
  

 

ОСНОВНИ СТАТИСТИЧКИ  

ИЗВЕШТАЈ О ИДЕНТИФИКАЦИЈИ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

ДРуги квартал квартал 2019 

 

 

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ О ПРИЈАВАМА 

У другом кварталу 2019 години укупно је рађено на 37 пријава. Примљено је 30 

пријава, а 7 пријава из првог квартала су завршене у другом кварталу.   

 

Начин окончања почетне процене података из свих пријава на којима је рађено у другом 

кварталу 2019-е године дат је у табели 1. 

 

Табела 1: Приказ окончања рада по свим пријавама на којима је рађено у другом кварталу, дат на основу 

начина окончања и кварталног периода у коме су пријаве примљене 

Начин окончања рада по пријави Пријаве из 

првог 

квартала 

Пријаве из 

другог 

квартала 

Укупно 

Претпостављена жртва, започиње  се процес идентификације 7 18 24 

Одбачена пријава 1  8 9 

Рад по пријави у току /  4 4 

УКУПНО  7  30 37 

 

Међу одбаченим пријавама у другом кварталу ( 9 пријава) , 8 пријава је одбачено јер нису 

утврђени елементи кривичног дела трговине људима, док је у  1 пријави утврђено да 

пријава није у надлежности Центра за заштиту жртава трговине људима ( пријава 

прослеђена надлежном органу). 

 

Извори пријава  у другом кварталу 2019 године 

 

Највећи број пријава сумње на трогивну људима поднео је МУП, 47% пријава, а потом 

систем социјалне заштите 33% . Пријаве домаћих НВО чине 10%  пријава. 

 

Табела 2: Структура пријава према извору пријаве у другом кварталу  

Извор пријаве Број пријава 

МУП 14 

Систем социјалне заштите 10 

Домаће НВО 3 

Систем образовања 1 

Лично 1 

Физичко лице 1 

УКУПНО 30 



 

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ФОРМАЛНО 

ИДЕНТИФИКОВАНЕ ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 
 

Идентификација је током другог квартала ове године године реализована на укупно 

41 случаjу  претпостављених жртава трговине људима.  Приказ основа за покретање 

поступка идентификације дат је у табели 

 

 

Табела 3: Структура идентификација у другом кварталу  према основу реализације поступка идентификације 

у 2019-ој години 

  

Начин покретања идентификације Број идентификација 

Поступак покренут на основу завршених пријавa  231 

Поступак покренут по захтеву тужиоца за проширење 

поступка у већ завршеном предмету идентификације 

  1 

Идентификације започете у првом кварталу 17 

УКУПНО   41 

 

На крају другог квартала препознато је 29 претпостављених жртава и 12 формално 

идентификованих жртава. Код претпостављених жртава 15 жртава је и даље у раду, док 

је у 12 случајева утврђено да се не ради о жртви трговине људима, а у 2 случаја поступак 

идентификације је прекинут услед недоступности жртава. 

 

Видови експлоатације у другом кварталу 

 

У другом кварталу идентификовано је 12 жртава трговине људима. Приказ видова 

експлоатације дат је у табели 4. 

 

Табела 4: приказ формално идентификованих жртава трговине људима према врсти експлоатације, узрасту и 

полу у другом кварталу  

Врста експлоатације  до 18 

година 

преко 18 

година 

укупно 

Ж. M. Ж. M. 

Сексуална  5  2  7 

Принудни брак 1  1  2 

Радна  1  1 2 

Вишеструка 1    1 

Међузбир 7 1 3 1 12 
УКУПНО 8 4 

                                                           
1 У другом кварталу резултат поступања по пријави је био да у 24 случаја треба покренути поступак 
идентификације. У једном случају поступак идентификације још увек није формално покренут ( завођењем у 
деловодник), те ће овај случај бити регистрован у трећем кварталу 



 

 

И у другом кварталу  2019-е године највећи број жртава трговине људима је сексуално 

експлоатисан и износи 58 % формално идентификованих жртава. Малолетне жртве чине 

67% формално идентификованих жртава. 

 

Структура формално идентификованих жртава према држављанству 

 

И у другом кварталу највећи број идентификованих жртава су држављани Србије ( 83% ).  

Структура  формално идентификованих жртава према земљи порекла , узрасту и полу дата 

је у табели 5 

 

Табела 5: Структура формално идентификовасних жртава према земљи порекла, узрасту и полу 

Земља порекла  до 18 

година 

преко 18 

година 

укупно 

Ж. M. Ж. M. 

