
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА 

Индикатори трговине одраслих за радну експлоатацију 

 

ИНДИКАТОРИ РЕГРУТОВАЊА ПРИНУДОМ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

Насиље над жртвама Отмица, принудни брак, 

принудно усвајање или 

продаја жртава 

 

 Одузимање докумената  

 Дужничко ропство  

 Изолација, затварање или 

надзор 

 

 Претња потказивањем 

властима 

 

 Претње насиљем над 

жртвама 

 

 Претње обавештавањем 

породице, заједнице или 

јавности 

 

 Насиље над породицом 

(претње или ефективно) 

 

 Задржавање новца  

 

ИНДИКАТОРИ РЕГРУТОВАЊА ОБМАНОМ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

Преварени у вези природе 

посла, локације или 

послодавца 

 

Преварени о условима рада 
 

Преварени у вези приступа 

могућностима за образовање 
 

 Преварени о садржају или 

законитости уговора о раду 

 

 Преварени у вези спајања са 

породицом 

 

 Преварени око стамбених и 

животних услова 

 

 Преварени око легалних 

докумената или добијања 

статуса легалног мигранта 

 

 Преварени о условима 

путовања и регрутације 

 

 Преварени о плати / заради  

 Преварени кроз обећања о 

браку или усвајању 

 



ИНДИКАТОРИ РЕГРУТОВАЊА ЗЛОУПОТРЕБОМ РАЊИВОСТИ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

 Злоупотреба тешке 

породичне ситуације 
Злоупотреба 

културних/верских убеђења 
 Злоупотреба илегалног 

статуса 
Општи контекст 

 Злоупотреба недостатка 

образовања (језик) 
Тешкоће у прошлости 

 Злоупотреба недостатка 

информација 

Тешкоћа да се организује 

путовање 
 Контрола од стране 

експлоататора 

 

 Економски разлози  

 Лажне информације о 

законима,ставу власти 

 

 Лажна информација о 

успешној миграцији 

 

 Породична ситуација  

 Лична ситуација  

 Психолошка и емоционална 

зависност 

 

 Однос савластима/правни 

статус 

 

 

ИНДИКАТОРИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

Претеран број радних дана 

или сати 
Лоши услови живота Без приступа образовању 

 Опасан посао  

 Ниска или непостојећа плата  

 Непоштовање закона о раду 

или уговора 

 

 Нема социјалне заштите 

(уговор, социјално 

осигурање, итд) 

 

 Веома лоши услови рада  

 Манипулација платом  

 

 

 

 



ИНДИКАТОРИ ПРИСИЛЕНА ОДРЕДИШТУ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

Одузимање докумената Принуда на вршење 

нелегалних / кривичних 

активности 

Претње обавештавањем 

породице, заједнице или 

јавности 

Дужничко ропство Присилни задаци или 

клијенти 

 

Изолација, затварање или 

надзор 
Приморани да делују против 

вршњака 

 

Насиље над жртвама Приморани да лажу 

властима, породици, итд 

 

 Претња о потказивању 

властима 

 

 Претњом наметање још 

горих услова рада 

 

 Претње насиљем над 

жртвом 

 

 Под снажним утицајем  

 Насиље над породицом 

(претње или ефективно) 

 

 Задржавање плата  

 

ИНДИКАТОРИ ЗЛОУПОТРЕБЕ РАЊИВОСТИ НА ОДРЕДИШТУ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

 Зависност од експлоататора Тешкоће у прошлости 
 Тешкоћа да живи у 

непознатој области 
Личне карактеристике 

 Економски разлози  

 Породична ситуација  

 Однос са властима / правни 

статус 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индикатори трговине одраслих у циљу сексуалне експлоатације 
 

ИНДИКАТОРИ РЕГРУТОВАЊА ОБМАНОМ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

Преварени о природи посла 

или локацији 

Преварени о условима 

проституције 

Преварени о приступу 

могућностима за образовање 
 Преварени о садржају или 

законитости уговора о раду 

 

 Преварениу вези спајањаса 

породицом 

 

 Преварени у вези стамбених 

и животних услова 

 

 Преварени око легалних 

докумената или добијања 

статуса легалног мигранта 

 

 Преварени о легалности 

документације 

 

 Преварени о условима 

путовања и регрутације 

 

 Преварени о плати / заради  

 Преварени кроз обећања о 

браку или усвајању 

 

 

ИНДИКАТОРИ РЕГРУТОВАЊА ПРИНУДОМ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

Отмица, принудни брак, 

принудно усвајање или 

продаја жртава 

Одузимање докумената  

Дужничко ропство Изолација, затварање или 

надзор 

 

Претње насиљем над 

жртвама 
Претња о потказивању 

властима 

 

