
  

 

ОСНОВНИ СТАТИСТИЧКИ  

ИЗВЕШТАЈ О ИДЕНТИФИКАЦИЈИ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

Први квартал 2018 

 

 

Како читати статистички извештај 

За разумевање статистичког извештаја Центра за заштиту жртава трговине људима важно 

је бити упознат са  процесом  идентификације жртава трговине људима у  у Центру.  

 

Поступак идентификација се у Центру врши у два корака: 

Први корак: почетна процена података из пријаве.  Овај корак се завршава тако да 

се потврђује да се у пријављеном случају ради о претпостављеној жртви трговине 

људима, или се пријава одбацује.  

Други корак: спровођење поступка идентификације жртава трговине људима. 

Идентификација се обавља кроз процес процене стања и потреба жртава које су у 

првом кораку препознате као претпостављене жртве. Поступак се завршава тако да 

се доноси одлука: а) формално идентификана жртва трговине људима; б) не ради се 

о жртви трговине људима; ц) поступак се прекида  или обуставља. Формално 

идентификоване жртве могу бити жртве које су: 

1. Идентификоване у фази врбовања 

2. Идентификоване у фази транспорта 

3. Идентификоване у фази прихвата а пре експлоатације 

4. Идентификоване у фази експлоатације или након фазе експлоатције 

 

Број претпостављених жртава представља укупан број жртава за које је постојала 

оправдана сумња да се ради о жртвама трговине људима, и укључује број формално 

идентификованих жртава ( у кораку 2), број жртава које формално нису идентификоване 

као жртве трговине људима ( корак 2) и број жртава код којих је дошло до прекида или 

обуставе поступка ( корак 2) 

 

У овом извештају се посебно приказује само број формално идентификованих жртава. 

Ближи подаци о претпостављеним жртвама које нису формално идентификоване или је 

поступак прекинут или обустављен ближе се приказују у годишњем извештају Центра. 

 

 

 

 

 



СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ О ПРИЈАВАМА 

У првом кварталу 2018 години укупно је рађено на 39 пријава. Од овог броја, 30 

пријава је примљено у 2018. години, а 9 пријава је пренето из 2017-е године. Начин 

окончања почетне процене података из свих пријава на којима је рађено у првом кварталу 

2018-е године дат је у табели 1. 

 

Табела 1: Начин окончања рада по свим пријавама на којима је рађено у првом кварталу 2018. године 

Начин окончања рада по пријави Број пријава 

Претпостављена жртва, започиње  се процес идентификације 27 

Одбачена пријава   9 

Рад по пријави у току   3 

УКУПНО  39 

 

Преглед пријава примљених у 2018-ој години 

Током првог квартала 2018 године примљено је 30 пријава за које се на основу 

прелиминарне идентификације развила сумња да се ради о жртвама трговине људима. 

 

Од овог броја пријава је у 21 случају утврђено да се ради о  претпостављеним жртвама 

и започет је процес идентификације. Начин окончања почетне процене података из 

пријава у 2018 години  дат је у табели 2. 

 

Табела 2: Начин окончања рада по пријавама из 2018. године 

Начин окончања рада по пријави Број пријава 

Претпостављена жртва, започиње  се процес идентификације 21 

Одбачена пријава  7 

Рад по пријави у току  2 

УКУПНО  30 

 

Извори пријава  у првом кварталу 2018 године 

 

Највећи број пријава сумње на трогивну људима и даље долази из система социјалне 

заштите 43% и полиције 33%.  Пријаве домаћих НВО чине 7%  пријава.. 

 

Табела 3: Структура пријава према извору пријаве  

 

Извор пријаве Број пријава 

МУП 10 

Систем социјалне заштите 13 

Домаће НВО 2 

Систем образовања 1 

Конзуларно представнишрво 1 

Инспекција рада 1 

Приватно лице 1 

Међународне организације 1 

УКУПНО 30 



 

 

 

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ФОРМАЛНО 

ИДЕНТИФИКОВАНЕ ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 
 

Идентификација је током првог квартала ове године године реализована на укупно 

55 случајева претпостављених жртава трговине људима. Од овог броја, 30 

идентификација је нових у 2018-ој години – 21 идентификација покренута је на основу 

пријава примљених у 2018-ој години, 6 на основу завршених пренетих пријава из 2017-е 

године, а 3 идентификације су покренуте на основу пријава примљених и завршених у 

2017-ој години.  Из 2017 године је пренето 25 случајева идентификације који су 

започети у 2017-ој години . 

 

Формално је идентифковано 14 жртава трговине људима. Резултати идентификације 

након спроведеног поступка процене приказабни су табели 4. 

 

Табела 4:Резултати  формалне идентификације претпостављених  жртава 

Статус  Број особа 

Идентификована жртва   14 

Не ради се о жртви   13 

Поступак идентификације прекинут    4 

Идентификција је у току  24 

УКУПНО   55 

  

У првом кварталу 2018-е године највећи број жртава трговине људима је сексуално 

експлоатисан . Приказ  идентификованих жртава трговине људима према врсти 

експлоатације , узрасту и полу дат је у табели 5. 

