обзиром да су у свим документима малолетни мигранти без пратње 
препознати као групација у великом ризику од трговине људима. 

8. „На страни 10. стоји за Активнст 1.2.7. „Израдити образац извештаја о постигнутим 
резултатима у спровођењу Акционог плана“ - II квартал 2021. 
Примедба: Како је могуће да се образац извештаја изради пре него што је усвојен 
Акциони план, с обзиром на то да је јавна расправа о њему планирана и за III квартал (који 
управо тече)? Ако је образац већ израђен, и садржи активности из Акционог плана, то 
значи да је јавна расправа о њему непотребна и да се евентуалне сугестије ни на који 
начин неће узети у обзир?“ Предлог је прихваћен и унете су измене у текст. 
      9. „ На страни 13. стоји Активност 2.1.1. „Подржати медијске садржаје са темом  
трговина људима кроз пројектно суфинансирање медија“. 
Примедба: Имајући у виду дугогодишњи проблем заштите приватности жртава трговине 
људима, цурења информација из истрага и са суђења и одавање података о личности 
жртава у медијима, мора се прецизирати да се подршка даје за оне садржаје који 
професионално, етично и превентивно пишу о трговини људима и који штите идентитет 
жртава, да се не би дошло у ситуацију да се подржавају садржаји који изнова виктимизују 
жртве“. Примедба је прихваћена и биће узета у обзир приликом евалуације спроведених 
активности. 

10. „На странама 15., 16., 17. и 18. наведене су активности у Мери 2.3. „Развијање и 
усавршавање компетенција јавних службеника“, па је предвиђен велики број обука за 
професионалце из различитих области. Примедба: Све наведене обуке требало би да 
резултирају са повећањем броја пријава из наведених система (полиција, радна инспекција 
итд.), па би то требало додати као показатељ, иначе је учинак тих обука немогуће 
проценити због чега се поставља питање зашто се и спроводе“. Примедба је прихваћена и 
додати су одређени показатељи. 
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11. „На страни 18. у Посебном циљу 3. за показатељ „Повећање броја одређеног 
статуса посебно осетљивог сведока за жртве трговине људима“ стоји да је извор провере 
Извештај РЈТ. Примедба: Питање додељивања статуса посебно осетљивог сведока/иње 
није само одлука надлежних тужилаштва, будући да тај статус потврђују или не потврђују 
у судском поступку судије, те се може десити да једном додељен статус не прати до краја 
судског поступка сведокињу оштећену већ да јој он у судском поступку буде укинут, те се 
поставља питање колико извештаји РЈТ показују реално стање ствари. С друге стране, 
само додељивање статуса не гарантује да ће бити поштована сва права гарантована овим 
статусом, посебно у ситуацијама недостатка техничких могућности“. Примедба није 
прихваћена. Питање процесне заштите посебно осетљивих сведока од изузетног је значаја 
за жртве трговине људима, из ког разлога се континуирано предузимају активности како 
би се у кривичним поступцима због кривичног дела трговина људима, када год су за то 
испуњени законски услови, жртвама одредио статус посебно осетљивог сведока. Имајући 
у виду да овакав статус сведоку/жртви одређује орган поступка, када је у питању јавно 
тужилаштво, једини могући извор провере су извештаји Републичког јавног тужилаштва о 
броју жртава трговине људима којима је одређен статус посебно осетљивог сведока. 

