На основу члана 17. став 1., члана 22. и члана 24. став 2. Пословника Владе
(„Службени гласник РС”, бр. 61/06, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и
76/14), Савет за борбу против трговине људима, на седници одржаној 25. јануара 2019.
године, донео је

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Извештај о раду Интерресорне радне групе за унапређење проактивног
система откривања случајева трговине људима, ефикасног процесуирања физичких
и правних лица и правне заштите жртава трговине људима и у циљу координације
националних активности за борбу против трговине људима и усклађивања
поступања надлежних државних органа и других организација и институција које су
од значаја за борбу против трговине људима, доносе се следеће препоруке које су
саставни део овог закључка:









Усвојити нове Стандардне оперативне процедуре за поступање са жртвама
трговине људима.
У циљу ефикаснијег гоњења учинилаца кривичног дела трговине људима и
боље заштите жртава трговине људима иницирати измену Кривичног
законика у складу са анализом.
Проактивним приступом истрагама трговине људима треба смањити штетне
последице и избећи могућност да се истраге трговине људима покрећу и
ослањају искључиво на изјавама жртава, већ их спроводити применом
полицијско обавештајног модела, комбиновањем посебних доказних радњи,
стандардним истражним техникама и паралелним финансијским истрагама на
националном и међународном нивоу у циљу заштите жртава трговине
људима, идентификације трговаца људима, њихових пословних активности,
новчаних средстава и имовине стечене извршењем кривичног дела.
Приликом спровођења проактивних истрага применити мултиагенцијски
приступ, сарадњу и размену информација полиције, тужилаштва, Центра за
заштиту жртава трговине људима, инспекције рада, тржишне инспекције,
царине, центара за социјални рад, Комесаријата за избеглице и миграције,
организација цивилног друштва, дипломатско-конзуларних представништва,
међународних организација, компанија, сидниката, удружења послодаваца и
других.
У циљу ефикаснијег гоњења учинилаца кривичног дела трговине људима и
боље заштите жртава трговине људима што чешће користити институт
посебно осетљивог сведока.
Задужује се Интерресорна радна група за прилагођавање постојећих
механизама сарадње и успостављање нових у складу са проактивним
приступом, да предложи модел мултисекторског система статистичког
прикупљања и анализе података у вези трговине људима, као и да успостави
модел праћења спровођења препорука у складу са анализом.



У циљу јачања капацитета полиције, тужилаштва, судова и других државних
органа и институција, у спровођењу проактивних истрага настојати да се
обуке и специјализације спроводе у складу са примерима добре праксе на
националном нивоу, на нивоу ЕУ и другим земљама, а обезбеђивање
материјално - техничких средстава и техничке помоћи у оквирима буџета,
међународних пројеката и инструмената.

Овај закључак доставити председнику, члановима Савета за борбу против
трговине људима и Националном координатору за борбу против трговине
људима.
Број:
У Београду, 25. јануар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

др Небојша Стефановић