Насиље над жртвама Претње обавештавањем 

породице, заједнице или 

јавности 

 

 Насиље над породицом 

(претње или ефективно) 

 

 Задржавање новца  

 

 

 



ИНДИКАТОРИ РЕГРУТОВАЊА ЗЛОУПОТРЕБОМ РАЊИВОСТИ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

 Злоупотреба тешке 

породичне ситуације 
Злоупотреба 

културних/верских убеђења 
 Злоупотреба илегалног 

статуса 

 

 Злоупотреба недостатка 

образовања (језик) 

 

 Злоупотреба недостатка 

информација 

 

 Контролаод стране 

експлоататора 

 

 Тешкоће у прошлости  

 Тешкоћа да се организује 

путовање 

 

 Економски разлози  

 Лажне информације 

озаконима, ставувласти 

 

 Лажна информација о 

успешној миграцији 

 

 Породична ситуација  

 Општи контекст  

 Лична ситуација  

 Психолошка и емоционална 

зависност 

 

 Однос са властима/правни 

статус 

 

 

ИНДИКАТОРИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

 Лоши услови живота  

 Претеран број радних дана 

или сати 

 

 Опасан посао  

 Ниска или непостојећа плата  

 Непоштовање закона о раду 

или уговора 

 

 Нема социјалне заштите 

(уговор, социјално 

осигурање, итд 

 

 Веома лоши услови рада  

 Манипулација платом  

 



ИНДИКАТОРИ ПРИСИЛЕНА ОДРЕДИШТУ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

Одузимање докумената Принуда на вршење 

нелегалних / кривичних 

активности 

 

Дужничко ропство Приморани да делују против 

вршњака 

 

Присилни задаци или 

клијенти 
Приморани да лажу 

властима, породици, итд 

 

Изолација, затварање или 

надзор 
Претња о потказивању 

властима 

 

Претње насиљем над 

жртвама 

Претњом наметање још 

горих услова рада 

 

Насиље над жртвама Претње обавештавањем 

породице, заједнице или 

јавности 

 

 Под снажним утицајем  

 Насиље над породицом 

(претњом или ефективно) 

 

 Задржавање плата  

 

ИНДИКАТОРИ ЗЛОУПОТРЕБЕ РАЊИВОСТИ НА ОДРЕДИШТУ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

 Зависност од експлоататора Тешкоће у прошлости 
 Тешкоћа да живи у 

непознатој области 

 

 Економски разлози  

 Породична ситуација  

 Личне карактеристике  

 Однос са властима / правни 

статус 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Индикатори за трговину децом због рада 

ИНДИКАТОРИ РЕГРУТОВАЊА ОБМАНОМ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

Преварени у вези приступа 

могућностима за образовање 

Преварени о условима рада 
 

 

Преварени у вези природе 

посла, локације или 

послодавца 

Преварени о садржају или 

законитости уговора о раду 
 

 

 Преварени у вези спајања са 

породицом 

 

 Преварени око стамбених и 

животних услова 

 

 Преварени око легалних 

докумената или добијања 

статуса легалног мигранта 

 

 Преварени о условима 

путовања и регрутације 

 

 Преварени о плати / заради  

 Преварени кроз обећања о 

браку или усвајању 

 

 

ИНДИКАТОРИ РЕГРУТОВАЊА ПРИНУДОМ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

Отмица, принудни брак, 

принудно усвајање или 

продајажртава 

Изолација, затварање или 

надзор 

 

Дужничко ропство Одузимање докумената  

Претња насиљем над 

жртвом 

Претња о потказивању 

властима 

 

Насиље над жртвама Претње обавештавањем 

породице, заједнице или 

јавности 

 

 Насиље над породицом 

(претња или ефективно) 

 

 Задржавање новца  

 

 



 

 

 

ИНДИКАТОРИ РЕГРУТОВАЊА ЗЛОУПОТРЕБОМ РАЊИВОСТИ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

 Злоупотреба 

културних/верских убеђења 

 

 Злоупотреба тешке 

породичне ситуације 

 

 Злоупотреба илегалног 

статуса 

 

 Злоупотреба недостатка 

образовања (језик) 

 

 Злоупотреба недостатка 

информација 

 

 Контрола експлоататора  

 Тешкоће у прошлости  

 Тешкоћа да се организује 

путовање 

 

 Економски разлози  

 Лажна информација о 

успешној миграцији 

 

 Породична ситуација  

 Општи контекст  

 Лична ситуација  

 Психолошка и емоционална 

зависност 

 

 Однос са властима/правни 

статус 

 

 

ИНДИКАТОРИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

Претеран број радних дана 

или сати 

Лоши услови живота  

 Опасан посао  

 Ниска или непостојећа плата  

 Без приступа образовању  

 Непоштовање закона о раду 

или уговора 

 