12.  „На страни 1.8. у Посебном циљу 3. за показатељ „Повећање броја жртава 
трговине људима којима је додељена накнада штете“, за базну 2020. годину стоји 1, док се 
за 2021. планира 1. а за 2022 – 2. Примедба: Питању додељивања накнаде штете жртвама 
трговине људима се не може стратешки приступити нити се оно може третирати као 
реална могућност, а још мање као право, уколико се уместо једне жртве, предвиђа да 
накнаду штете добију две жртве. Како се парнични поступак за накнаду штете претежно 
води уз подршку организација цивилног друштва, предлажемо да се овај показатељ 
обрише, будући да невладине организације нису предвиђене као носиоци активности“. 
Примедба није прихваћена  имајући у виду да се ради о веома важном податку. Почев од 
2019. године, односно, од израде Смерница за унапређење судске праксе  у поступцима за 
накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку и одржаних обука, 
у неколико кривичних поступака, од којих се један водио и због кривичног дела трговина 
људима, суд је одлучио о имовинскоправном захтеву. Показатељ је овако формулисан да 
би био реалан и мерљив, а активности ће се предузимати у циљу унапређења тог права. 

13. „На страни 19., у Посебном циљу 3. за показатеље „Број спроведених обука за јавне 
тужиоце и судије за примену „Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за 
накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном и парничном поступку“ и 
Број обучених јавних тужиоца и судија за примену „Смерница за унапређење судске 
праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном и 
парничном поступку“ означен је број спроведених обука (1) и број обучених јавних 
тужиоца (10) као циљна вредност. Примедба: Сам број одржаних обука и обучених јавних 
тужиоца не говори о унапређеном положају жртва уколико се Смернице не примењују у 
пракси, уместо тога као индикатор може се поставити број судских поступака у којима је у 
накнади штете одлучено у оквиру кривичног поступка како Смернице сугеришу“. 
Примедба није прихваћена имајући у виду да је на нивоу Посебног циља 3:  „Унапређен 
проактивни систем откривања случајева трговине људима, ефикасно процесуирање 
физичких и правних лица и правна заштита жртава трговине људима“ дефинисан 
показатељ „Повећање броја жртава трговине људима којима је додељена накнада штете“. 

14.  „На страни 26., у оквиру Мере 3.3. показатељ "Број пријављених случајева Центру 
за заштиту жртава трговине људима од стране Министарства унутрашњих послова, 
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одређена циљна вредност 2021. (65) и 2022. (68) пријава упућених од стране МУП-а 
Центру за заштиту жртава трговине људима. Примедба: На страни 30. циљна вредност је 
65 формално идентификованих жртава, како МУП представља један од извора пријаве 
које иду ка ЦЗЗЖТЉ, поставља се питање на основу чега се пројектују циљне вредности и 
да ли су оне заправо показатељ успешности мере која се односи на унапређивање 
процедура“. Примедба није усвојена јер нису достављени конкретни предлози за измену 
активности, а предвиђени показатељи су реални и мерљиви. 

15. „На страни 28., у оквиру Мере 3.4. „Број потенцијалних жртава трговине људима 
врбованих путем интернета, друштвених мрежа и других отворених извора“ и „Број 
поднетих кривичних пријава за трговину људима где је начин врбовања преко интернета, 
друштвених мрежа и других отворених извора“. Примедба: Поред тога што се врбовање 
може догодити путем интернета и других отворених извора, сама експлоатација се може 
догађати у овој сфери. Поред врбовања треба додати „где је начин врбовања и 
експлоатације...“ Примедба није усвојена. Показатељ је, према досадашњем искуству на 
сузбијању трговине људима формулисан да буде реалан и мерљив.  

16.  „Посебан стратешки циљ 4. (наведен на страни 29) гласи: „Унапређен систем 
идентификације, заштите, помоћи и подршке жртвама трговине људима кроз дугорочне и 
одрживе програме социјалног укључивања“. Примедба: У нацрту Акционог плана 
предвиђене су само две мере – 4.1 . везан за поступак идентификације и 4.2. везан за 
специјализовани смештај. Уколико је намера да се у потпуности одговори на овај 
стратешки циљ 4., онда се морају предвидети и неке активности које се односе на помоћ и 
подршку жртвама у сврху њиховог дугорочног социјалног укључивања, као што су 
програми едукације, економског оснаживања и др. У супротном, овде се ради само о 
ургентном збрињавању и нема говора о стратешком приступу у пружању подршке 
жртвама“. Примедба није прихваћена, јер су активности у акционом плану предложене у 
складу са кључним препорукама из Извештаја о резултатима спровођења акционог плана 
за 2019-2020 годину за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, 
посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. 

