
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ПЛАН РАДА 

               2015. годинa 
  
 

 

 

 

 

Београд,фебруар 2015.г 
 



 Центар за заштиту жртава трговине људима
1
је установа у систему социјалне заштите, формирана априла 2012. године, 

са циљем да буде централна установа координације и обезбеђења подршке и заштите жртава трговине људима у систему. 

Оснивање Центра је један од јасних показатеља опредељења државе да у оквиру својих реалних могућности реализује 

обавезе  које је преузела потписивањем Конвенције Уједињених Нација против транснационално организованог криминала  и 

допунских Протокола за превенцију, сузбијање и кажњавање трговине људима, нарочито женама и децом, као и Протокола 

против кријумчарења миграната копнем, морем и ваздухом. 

 

 План рада Центра за 2015-у годину сачињен је на бази поштовања: 

 

 Међународних докумената у области трговине људима и људских права;  

 Домаћег законодавства које је релевантно за област подршке жртвама трговине људима; 

 Подзаконских аката 

 Стратегија и акционих планова 

 Савремених стручних захетва за рад са корисницима у систему социјалне заштите и уважавања усвојених стандарда у 

систему социјалне заштите; 

 Сагледаног стања у овој области у РС и остварених резултата у 2014-ој години. 

 

И у 2015. години неизвесно је стављање у функцију ОЈ прихватилиште, што представља тешкоћу у планирању рада 

Центра у пуном капацитету и у складу са мандатом установе. Ризици су: окончање судског поступка који је основа за 

адаптацију простора, затим потребна средства за довођење простора намени и запошљавање неопходног кадра за 

успостављање услуге прихватилишта (по решењу министарства потребно је запослити 8 радника). 

  

 

 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ  ПЛАНА 

 

ОПШТИ ЦИЉ 1 

 

Унапређено откривање и  идентификација жртава трговине људима 

Специфични циљ 2.1. 

Успостављени јединствени критеријуми за препознавање и идентификацију жртава трговине људима у Србији 

Специфични циљ 2.2. 

                                                 
1
У даљем тексту: Центар 



Остварендопринос у унапређивањупроцесапроактивнеи прелиминарнеидентификације 

Специфични циљ 2.3. 

Унапређеникапацитетисистемазапрепознавање и идентификацијужртавараднеексплоатације и превенцију појаве 

 

ОПШТИ ЦИЉ 2 

 

Унапређена   заштита и остваривање права жртава трговине људима у складу са међународним стандардима 

Специфичан циљ 1.1. 

Унапређен механизам координације заштите и упућивања жртава трговине људима 

Специфични циљ 1.2. 

Унапређени капацитети система социјалне заштите за остваривање права и обезбеђивање услуга жртвама трговине људима 

Специфични циљ 1.3. 

Остварен допринос у обогаћивању понуде програма и услуга намењених жртвама трговине људима и повећање доступности 

услуга 

Специфични циљ 1.4. 

Идентификоване жртве трговине људима имају обезбеђену потребну помоћ и подршку у опоравку и ре/интеграцији 

 

ОПШТИ ЦИЉ 3 

 

Унапређени капацитети и квалитет рада Центра  

Специфични циљ 3.1. 

Унапређени просторни и организациони капацитети Центра 

Специфичнициљ 3.2. 

Унапређене професионалне компетенције запослених 

Специфични циљ 3.3. 

Унапређено извештавањеожртвама и феноменутрговинељудима 

Специфични циљ 3.4. 

Повећана видљивост, доступност и утицај Центра у стручној и широј јавности 

 

 

 

 

 



        ПЛАН АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

 

ОПШТИ ЦИЉ 1 

Унапређено откривање и  идентификација жртава трговине људима 

Специфични циљеви Активности Носилац Извор 

финансирања 

Рок 

Специфични циљ 1.1. 

Јединствени критеријуми 

за препознавање и 

идентификацију жртава 

трговине људима у Србији  

усвојени и примењују се у 

пракси 

1.1.1. радити на усвајању нацрта индикатора за 

прелиминарну идентификацију 

1.1.2. радити на увођењу усвојених индикатора 

за прелиминарну идентификацију у праксу 

1.1.3. реализовати обуку стручњака у Србији за 

примену усвојених индикатора 

Центар 

ИОМ 

Буџет  

Појектна средства  

Континуирано 

 

 

 

март-јун  

Специфични циљ 1.2. 

Остварен допринос у 

унапређивању процеса 

проактивне и 

прелиминарне 

идентификације 

1.2.1.радити  на развоју механизама 

прелиминарне идентификације у центрима за 

смештај азиланата 

Центар Пројектна средства Трећи квартал 

1.2.2. реализовати активности планиране 

Акционим планом за примену Стратегије 

 

Центар Пројектна средства Након усвајања 

Акционог плана 

Специфични циљ 1.3. 

Унапређени капацитети 

система за препознавање и 

идентификацију жртава 

радне експлоатације и 

превенцију појаве 

1.3.1. учествовати  у изради препорука и мера за 

спречавање најгорих облика дечјег рада у 

Србији 

ИЛО Пројектна средства Континуирано  

1.3.2. реализовати превентивне активности у 

сарадњи са локалним заједницама и  локалним 

медијима 

Центар Буџет Од другог 

квартала 



ОПШТИ ЦИЉ 2 

Унапређена   заштита и остваривање права жртава трговине људима у складу са међународним стандардима 