 Веома лоши услови рада  

 Манипулација платом  



 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПРИСИЛЕНА ОДРЕДИШТУ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

Одузимање докумената Приморани да делују против 

вршњака 

 

Дужничко ропство Приморани да лажу 

властима, породици, итд 

 

Принудана 

вршењенелегалних/ 

кривичнихактивности 

Претња о потказивању 

властима 

 

Присилни задаци или 

клијенти 
Претњом наметање још 

горих услова рада 

 

Изолација, затварање или 

надзор 
Претње обавештавањем 

породице, заједнице или 

јавности 

 

Претње насиљем 

наджртвама 

Под снажним утицајем  

Под снажним утицајем Насиље над породицом 

(претњом или ефективно) 

 

Насиље над жртвама Задржавање плата  

 

ИНДИКАТОРИ ЗЛОУПОТРЕБЕ РАЊИВОСТИ НА ОДРЕДИШТУ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

 Зависност од експлоататора  

 Тешкоће у прошлости  

 Тешкоћа да живи у 

непознатој области 

 

 Економски разлози  

 Породична ситуација  

 Личне карактеристике  

 Однос са властима / правни 

статус 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Индикатори трговине децом ради сексуалне експлоатације 
 

ИНДИКАТОРИ РЕГРУТОВАЊА ОБМАНОМ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

Преварени о природи посла 

или локацији 

Преварени о приступу 

могућностима за образовање 

 

 Преваренио условима 

проституције 

 

 Преварени о садржају или 

законитости уговора о раду 

 

 Преварени у вези спајања са 

породицом 

 

 Преварени у вези стамбених 

и животних услова 

 

 Преварени око легалних 

докумената или добијања 

статуса легалног мигранта 

 

 Преварени о легалности 

документације 

 

 Преварени о условима 

путовања и регрутације 

 

 Преварени о плати / заради  

 

ИНДИКАТОРИ РЕГРУТОВАЊА ПРИНУДОМ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

Отмица, принудни брак, 

принудно усвајање или 

продаја жртава 

Претња о потказивању 

властима 

 

Дужничко ропство Одузимање докумената  

Изолација, затварање или 

надзор 

Претње обавештавањем 

породице, заједнице или 

јавности 

 

Претња насиљем над 

жртвом 
Насиље над породицом 

(претња или ефективно) 

 

Насиље над жртвама Задржавање новца  

 

 



 

 

 

ИНДИКАТОРИ РЕГРУТОВАЊА ЗЛОУПОТРЕБОМ РАЊИВОСТИ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

 Злоупотреба 

културних/верских убеђења 

 

 Злоупотреба тешке 

породичне ситуације 

 

 Злоупотреба илегалног 

статуса 

 

 Злоупотреба недостатка 

образовања (језик) 

 

 Злоупотреба недостатка 

информација 

 

 Контрола експлоататора  

 Тешкоће у прошлости  

 Тешкоћа да се организује 

путовање 

 

 Економски разлози  

 Лажна информација о 

успешној миграцији 

 

 Породична ситуација  

 Општи контекст  

 Лична ситуација  

 Психолошка и емоционална 

зависност 

 

 Однос са властима/правни 

статус 

 

 

ИНДИКАТОРИ ДОДАТНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

Опасан посао Лоши услови живота  

 Претеран број радних дана 

или сати 

 

 Ниска или непостојећа плата  

 Нема социјалне заштите 

(уговор, социјално 

осигурање,итд) 

 

 Веома лоши услови рада  

 Манипулација платом  

 



 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПРИСИЛЕНА ОДРЕДИШТУ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

Одузимање докумената Приморани да делују против 

вршњака 

 

Дужничко ропство Приморани да лажу 

властима, породици, итд 

 

Принуда на вршење 

нелегалних/ кривичних 

активности 

Претња о потказивању 

властима 

 

Присилни задаци или 

клијенти 
Претњом наметање још 

горих услова рада 

 

Изолација, затварање или 

надзор 
Претње обавештавањем 

породице, заједнице или 

јавности 

 

Претње насиљем над 

жртвама 

Насиље над породицом 

(претњом или ефективно) 

 

Под снажним утицајем Задржавање плата  

Насиље над жртвама   

 

ИНДИКАТОРИ ЗЛОУПОТРЕБЕ РАЊИВОСТИ НА ОДРЕДИШТУ 
Снажни индикатори Индикатори средње јачине Слаби индикатори 

Зависност од експлоататора Тешкоће у прошлости   

 Тешкоћа да живи у 

непознатој области 

 

 Економски разлози  

 Породична ситуација  

 Личне карактеристике  

 Однос са властима / правни 

статус 

 

 