17. „На стани 30 у оквиру Мере 4.1. „Унапређење поступка идентификације жртава 
трговине људима“ предвиђен је низ активности/обука за здравствене раднике, у циљу 
препознавања жртава трговине људима. Примедба: Ако се планира унапређење 
капацитета и респонзивности здравственог система на препознавање жртава трговине 
људима, онда то треба да резултира у повећаном броју пријава из овог система, па то 
треба додати као нови показатељ. У супротном није јасно како ће се мерити учинковитост 
ових активности и да ли су оне уопште оправдане“. Примедба је прихваћена и унете су 
измене у текст. 

18. „На страни 32. у оквиру Мере 4.2. „Обезбеђивање специјализованих смештајних 
капацитета“, предвиђен је исти капацитет прихватилишта за жртва – 6, у базној и у 
наредним годинама. Примедба: С обзиром на то да прихватилиште тренутно не ради те да 
нема лиценцу, стратешка активност би била да оно добије лиценцу и профункционише, 
иначе назначени капацитет не значи ништа, јер не може да се користи. Друго, ако се 
планира повећање броја идентификованих жртава, онда се мора планирати и повећање 
капацитета за њихово збрињавање, иначе назначени исти број (6) не доводи ни до каквог 
побољшања у њиховој заштити, већ управо супротно, то значи да ће Прихватилиште бити 
под додатним притиском“. Примедба је прихваћена у делу који се односи на лиценцирање 
услуге, док примедба која се односи на капацитете није прихваћена. Прихватилиште, као 



11 
 

део Центра за заштиту жртава трговине људима, је почело са радом у априлу 2019. године 
и по спроведеном конкурсу радно је ангажовано 7 извршиоца. Поступак лиценцирања се 
ускоро окончава и установа ће добити лиценцу за пружање услуге прихватилишта. 
Капацитет прихватилишта је фиксиран јер је на основу њега запослен одређен број 
извршиоца и утврђени структурални стандарди у погледу простора и опреме за пружање 
услуге. У периоду рада Прихватилишта, ретко је био попуњен максимални капацитет. 
Треба узети у обзир да је Прихватилиште конципирано за ургентан смештај.  

19. „На страни 32. у оквиру Мере 4.2. „Обезбеђивање специјализованих смештајних 
капацитета“, предвиђени показатељи односе се само на државне специјализоване 
капацитете. Примедба: С обзиром на то да УГ Атина једина у Републици Србији пружа 
специјализовани и лиценцирани смештај за жртве трговине људима („становање уз 
подршку“), те да је у више наврата поновљена препорука Србији (у ГРЕТА извештају 
Савета Европе из 2018, у редовним годишњим америчким ТИП извештајима) да обезбеди 
подршку специјализованим услугама за жртве које пружа цивилно друштво, стратешки 
приступ подразумева да један од показатеља у Циљу 4. буде и одрживост ових услуга, 
односно подршка од стране државе. У складу са тим додатим показатељем, потребно је 
даље у Акционом плану предвидети и одговарајуће активности“. Примедба није 
прихваћена јер Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања нема 
опредељена средства за конкурсе за финансирање пружаоца услуга из невладиног сектора.  