 

Табела 5: приказ формално идентификованих жртава трговине људима према врсти експлоатације, узрасту и 

полу  

Врста експлоатације  до 18 

година 

преко 18 

година 

укупно 

Ж. M. Ж. M. 

Сексуална  2 1 3  6 

Принудни брак 5    5 

Принуда на вршење кривичних 

дела 

 1   1 

Вишеструка 1  1  2 

Међузбир 8 2 4  14 

УКУПНО 10 4 

 

Жртве сексуалне експлоатације  чине 43% идентификованих жртава ( 21 жртва).   



 

 

И ове године идентификоване жртве трговине људима су претежно држаљани 

Републике Србије који чине 93%  од укупног броја идентификованих жртава (табела 

6). 

 

Табела 6: Приказ броја жртава према земљи порекла 

Земља порекла Број жртава 

Србија 13 

Пакистан 1 

Укупно жртава 14 

 

 

 

Табела 7: Приказ идентификованих жртава трговине људима према земљи порекла и земљи експлоатације 

 

Земља 

експлоатације 

Земља порекла  

Србија Пакистан 

Србија 13 1 14 

 

Структура жртава експлоатисаних у Србији – 8 девојчица, 2 дечака ( 1 је држављанин 

Пакистана) и 4 жене. 

Табела 8: Приказ националне трговине људима према врсти експлоатације, узрасту и полу 

 

 

Врста експлоатације  до 18 

година 

преко 18 

година 

укупно 

Ж. M. Ж. M. 

Сексуална  2  3  5 

Принудни брак 5    5 

Принуда на вршење кривичних 

дела 

 1   1 

Вишеструка 1  1  2 

Међузбир 8 1 4  13 

УКУПНО 9 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА 

ПРЕТПОСТАВЉЕНЕ  ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

Током првог квартала 2018 године поступак идентификације реализован је у односу на 55 

претпостављених жртава трговине људима. Подаци који су дати у овом прегледу односе се 

на све поступке идентификације, односно на свих 55 претпостављених жртава. 

 

Табела 9: приказ претпостављених жртава трговине људима према земљи порекла, узрасту и полу, које су биле у 

поступку идентификације у првом кварталу 2018. 

 

Земља порекла  до 18 

година 

преко 18 

година 

укупно 

Ж. M. Ж. M. 

Србија 22 3 16  41 

Ирак  5   5 

Авганистан  2   2 

Албанија   1  1 

Сиера Леоне   1  1 

Камерун 1    1 

Пакистан  1   1 

Бугарска 1    1 

Апатрид   1 1  2 

 24 12 19  55 
УКУПНО 36 19 

 
Табела 10: Приказ претпостављених жртава тровине људима према земљи порекла и земљи експлоатације 

Земља експлоатације                               

Земља 

порекла 

 УКУПНО 

Срб

ија 

Ир

ак 

Авг

ани

ста

н 

Алб

ани

ја 

Сие

ра 

Лео

не 

Кам

еру

н 

Пак

ист

ан  

Буг

арс

ка 

Апа

три

д 

 

Србија  30  1 1   1 1 1 35 

Шведска 1         1 

Мароко         1 1 

Авганистан   1       1 

Француска 3         3 

Швајцарска 1         1 

Камерун      1    1 

Словачка 1         1 

Црна Гора 1         1 

Словенија 3         3 

Аустрија 1         1 

Непознато   5   1     6 

УКУПНО 32 5 2 1 1 1 1 1 2 55 



 

Табела 11: 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  11 1 10  22 

Принудни брак 8  4  12 

Принуда на вршење кривичних 

дела 

 1   1 

Вишеструка 5  3  8 

Принуда на просјачење  2   2 

Радна    2  2 

Непознато   8   8 

Међузбир 24 12 19  55 

УКУПНО 36 19 

 

 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА МЕЂУ СТРАНИМ 

ДРЖАВЉАНИМА 

 

Током првог квартала  примљене су 4 пријаве сумње на трговину људима међу 

мигрантима, и то за једну држављанку Камеруна, једног држављанина Пакистана, 1 

држављанку Бугарске и 1 апатрида. Држављанин Пакистана идентификован је као жртва 

трговине људима.  

У првом кварталу рађено је на укупно  19 пријава могућих жртава трговине људима – 5 

нових пријава и 14 пријава пренетих из 2017-е године. 

 

Идентификована је 1 жртва трговине људима – малолетни Пакистанац, жртва сексуалне 

експлоатације. 

 

Од 2015 године па закљуно са првим кварталом 2018 године примљено је укупно 67 

пријава сумње на трговину људима међу мигрантима. Пријаве су се односиле на 59-оро 

деце и 8-оро одраслих. У свим пријавама започет је поступак идентификације, а ве 

претпостављене жртве које су биле доступне добиле су потребну помоћ и информације у 

оквиру идентификације. Идентификовано је 5 жртава трговине  људима, и то: 

 

• Принуда на вршење кривичних дела – 1 пунолетна жртва, мушкарац ( 

идентификован 2015. Године) 



• Сексуална експлоатација – 3 жртве, 2  дечака ( један дечак идентификован 2017 и 

један 2018) и 1 жена ( идентификована 2016) 

• Вишеструкa експлоатација ( принуда на брак и радна) – 1 девојчица (идентфикована 

2016) 

 

 

 


