
 

 

ОСНОВНИ СТАТИСТИЧКИ  

ИЗВЕШТАЈ О ИДЕНТИФИКАЦИЈИ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

За 2016 годину 

 

 

 

У 2016-ој  години идентификовано је 55 жртава трговине људима. У односу на 

претходну годину, идентификовано је више жртава за 37%. 

 

Током године рађено је по основу 150пријава за идентификацију жртава трговине 

људима. Процес идентификације реализован је са 113 особa, а идентификација није 

реализована по основу 25% пријава, где су пријављене особе биле недоступне Центру.  

 

Приказ идентификованих жртава трговине у 2016 години према врсти експлоатације, 

узрасту и полу дат је у табели 1. 

 

Табела 1: Приказ идентификованих жртава трговине људима према врсти експлоатације, узрасту и 

полу  

Врста експлоатације  до 18 година преко 18 

година 

УКУПНО 

Ж. M. Ж. M. 

Сексуална 7  22  29 

Радна експлоатација  1  6 7 

Принуда на брак 3  1  4 

Принуда на просјачење 1    1 

Нелегално усвојење 2    2 

Принуда на вршење кривичних дела  1   1 

Вишеструка  6  5  11 

Међузбир 19 2 28 6  

УКУПНО 21 34 55 

 

 

 

Малолетне жртве трговине људимачине38% од укупног броја идентификованих 

жртава ( 21 малолетна жртва), што је смањење у односу на заступљеност малолетних 

жртава у претходној години. Међу малолетним жртвама у 90%  случајева експлоатисане су 

девојице. 

 

Пунолетне жртве којих има 34, чине 62% идентификованих жртава, што је видно 

повећање у односу на претходну годину. Међу пунолетним жртвама у 82% случајева ради 

се о експлоатацији особа женског пола. 



 

Особе женског пола експлоатисане су значајно више од мушкараца  и чине 85% од 

укупног броја жртава. У групи експлоатисаних особа женског пола доминирају  

пунолетне девојке и жене  које се као жртве јављају у 60%  случајева.   

 

Србија је земља порекла и земља експлоатације жртава трговине људима. Жртве 

трговине људима су углавном држављани Републике Србије и претежно су експлоатисани 

у оквиру Републике Србије. Од укупног броја идентификованих жртава држављани Србије 

чине 93% жртава ( 51 држављанин Србије). Остале жртве пореклом су из Непала, 

Авганистана, Албаније и једна жртва је апатрид.  

 

Држављани Србије експлоатисани су пре свега у Србији – 67%. За  

Приказ земаља експлоатације и земаља порекла жртава дат је у табели 2. 

 

Табела 2: приказ идентификованих жртава трговине људима према земљи експлоатације и земљи 

порекла 

Земља експлоатације Земља порека Укупн

о Србија  Непал Авганистан Албанија  Апатрид 

Република Србија 34   1  35 

Савезна Република Немака  8     7 

Руска Федерација 4     4 

Република Македонија 1     1 

Холандија 1     1 

Црна Гора    1  1 

Репубика Италија 1    1 1 

Швајцарска Конфедерација 2     2 

Сиријска Арапсака Република 1     1 

Турска Република  1    1 

Грчка Република  1    1 

Исламска Република Авганистан   1   1 

 

 

Вишеструка експлоатација 

Вишеструка експлоатација жртава јавља се у 11 случајева(20% жртава). Међу 

вишеструко експлоатисаним жртвама скоро су подједнако заступљене малолете и 

пунолетне жртве, а све вишеструко експлоатисне жртве су особе женског пола ( 6 

девојчица и 5 пунолетних девојака и жена). Приказ врсте вишеструке експлоатације према 

узрасту жртава и полу дат је у табели 3. Евидентно је да се сексуална експлоатација јавља 

код скоро свих вишеструких експлоатација ( у 8 случајева), док се принуда на брак јавља у 

6 случајева. 

 

 

 

 



 

 

Табела 3: приказ вишеструке експлоатације према  врсти експлоатације, узрасту и полу. 

 

Врста експлоатације  до 18 

година 

преко 

18 

година 

УКУП

НО 

Ж. Ж. 

Сексуална експлоатација, радна експлоатација и принуда на просјачење 1 1 2 

Сексуална и радна експлоатација   1 1 

Сексуална експлоатација и принудни брак   2 2 

Сексуална експлоатација, принуда на вршење кривичних дела и принуда 

на брак 

1  1 

Сексуална и радна експлоатација, принуда на вршење кривичних дела  1 1 

Сексуална експлоатација и коришћење у оружаним сукобима 1  1 

Принуда на брак и просјачење  2  2 

Принуда на брак и радна експлоатација 1  1 

УКУПНО 6 5 11 

 

 

Трговина људима током идентификације прекинута је код 10 случаја. Прекид у фази 

врбовања је у 8 случајева, а у фази након транспорта а пре експоатације у 2 случаја. 