20. „На страни 33. у оквиру Активности 4.2.3. „Обезбедити одговарајући смештај и 
подршку жртвама трговине људима међу мигрантима, тражиоцима азила и лицима којима 
је одобрен азил“, наведено је – Постојећи пројекти који су на располагању. Примедба: 
Имајући у виду да жртвама трговине људима из мигрантске популације до сада није био 
доступан смештај који обезбеђује држава, него су оне биле смештане захваљујући 
цивилном сектору, потребно је осмислити активности које ће омогућити приступ 
смештају за жртве трговине људима из мигрантске популације под једнаким условима као 
и за домаће  држављане. У супротном ова активност нема смисла, а „постојећи пројекти 
који су на располагању“ не говоре ништа (ако се ради о пројектима које спроводи држава, 
онда их треба и навести). Сам термин одговарајући смештај је недовољно прецизан, 
будући да је свим жртавама без обзира на порекло и грађански статус непходна 
специјализована подршка и смештај, те предлажемо измену у речи одговарајући на реч 
специјализовани“.  Примедба није прихваћена. Законски оквир прописује забрану 
дискриминације по било ком основу, укључујући и дискриминацију по миграторном 
статусу, тако да наведене категорије миграната имају право да приступе свим постојећим 
државним смештајима. Према важећим прописаним процедурама, смештај је доступан 
свима. Комесаријат за избеглице и миграције је орган надлежан за обезбеђивање прихвата 
и смештаја ове три категорије миграната које су горе наведене, било у специјализованим 
објектима, укључујући и оне које обезбеђује цивилни сектор, било у оквиру својих 
капацитета, те ће он и обезбеђивати смештај. У том смислу је Комесаријат и носилац 
активности која се тиче смештаја ове категорије миграната.  

21. „На страни 33. и 34. наведени су показатељи резултата у оквиру стратешког циља 
5.  Примедба: Уколико се планира израда ревидираних индикатора за препознавање 
жртава трговине људима за систем образовања, као и обуке за наставнике у вези са тим 
(што се види из активности које следе у нацрту Акционог плана), онда би то морало да 
резултира и повећањем броја пријава из система образовања, па би такав показатељ 
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требало додати у постојећу листу за стратешки циљ 5“. Примедба је прихваћена и унете су 
измене у текст. 

22. „На страни 37., у оквиру Мере 5.2. „Унапређење превенције трговине децом“, стоји 
да је број реализованих радионица за децу мигранте у 2019/2020 – 8, а да је број деце која 
су похађала радионице (2020) – 0. Примедба: Требало би прецизирати о којим 
радионицама се ради, с обзиром да их спроводи КИРС (пошто се тако наводи), и 
ускладити базне године за број радионица и број деце, или је у оба случаја 2019/2020. или 
само 2019. или само 2020“. Примедба је делимично прихваћена. Унете су измене у део 
текста који се односи на измену базне вредности на нивоу мере за показатељ „Број 
реализованих радионица намењених деци мигрантима/тражиоцима азила“. Што се тиче 
базне године, узета је у обзир школска 2019/2020. година. Примедба која се тиче 
прецизирања радионица се не прихвата, с обзиром да Комесаријат за избеглице и 
миграције организује и омогућава спровођење различитих радионица за децу школског 
узраста у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Центром за 
заштиту жртава трговине људима. 

23. „На страни 37. у оквиру Мере 5.2. наведене су активности у којима се помиње 
учешће Црвеног крста.  Примедба: Због чега се даје првенство Црвеном крсту у односу на 
друге, специјализоване организације цивилног друштва које пружају подршку жртвама 
трговине људима када су оне првопозване да учествују у реализацији активности 
усмерених на сузбијање трговине људима и пружање подршке жртвама? Зашто се друге 
организације експлицитно не наводе?“. Примедба није усвојена јер нису достављени 
конкретни предлози за измену активности. У мери 5.2. „Унапређење превенције трговине 
децом“ наведени су сви носиоци програма превенције трговине децом који су препознати 
у Извештају о резултатима спровођења акционог плана за 2021-2022. годину за 
спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом 
и заштите жртава 2017-2022. Примедба да се организације цивилног друштва експлицитно 
не наводе, је прихваћена и унета у текст. 

