
Онлајн - ХЕЛП курс Савета Европе на тему: Борба против трговине људима и 

заштита жртава трговине људима 

 

Правосудна академија је у сарадњи са Саветом Европе у периоду од 15. октобра 2020. год до 

25. јануара 2021. год организовала онлајн курс на тему: „Борба против трговине људима и 

заштита жртава трговине људима“.  

Учесници курса су били: судије основних, виших и апелационих судова, заменици основних и 

виших јавних тужилаштава - Чланови Националне мреже судија и тужилаца, судије Прекршајног 

апелационог суда, судије прекршајних судова, представници Републичког јавног тужилаштва и 

представници Правосудне академије.  

Курс се осим Конвенцијом Савета Европе о борби против трговине људима, бавио и праксом 

Европског суда за људска права, као и другим међународним правним инструментима и 

примерима добре праксе на националном нивоу, при чему је заштита жртава трговине људима 

била централна тема. 

-Уводни састанак- 

Почетку курса је претходио уводни састанак, који је био одржан дана 15. октобра 2020. год. 

путем bluejeans платформе, којим је модерирала Мирјана Мајсторовић из Канцеларије Савета 

Европе у Београду. Том приликом се у уводном делу испред Правосудне академије обратио 

директор Ненад Вујић и истакао значај сарадње са Канцеларијом Савета Европе у Београду, као и 

Надиа Ћук, заменица шефа канцеларије Савета Европе у Београду. О самој ХЕЛП платформи је 

говорила Валентина Боз - Хелп координаторка пројекта за западни Балкан, након чега је 

Национални оквир за борбу против трговине људима представио Митар Ђурашковић - 

Национални координатор за борбу против трговине људима, Дирекције полиције, Министарство 

унутрашњих послова. 

Курс је био подељен на 9 модула и вођен уз помоћ тутора: професорке Правног факултета 

Универзитета у Београду Иване Крстић и заменице Републичког јавног тужиоца Тамаре 

Мировић. Све области су биле обрађене на практичан начин, уз коришћење презентација, 

интерактивних панела, тестова знања и вежби рекапитулације.  

- Завршна онлајн сесија- 

22. јануара 2021. год. је одржана онлајн сесија у склопу курса, која је уједно и представљала 

последњу активност у оквиру ове теме. Скуп је отворио шеф мисије Савета Европе у Београду - 

Toбиас Флесенкемпер, након чега је све учеснике поздравила и агенду рада представила 

модераторка Мирјана Мајсторовић из канцеларије Савета Европе у Београду. Међу говорницима 

смо имали прилику да чујемо Петју Несторову - шефицу одсека и извршну секретарку 

Секретаријата Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима (Савет Европе), која 

нам је представила кључне налазе и препоруке експертске групе Савета Европе за борбу против 

трговине људима (ГРЕТА) о спровођењу Конвенције Савета Европе о борби против трговине 

људима. Имали смо част да нам се обрати и судија Европског суда за људска права Ивана Јелић, 



која нас је упознала са судском праксом Европског суда за људска права и извршењем пресуда у 

области трговине људима и експлоатације.  

О судској пракси и изазовима у Србији у области борбе против трговине људима је говорила 

Радмила Драгичевић-Дичић, судија Врховног касационог суда. Са политиком Европске уније у 

борби против трговине људима, нас је упознао Марчело Репићи, менаџер програма, Делегација 

Европске уније у Републици Србији. Скуп су поздравиле и тутори курса Ивана Крстић, 

професорка на Правном факултету Универзитета у Београду и Тамара Мировић, заменица 

Републичког јавног тужиоца. 

Међу присутнима су на онлајн сесији поред учесника ХЕЛП курса присуствовали и студенти 

Правног факултета, чланови НАТКО, невладине организације Астра и Атина и национални 

консултанти који су били заинтересовани за ову тему.   

Учесницима који су успешно завршили курс су додељени сертификати. 

У прилогу се налазе агенде уводног састанка од 15. октобра 2020. год. и завршне онлајн сесије од 

22. јануара 2021. год. као и пратеће фотографије са онлајн Хелп курса. 

 

 

 