Специфични циљеви Активности Носилац Извор 

финансирња 

рок 

Специфични циљ 2.1. 
Унапређен механизам 

координације заштите и 

упућивања жртава трговине 

људима 

2.1.1. радити на дефинисању процедура и 

докумената од значаја за непосредну праксу 

Центра у оквиру механизма упућивања и њихово  

усвајањe од стране релевантних актера 

Центар Буџет Први квартал и 

континуирано 

2.1.2. радити на остваривању планираних задатака 

Центра у складу са Акционим планом за 

спровођење Стратегије за борбу против трговине 

људима 

Центар Пројектна средства 

Буџет 

Након усвајња 

Стратегије и 

Акционог плана  

Специфични циљ 

2.2.Унапређени капацитети 

система социјалне заштите за 

остваривање права и 

обезбеђивање услуга жртвама 

трговине људима 

2.2.1. информисање и едукација центара за 

социјални рад за поступање у случајевима жртава 

трговине људима; 

Центар Буџет Континуирано 

2.2.2. допринос изради законских и подзакопнских 

аката која регулишу рад са жртвама трговине 

људима у систему социјалне заштите 

центар Буџет Други квартал и 

континуирано 

2.2.3. учествовати у иницијативама и на стручним 

скуповима  за унапређење квалитета рада са 

жртвама трговине људима у социјалној заштити 

Центар Буџет 

Пројектна средства 

Континуирано 

2.2.4.континуирана подршка локалним 

заједницама и локалним тимовима за борбу 

против трговине људима у обезбеђивању 

адекватне социјалне заштите жртвама трговине 

људима 

Центар Буџет 

Пројектна средства 

Континуирано 

Специфични циљ 2.3. 

Остварен допринос у 

2.3.1. радити на унапређивању доступности 

постојећих услуга система жртвама трговине 

људима 

Центар Пројектна средства Други квартал 



обогаћивању понуде 

програма и услуга 

намењених жртвама 

трговине људима и 

повећање доступности 

услуга 

2.3.2. подстицати пружаоце услуга и реализаторе 

програма и пружити им подршку (институције 

система, НВО, приватни сектор) за креирање и 

увођење одговарајућих услуга и програма 

намењених жртвама трговине људима 

Центар Буџет Континуирано 

2.3.3. унапредити понуду услуга које реализује 

Центар самостално (директна подршка жртвама) 

за интеграцију жртава у заједницу и опоравак од 

трауме изазване искуством трговине људима 

Центар Буџет 

Пројектна средства 

Континуирано 

2.3.2. информисати кориснице/ке  о постојећим 

програмима и услугама 

Центар Буџет и пројектна 

средства 

Континуирано 

Специфичнициљ 2.4. 

Идентификоване жртве 

трговине људима имају 

обезбеђену потребну 

помоћ и подршку у 

опоравку и ре/интеграцији 

2.4.1. у свим пријављеним случајевима 

реализовати стручни поступак идентификације; 

Центар Буџет Континуирано 

2.4.2.  координација и упућивање жртава ради 

обезбеђења подршке у опоравку и укључивању у 

заједницу; 

Центар Буџет Континуирано 

2.4.3.  директна подршка жртвама у опоравку и 

укључивању у заједницу; 

Центар Буџет, пренета 

средства из 

опортунита 

Континуирано 

2.4.4.    регулисати хуманитарни боравак  за жртве 

које имају страно држављанство; 
Центар Буџет, 

Тужилачки опорт. 

Континуирано 

2.4.5. организација добровољног повратка у земљу 

порекла 
Центар Буџет, 

Тужилачки опорт. 

Континуирано 

2.4.6. радити на сарадњи и склапању протокола и 

дефинисању процедура у сарадњи са релевантним 

службама у другим земљама ради унапређења 

заштите жртава, наших држављана  у земљама 

експлоатације 

Центар Буџет 

Пројектна средства 

Континуирано 

 

 

   



ОПШТИ ЦИЉ 3 

Унапређени капацитети и квалитет рада Центра 

Специфични циљеви Активности Носилац Извор 

финансирања 

Рок 

Специфични циљ 3.1. 

Унапређени просторни  и 

организациони капацитети 

Центра 

3.1.1.  обезбедити простор за функционисање 

установе 

Центар Буџет, пројектна 

средства 

Континуирано 

3.1.2. реализовати запошљавање 8 нових 

радника 

Центар Буџет Континуирано 

3.1.3.    успоставити услугу прихватилишта Центар, 

МРСП 

Буџет,Пројектна 

средства 

Четврти квартал 

3.1.4. унапредити методологију рада и интерне 

процедуре за рад Службе за координацију 
Центар Буџет Други квартал 

Специфични циљ 3.2. 

Унапређене 

професионалне 

компетенције запослених 

3.2.1. обезбедити учешће стручних радника 

Центра на екстерним обукама 
Центар Буџет, пројектна 

средства 

Континуирано 

3.2.2. обезбедити интерни развој компетенција Центар Буџет Oд марта  

3.2.3. донети план стручног усавршавања 

запослених 

Центар Буџет Други квартал 

Специфични циљ 3.3. 

Унапређено извештавање о 

жртвама и феномену 

трговине људима 

3.3.1. унапредити извештавање, прикупљање и 

електронску обраду података о жртвама 

трговине људима у складу са међународним 

стандардима 

Центар Буџет, пројектна 

средства 

Четврти квартал 

Специфични циљ 3.4. 

Повећана видљивост, 

доступност и утицај  

Центра за стручну и ширу 

јавност 

3.4.1. Центар редовно информише стручну и 

ширу јавност о својим активностима 
Центар Буџет, пројектна 

средства 

Континуирано 

3.4.2. израдити анализу о карактериситикама 

процеса трговине људима и жртава трговине 

људима у Србији за 2014. годину 

Центар Буџет Први квартал 

3.4.3.учешће у пројектима и активностима 

партнера и медија по позиву 

Партнери 

Центар  

Пројектна средства Континуирано 



 