24. „На страни 39. у оквиру Мере 5.3. наведене су циљне вредности за 6 показатеља за 
2021. и 2022. годину. Примедба: За 3. и 4. показатељ на листи недостају циљне вредности 
за 2022. годину па их треба дефинисати (повећати у односу на 2021) и унети“. Примедба је 
прихваћена и унете су измене у текст.  

25.  „На страни 39. у оквиру Мере 5.3. предвиђена активности 5.3.1.“ Спроводити  
сталну оперативну акцију криминалистичке полиције сузбијања искоришћавања 
малолетних лица у порнографске сврхе путем интернета „Армагедон.“ Примедба: Сама 
активност није до краја дефинисана тако да одговара циљу, током поменуте акције нису 
идентификоване жртве трговине људима, па се поставља питање разлога навођења ове 
активности, потребно је поставити показатељ који се односи на број препознатих жртава 
трговине људима у овим и сличним акцијама, како би активност била у складу са планом у 
којем се наводи“. Примедба је прихваћена и на нивоу мере 5.3. унет је нови показатељ.  

 
Организација цивилног друштва АСТРА – Акција против трговине људима 

доставио је начелне и примедбе у појединостима на предлог акционог плана. 
 
Начелне примедбе 
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Организација цивилног друштва АСТРА навела је следеће: „Нису имали прилику да 
учествују од почетка, те сада коментаришу документ који готово сигурно у овој фази неће 
бити суштински мењан. Поново се поставља питање сврсисходности улагања наших 
ресурса у анализу документа и састављања препорука које имају малу шансу да буду 
реално разматране. То поново доноси у фокус питање третмана организација цивилног 
друштва које се баве борбом трговине људима и однос који држава има према њима. 
Сигурни смо да је систем свестан чињенице да нема пуно партнера у превенцији, борби 
против трговине људима и заштити жртва, те је тешко разумети ово дистанцирање и 
држање две кључне партнерске организације цивилног друштва – ван процеса планирања. 
Чак и уз разумевање чињенице да наше активности не могу званично бити део АП, 
сматрамо да је наше искуство, пракса, знања и вештине могло целом процесу да буде само 
од користи. 

Свима који су активни у борби против трговине људима у Србији очигледно је да у 
уводном наративном делу недостају кључне информације о дешавањима у извештајном 
периоду (на пример, престанак рада Прихватилишта) што доводи у питање квалитет и 
поузданост свих осталих информација изнетих у извештају.  

Наведене мере и активности су само део онога што би требало предузимати како би се 
остварили зацртани општи и посебни циљеви. Чак и уз органичене капацитете и ресурсе, 
сматрамо да би мере и активности морале да буду много боље усмерене, као и да би боље 
формулисане акитвности дале боље резултате.  

Сматрамо да је добро што постоје програми и пројекти међународне помоћи усмерени 
на побољшање превенције и борбе против трговине људима. Међутим, станившта смо да 
Акциони план који планира активности државних органа и институција, не сме бити у 
толикој мери завистан од тога које програмске приоритете је у одређеном периоду имају 
међународне организације. 

Такође, потпуно изостаје разрада активности које су на овај или онај начин већ у 
опису послова свих носилаца активности овог Акционог плана. Многе активности се могу 
осмислити и спровести са већ постојећимј ресурсима, ако је препознат допринос 
одређеном циљу или мери. Поставља се питање постојања добре воље и иницијативе за 
тако нешто. Неки од таквих предлога су дати у вези са одговарајућим мерама.  

Показатељи остварења активности и мера, самим тим и достизања посебних циљева, 
поново су сведени на пуко квантитативно сагледавање. Као што смо указивали приликом 
сваког давања повратне информације, само бројање учесника у одређеним обукама, на 
пример – не говори ништа ни о разлогу одабира одређене обуке - крајњем циљу те обуке, 
ни о њеном квалитету, нити о утицају коју је имала на полазнике – претпостављамо, 
унапређење знања и вештина ради квалитетнијег обављања одређеног дела посла.  

