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Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Управа пограничне полиције,
за странце и управне послове
03/1 Број: 26-1658/04
20.09.2004. године
Б е о г р а д

УПУТСТВО О ПРОЦЕДУРИ ОДОБРЕЊА ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА
СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИМА ЖРТВАМА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Дана 05.07.2004. године Министар унутрашњих послова Републике Србије донео је Инструкцију о
условима за одобрење привременог боравка страним држављанима жртвама трговине људима, а на основу
члана 101. Закона о кретању и боравку странаца и међународних обавеза које је преузела наша земља.

Одредбама става 1. наведене инструкције предвиђено је да страним држављанима за које Служба за
координацију помоћи жртвама трговине људима процени да им треба пружити заштиту и третман као
жртвама трговине људима, орган МУП-а Р Србије надлежан по месту боравка жртве одобрава привремени
боравак из хуманитарних разлога. Привремени боравак се може одобрити у трајању од 3 месеца, 6 месеци и
једне године у зависности од конкретног случаја. Приликом подношења захтева први пут привремени
боравак одобрава се у трајању од 3 месеца (период опоравка и размишљања).

У року од 7 дана, од дана смештаја страног држављанина у склониште за жртве трговине људима,
овлашћени радници Службе за координацију помоћи жртвама трговине људима подносе Захтев за
издавање одобрења за привремени боравак (образац бр. 8.) надлежном Секретаријату унутрашњих
послова МУП-а  Р Србије према месту боравка жртве. Захтев за издавање одобрења за привремени
боравак страним држављанима мора бити својеручно потписан од стране жртве трговине људима.

За жртве трговине људима смештене у склоништу у Београду захтев се подноси МУП-у Р Србије -
Секретаријату унутрашњих послова у Београду - Управа пограничне полиције за странце и управне
послове - Одељење за странце, улица Слободана Пенезића Крцуна 35, спрат 3.

Процедура за издавање одобрења привременог боравка за жртве трговине људима траје три дана, од
дана подношења захтева, у ком периоду ће обучени радници МУП-а  Р Србије за борбу против трговине
људима са жртвом обавити разговор, настојећи да се избегне секундарна виктимизација жртве.

У случајевима када жртва трговине људима у тренутку подношења захтева не поседује путну исправу,
привремени боравак ће јој се одобрити решењем надлежног органа МУП-а Р Србије.

По завршеној процедури путну исправу, односно решење, од надлежног органа МУП-а  Р Србије
преузимају овлашћени радници Службе за координацију помоћи жртвама трговине људима
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УСЛОВИ ЗА ОДОБРЕЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА И
НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Т-3

Жртви трговине људима може се одобрити привремени боравак из хуманитарних разлога у трајању
од 3 месеца, у циљу пружања заштите и помоћи у опоравку и повратку у земљу порекла или
претходног пребивалишта.

Документација коју је неопходно поднети уз захтев:

1. фотографија
2. писмо Службе за координацију помоћи жртвама трговине људима (као адреса пријаве боравишта

странаца наводи се адреса Службе,  односно Бул. Ослобођења 219)
3. писмо организације која пружа смештај и заштиту жртви трговине људима из кога се види да је жртва

укључена у програм реинтеграције
4. путна исправа или други доказ о идентитету
5. доказ о плаћеној такси за поднесак 110 динара и такси за одобрење привременог боравка 4.590 динара
6. уколико има потребе, жртва трговине људима, преко Службе за координацију помоћи жртвама

трговине људима,  подноси и захтев за издавање излазно улазних виза (такса за поднесак 110 динара,
такса за налепницу за визу 200 динара и у зависности од потребе: такса за један улаз излаз 1.200
динара, такса за три улаза излаза 2.300 динара и неограничен улаз излаз такса 4.920 динара)

Три дана пре истека првог одобреног привременог боравка жртвама трговине људима у трајању од три
месеца (период опоравка и размишљања) овлашћени радници Службе за координацију помоћи жртвама
трговине људима дужни су да, према већ наведеној процедури, поднесу захтев за продужење
привременог боравка страним држављанима жртвама трговине људима по неком од доле наведених
основа Т- 6 или Т-12.

Т-6

Жртви трговине људима може се одобрити привремени боравак у трајању од 6 месеци уколико
сарађује са органима власти у откривању кривичних дела и извршилаца.

Документација коју је неопходно поднети уз захтев:

1. фотографија
2. писмо Службе за координацију помоћи жртвама трговине људима (као адреса пријаве боравишта

странаца наводи се адреса Службе, односно Бул. Ослобођења 219)
3. писмо организације која пружа смештај и заштиту жртви трговине људима из кога се види да је жртва

укључена у програм реинтеграције
4. допис органа којим се потврђује да жртва сарађује у расветљавању кривичних дела (организациона

јединица МУП-а Р Србије, тужилаштво и суд) или да се у писму Службе за координацију помоћи
жртвама трговине људима прецизно наведе са којим државним органом жртва сарађује у расветљавању
кривичних дела (организациона јединица МУП-а  Р Србије, тужилаштво и суд)

5. путна исправа или други доказ о идентитету
6. доказ о плаћеној такси за поднесак 110 динара и такси за одобрење привременог боравка 6.890 динара
7. уколико има потребе, жртва трговине људима, преко Службе за координацију помоћи жртвама

трговине људима,  подноси и захтев за издавање излазно улазних виза (такса за поднесак 110 динара,
такса за налепницу за визу 200 динара и у зависности од потребе: такса за један улаз излаз 1.200
динара, такса за три улаза излаза 2.300 динара и неограничен улаз излаз такса 4.920 динара)
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Т-12

Жртви трговине људима може се одобрити привремени боравак у трајању од једне године уколико
активно учествује у судском поступку као сведок или оштећени, као и у случају када то захтевају
разлози њене личне безбедности.

Документација коју је неопходно поднети уз захтев:

1. фотографија
2. писмо Службе за координацију помоћи жртвама трговине људима (као адреса пријаве боравишта

странаца наводи се адреса Службе,  односно Бул. Ослобођења 219)
3. писмо организације која пружа смештај и заштиту жртви трговине људима из кога се види да је жртва

укључена у програм реинтеграције
4. допис надлежног суда или тужилаштва пред којим се води кривични поступак којим се потврђује да

жртва активно учествује у судском поступку као сведок или оштећени, односно допис организационе
јединице МУП-а Р Србије којим се потврђује да постоје разлози који угрожавају личну безбедност
жртве

5. путна исправа или други доказ о идентитету
6. доказ о плаћеној такси за поднесак 110 динара и такси за одобрење привременог боравка 6.890 динара
7. уколико има потребе, жртва трговине људима, преко Службе за координацију помоћи жртвама

трговине људима,  подноси и захтев за издавање излазно улазних виза (такса за поднесак 110 динара,
такса за налепницу за визу 200 динара и у зависности од потребе: такса за један улаз излаз 1.200
динара, такса за три улаза излаза 2.300 динара и неограничен улаз излаз такса 4.920 динара)

Привремени боравак одобрен страним држављанима жртвама трговине људима, може се продужити у
случају када и даље постоје разлози за његово одобравање наведени у овом Упутству под Т-6 и Т-12.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
                                                                                                                пуковник

                                                                                                              Душан Злокас
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