Србија 7  3  10 

Пакистан    1 1 

Авганистан  1   1 

УКУПНО 8 4 12 

 

Међу формално идентификованим жртвама национална трговина људима 

заступљена је у 7 случајева. Укупно 7 жртава експлоатисано је у виду националне 

трговине људима, 4 у виду транснационалне трговине људима и 1 особа је експлоатисана и 

кроз националну и транснационалну трговинуљудима ( жртва из Авганистана)  

 

Табела 6: Структура формално идентификованих жртава према земљи порекла и земљи 

експлоатације 

Земља порекла Земља експлоатације-број експлоатисаних жртава 

Србија Пакистан Немач

ка 

Шведс

ка 

Луксем

бург 

Авган

истан 

Енглеска 

Србија 6  2 1 1   

Пакистан  1      

Авганистан      1 1 

 

Табела 7: Приказ националне трговине људима према врсти експлоатације, узрасту и полу 

 

Врста експлоатације  до 18 

година 

преко 18 

година 

укупно 

Ж. M. Ж. M. 

Сексуална 5    5 

Принудни брак 1    1 

Радна    1 1 

УКУПНО 6 1 7 



 

Табела 8: Структура транснационалне трговине људима према земљи порекла и земљи 

експлоатације 

 

Земља порекла Земља 

експлоатације 

 

Србија Немачка 2 

Шведска 1 

Луксембург 1 

УКУПНО  4 

 

Табела 9 : Приказ транснационалне трговине људима према врсти експлоатације, узрасту и полу 

 

Врста експлоатације  до 18 

година 

преко 18 

година 

укупно 

Ж. M. Ж. M. 

Сексуална   2  2 

Принудни брак   1  1 

Вишеструка  1    1 

УКУПНО 1 3 4 

 

У случају жртве која је експлоатисана у виду националне и транснационалне трговине 

људима ради се о дечаку који је радно експлоатисан. 

 

 

 

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА 

ПРЕТПОСТАВЉЕНЕ  ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

 

Током другог квартала 41 особа је имала статус претпостављене жртве. Како је 12 особа 

формално идентификовано као жртве трговине људима и подаци за њих су већ дати, у 

овом одељку ће се приказати подаци за 29 претпостављених жртава које нису 

идентификоване као жртве трговине људима.  

 

У табели 10 дат је преглед начина како је завршен поступак идентификације код 29 

претпостављених жртава 

 

Табела 10: приказ поступака идентификације према начину како је поступак завршен 

Начин завршетка поступка идентификације Број  идентификација 

Не ради се о жртви 12 

Прекид поступка   2 

Идентификација у току 15 

УКУПНО   29 

 



Табела 11: приказ претпостављених жртава трговине људима према земљи порекла, узрасту и 

полу, које су биле у поступку идентификације у другом  кварталу 2019. 

 

Земља порекла  до 18 

година 

Преко 18 

година 

Укупно 

Ж. M. Ж. М. 

Србија 14  8  22 

Авганистан  3   3 

Иран 1 3   4 

Међузбир 15 6 8  29 
УКУПНО 21 8 

 

И међу претпостављеним жртвама доминирају жртве пореклом из Србије, њих 76%. 
 

Табела 12: Приказ претпостављених жртава тровине људима према земљи порекла и могућој 

земљи експлоатације 

 

Земља порекла             Земља 

експлоатације 

 

Србија Немачка Француска Шведска Грчка 

Србија 18 1 1 2 1 

Авганистан 3     

Иран 3    1 

 

Табела 13: приказ претпостављених  жртава трговине људима према могућем виду експлоатације, узрасту и 

полу  

Врста експлоатације  до 18 

година 

преко 18 

година 

укупно 

Ж. M. Ж. M. 

Сексуална  7  5  12 

Принудни брак 3  1  4 

Илегално усвоење 1    1 

Принуда на просјачење 2    2 

Вишеструко  2  1  2 

Радна   1   1 

Непознато  1 5   6 

Међузбир 16 6 7  29 

УКУПНО 22 7 

 

 

 

 

 

 

 



ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА МЕЂУ СТРАНИМ 

ДРЖАВЉАНИМА 

 

Из популације миграната у мешовитим миграцијама у поступку идентификације било је 9 

страних држвљана, и то једна пунолетна мушка особа, 7 дечака и 1 девојчица. 

Идентификоване су 2 жртве трговине људима, 1 дечак из Авганистана и један мушкарац из 

пакистана, жртве радне експлоатације. 

 

Табела 14: приказ претпостављених  жртава трговине људима према могућем виду експлоатације, узрасту и 

полу у мигрантској популацији 

Врста експлоатације  до 18 

година 

преко 18 

година 

укупно 

Ж. M. Ж. M. 

Вишеструка 1    1 

Радна   2  1 3 

Непознато   5   5 

Међузбир 1 7  1 9 

УКУПНО 8 1 

 