Формулар који је понуђен за давање предлога и сугестија је сачињен тако да указује 
да постоји простор да се предлажу измене претежно у делу показатеља. Сматрамо да то 
није довољно, да оставља места да се готово коментарише само мерење исхода, што не би 
требало да буде случај када је у питању овако важан плански документ, те ћемо дати своје 
предлоге и на вишем структурном нивоу. 

Поред извештаја о имплементацији претходног Акционог плана, није нам познато да 
ли је урађена и евалуација резултата. 

Уз уважавање великог дела АП који садржи мноштво активности усмерених на јачање 
капацитета државних актера укључених у борбу против трговине људима, морамо да 
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приметимо да, као и у претходном АП, и овом недостају мере и активности усмерене на 
особе у ризику и саме жртве.“ 

Разматрајући горе наведене начелне примедбе исте нису усвојене имајући у виду да се 
приликом израде Предлога акционог плана поступало у складу са кључним препорукама 
из Извештаја о резултатима спровођења акционог плана за 2019-2020 годину за 
спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом 
и заштите жртава 2017-2022., а посебно да се приликом формулисања сваке појединачне 
активности институција које се финансирају из буџета препознају активности које 
директно доводе до испуњења циљева Стратегије, да институције препознају одгорност за 
спровођење сваке појединачне активности чији су носиоци и да је у поступку јавне 
расправе обезбеђено учешће специјализованих организација цивилног друштва и 
заинтересоване јавности.  
 

Организација цивилног друштва АСТРА – Акција против трговине људима доставила 
је и појединачне примедбе, коментаре и предлоге на предлог акционог плана и то: 

• Да се у оквиру мере 1.1. „Развој партнерства на локалном нивоу“ пропишу нове 
активности које би гласиле: „Израдити смернице за успостављање, позиционирање и 
функционисање Локалних тимова за борбу против трговине људима са опцијама за начин 
оснивања, систематизовања на локалу и делимично, финансирања и подршке од локалне 
самоуправе која оснива Тим“; „Укључити активности у области превенције, упућивања и 
заштите жртава трговине људима локалних тимова за борбу против трговине људима у 
јавне позиве за доделу подстицаја“ (као што је већ наведена мера 1.1.2. с тим што би ове 
активности биле усмерене на Локалне тимове за борбу против трговине људима); „Јачати 
капацитете Локалних акционих тимова кроз саветовања, обуке и подршку коју пружа 
Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима“ (која може 
бити у сарадњи са ширим кругом актера, као што су међународне организације, 
организације цивилног друштва и сл.). Предлог који се тиче израде смерница и 
функционисања Локалних тимова за борбу против трговине људима није прихваћен, 
имајући у виду да је Савет за борбу против трговине људима донео препоруке за оснивање 
и рад локалних тимова за борбу против трговине људима. Предлог да се активности 
Локалних тимова за борбу против трговине људима финансирају јавним позивима није 
прихваћен јер нису дати конкретни предлози (недостају конкретне активности јачања 
капацитета локалних тимова за учешће на јавним позивима, носиоци активности, 
партнери, извор финансирања, показатељи и друго), док је Комесаријат за избеглице и 
миграције дао конкретне активности подршке у изради локалних акционих планова за 
миграције који укључују заједничке активности Савета за миграције и Локалних тимова за 
борбу против трговине људима, у области превенције, упућивања и заштите жртава 
трговине људима, са опредељеним ресурсима и реални показатељима. Даље, предлог 
везан за јачање капацитета Локалних тимова за борбу против трговине људима је усвојен, 
изменом активности 1.1.4. којом су предвиђени годишњи састанци Локалних тимова за 
борбу против трговине људима, где су у колони „органи партнери у спровођењу 
активности“, поред осталих, наведене и организације цивилног друштва.   