 

ТРАНСНАЦИОНАЛНА ТРГОВИНА ЉУДИМА 

Транснационална трговина људима за потребе статистичког извештаја обухвата све 

случајеве трговине где је дошло до преласка  државне границе земље порекла особе која је 

идентификована као жртва трговине људима.  

 

Транснационална трговина јавља се у 19случајева. У транснационалној трговини 

експлоатисано је 17 држављанки Србије, 1 жртва пореклом из Непала и 1 жртва пореклом 

из Албаније.  Држављани Србије експлоатисани су у Немачкој 16%, у Русији 8%, а у 

Македонији, Хоандији, Италији и Швајцарској и Сирји (трговина људима прекинута у 

фази врбовања) по једна жртва трговине. Од 17 жртава транснационалне трговине међу 

држављанкама Србије, 1 жртва експлоатисна је у 2 државе ( Немачка и Италија). Жртва 

пореклом из Албаније такође је експлоатисана у 2 државе ( Црна Гора и Србија), као и 

жртва из Непала ( Турска и грчка). Међу жртвама транснацинане трговине доминирају 

пунолетне жртве, њих 12, што чини 63% жртава. Особе мушког пола заступљене су у 21% 

случајева. Међу жртвама транснационалне трговине људима евидентирано је 5 жртава 

вишеструке експлоатације, особа женског пола, од којих је њих 4 малолетно.  

 

 

 

 

 



Табела 4: Приказ транснационалне трговине људима према врсти експлоатације, узрасту и полу 

Врста експлоатације  до 18 година преко 18 

година 

УКУПНО 

Ж. M. Ж. M. 

Радна експлоатација    4 4 

Сексуална 1  6  7 

Принудни брак 2  1  3  

Вишеструка  4    1  5 

УКУПНО 7 12 19 

 

 

НАЦИОНАЛНА ТРГОВИНА ЉУДИМА 

Национална трговина људиа заступљена је у 36 случајева. У националној трговини 

заступљене су 34 држављанке Србије, 1 држављанка Авганистана и 1 жртва апатрид (с 

обзиром да је од петог  месеца живота живела у земљи у којој је експлоатисана) У 

националној трговини људима доминира сексуална експлоатација (61%), а потом 

вишеструка ( 17%). Пре свега су експлоатисане особе женског пола 89%, од чега је 62 % 

пунолетних жртава. Приказ националне трговине људима према врсти експлоатације, 

узрасту и полу дат је у табели 5. 

 

Табела5: Приказ националне трговине људима према врсти експлоатације, узрасту и полу 

Врста експлоатације  до 18 година преко 18 

година 

УКУПНО 

Ж. M. Ж. M. 

Радна експлоатација  1  2 3 

Сексуална 6  16  22 

Принудни брак 1    1 

Принуда на вршење кривичних дела  1   1 

Принуда на просјачење 1    1 

Нелегално усвојење 2    2 

Вишеструка  2  4  6 

УКУПНО 14 22 36 

 

Вишеструка експлоатација јавља се у 17% случајева у националној експлоатацији. 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА МЕЂУ МИГРАНТИМА 

 

Табела 11: Приказ резултата идентификације по пријавама које се односе на мигранте   

Укупан 

број 

пријава 

Поступак у 

току 

Не ради се о 

жртви, 

постоји 

ризик 

Не ради 

се о 

жртви 

Жртва Недоступни 

40 1 29 5 2 3 

 



Током 2016-е године примљено је 40 пријава за идентификацију међу популацијом 

миграната, од чега је било 35 пријава деце и 5 пријава које су се односиле на пунолетна 

лица.  Укупно је пријављено 9 особа женског пола (5 девојчица и 4 пунолетних девојака и 

жена) и 31 особа мушког пола ( 30 дечака и 1 одрасли мушкарац). Идентификоване су 2 

жртве трговине људима, док је за 5 жртава утврђено да се не ради о жртвама 

трговине људима.Обе идентификоване жртве су женског пола. Ради се у једном случају о 

вишеструкој националној трговини ( радан експлоатација и принуда на брак, малолетна 

жртва пореклом из Авганистана) и у другом о сексуалној транснационалној трговини ( 

пунолетна особа женског поа пореклом из Непала експлоатисана у Турској и Грчкој). Код 

29 дечака утврђено је да се у овом момнету не могу идентиифковати као жртве, али 

да постоји ризик од трговине људима. 

 

 

ИЗВОРИ ПРИЈАВА у 2016 години 

 

Табела 6: Структура пријава према извору пријаве 

 

Извор пријаве Број пријава 

МУП 59 

Систем социјалне заштите 42 

Домаће НВО 18 

УН агенције и стране НВО 9 

Тужилаштво, суд, здравство, образовање 9 

ЦЗЗТЉ по службеној дужности 10 

Непознато лице 1 

Лично  1 

Комесаријат за избеглице 1 

УКУПНО 150 

 

 

 