• Да се у оквиру мере 1.2: „Развој партнерства на националном нивоу“ пропишу нове 
активности које би гласиле: „Сачинити детаљан преглед постојећих канала сарадње, 
комуникације и односа између кључних државних актера, на основу постојећих 
меморандума о сарадњи, протокола, оперативних процедура и слично“; „На основу 



15 
 

прегледа из претходне активности, сачинити једноставну, прегледну и информативну 
мапу/инфо графику који ће свим државним актерима на свим нивоима подићи ниво 
информисаности о томе на који начин је повезан Национални механизам за борбу против 
трговине људима, као и које конкретне кораке треба следити да би се ова међусекторска 
сарадња унапредила“; „Иницирати сачињавање и доношење унутрашњих аката (смерница, 
процедура, протокола) који ће конкретизовати сарадњу државних актера и подићи ниво 
обавезности међусекторске сарадње (спуштање Споразума о сарадњи на оперативнији 
ниво)“ и „Континуирано радити на подизању нивоа информисаности државних 
службеника, изабраних и поставњених лица о важности и могућнпостима које отвара 
међусекторска сарадња у борби против трговине људима“. Предлог није усвојен имајући у 
виду да је исти непотпун (недостају носиоци активности, партнери, извор финансирања, 
показатељи и друго). Такође, активности у акционом плану су предвиђене у складу са 
кључним препорукама из Извештаја о резултатима спровођења акционог плана за 2019-
2020. годину за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно 
женама и децом и заштите жртава 2017-2022. 

• Да се у оквиру мере 1.3: „Развој партнерства на међународном нивоу“ разраде 
додатни показатељи у смислу да је дошло до повећаног броја заједничких акција, 
прелиминарно идентификованих жртава, заједничких обука у циљу јачања капацитета за 
бољи институционални одговор, и тако даље, и да учешће на активностима ЕАСО, ЕМН и 
било којих других међународних организација и удружења, није довољан показатељ да је 
унапређена међународна сарадња. Наведени предлози нису усвојени јер су активности 
планиране у акционом плану као и показатељи, у складу са кључним препорукама из 
Извештаја о резултатима спровођења акционог плана за 2019-2020. годину за спровођење 
Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите 
жртава 2017-2022. Имајући у виду да Република Србија није чланица ЕУ, само учешће 
представника наше земље у раду  ЕАСО и ЕМН представља унапређење сарадње. Такође, 
у наративном делу Извештаја о резултатима спровођења акционог плана за 2021-2022. 
годину за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно 
женама и децом и заштите жртава 2017-2022, биће приказани ефекти остварења одређених 
активности. 

• Да се у оквиру мере 2.1: „Подизање свести јавности о проблему трговине људима“ 
пропишу нове активности које би гласиле: „Осмишљавање, прављење и дистрибуција 
конкретних, једноставних и ефектних електронских/штампаних садржаја о проблему 
трговине људима, кључним изазовима борбе против трговине људима и превенције као о 
подршци жртвама – за све запослене, постављене и намештенике у државним 
институцијама, органима, организацијама у циљу подизања општег нивоа и квалитета 
информисаности“; „Спровођење дистрибуције, преношења садржаја осмишљених у 
оквиру претходне активности и бележење реакција, питања, изазова и „На основу 
повратних информација о процесу, прилагођавање нових садржаја и материјала и њихова 
дистрибуција“. Предлог није прихваћен јер недостају конкретни носиоци активности, 
партнери, извори финансирања, показатељи и друго. 

• Да се у оквиру мере 2.2: „Развијање капацитета за препознавање жртава трговине 
људима међу рањивим категоријама миграната“ пропише нова мера која би гласила 
„Развијање капацитета за препознавање жртава трговине људима међу рањивим 
категоријама опште популације“. Предлог није прихваћен јер недостају конкретни 
носиоци активности, партнери, извори финансирања, показатељи и друго. Читава ова мера 
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се односи конкретно на мигрантску популацију, као посебно ризичну. Општа популација 
је обухваћена другим мерама. 

• Да се у оквиру мере 2.3 „Развијање и усавршавање компетенција јавних 
службеника“ за све активности које почињу речју „број“ најпре преформулишу активност 
тако да омогућавају увид у квалитативни допринос те активности. Наведени предлог није 
прихваћен јер недостају конкретни предлози показатеља. Показатељи наведени у 
акционом плану су реални и мерљиви, а ефекти остварења активности биће описани у 
Извештају о резултатима спровођења акционог плана за 2021-2022 годину за спровођење 
Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите 
жртава 2017-2022. 

• Да се у посебном циљу 3. „Унапређен проактивни систем откривања случајева 
трговине људима, ефикасно процесуирање физичких и правних лица и правна заштита 
жртава трговине људима“ размотрити повећање циљаних вредности за одређене 
категорије активности. Предлог није прихваћен имајући у виду да је од стране 
институције која је носилац активности предложена реална вредност за реализацију 
активности. 

• Да се у мери 4.1: „Унапређење поступка идентификације жртава трговине људима“ 
све активности које подразумевају рад на унапређењу докумената који већ постоје, 
преформулишу на следећи начин: „Унапредити/ажурирати Правилник…“, 
„Унапредити/ажурирати Упутство...“. Примедба није прихваћена. Након спровођења 
активности 4.2.1 “Уредити делатност Центра за заштиту жртава трговине људима као 
установе социјалне заштите изменама и допунама Закона о социјалној заштити“ биће 
донет одговарајући Правилник о раду Центра за заштиту жртава трговине људима. 

• Да се прецизира активност 4.2.2. „Обезбедити рад Прихватилишта за жртве 
трговине људима при Центру за заштиту жртава трговине људима“ јер је прешироко 
постављена и може да обухвата разне под-активности. Примедба је прихваћена и унете су 
измене у текст. 

• Да се активност 4.2.3.“Обезбедити одговарајући смештај и подршку жртвама 
трговине људима међу мигрантима, тражиоцима азила и лицима којима је одобрен азил“ 
преформулише на следећи начин: „Обезбедити одговарајући смештај и подршку жртвама 
трговине људима међу мушкарцима држављанима Србије, мигрантима, тражиоцима азила 
и лицима којима је одобрен азил“ или уколико је због пројекта донатора немогуће додати 
наше држављане мушкарце, направити нову активност у оквиру ове мере и додати ову 
важну групу. Предлог није прихваћен  јер је непотпун (недостају ноциоци активности, 
извор финансирања, показатељи и друго).  

• Да се у мери 5.1: „Унапређивање компетенција државних службеника и запослених 
који могу доћи у контакт са децом жртвама“ дода показатељ који би гласио „Повећан број 
пријава на сумњу на трговину људима код деце“ и одредити скромне показатеље, за 
почетак. Предлог је прихваћен и унет је у текст. Додат је нови показатељ који ће бити 
довољни за процену ефекта за Извештај о резултатима спровођења акционог плана за 
2021-2022. годину за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, 
посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. 

• Да се у мери 5.2: „Унапређење превенције трговине децом“ прецизирају 
показатељи тако да обухватају и квалитативни део, на пример, % деце оценило да за 
%боље разуме ... садржај/појам/начин. Предлог није прихваћен јер су формулисани 
показатељи довољни за процену ефекта за Извештај о резултатима спровођења акционог 
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плана за 2021-2022. годину за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине 
људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. 

• За мера 5.3: „Сузбијање искоришћавања деце у порнографске сврхе злоупотребом 
комуникационих и информационих технологија“ нема предлога, осим запажања да су овде 
показатељи много боље развијени него у осталим активностима. 

 
Имајући у виду да је део сугестија које су предложене током јавне расправе 

уграђене у текст Акционог плана за период 2021-2022. године за спровођење Стратегије 
превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 
2017-2022., с циљем његовог побољшања, као и заинтересованост субјеката који су узели 
учешће у јавној расправи, сматрамо да је иста успешно спроведена. 

  


