
 

 

 

Деветомесечни  извештај 

Службе за координацију заштите жртава трговине људима 

о идентификацији жртава трговине људима 

за 2016-угодину 

 

За 9 месеци 2016-е годинe идентификоване су 34  жртве трговине људима. Од овог  броја 

идентификованих жртава, у 9 случајева се ради о транснационалној трговини људима и у 1 

случају о страном држављанину. Примљено је 111 пријава за идентификацију,  а рађено је 

на укупно 125 пријава (14 пријава које су поднете у 2015-ој години  завршено је у 2016. 

години). 

 

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

Вид експлоатације  до 18 

година 

преко 18 

година 

укупно 

м ж м ж 

Сексуална   5  17 22 

Просјачење  1   1 

Пинудна удаја  3   3 

Радна    6  6 

Вишеструка  2   2 

Међузбир 11 23  

Укупно 34 34 
 

Код вишеструке експлоатације у једном случају се ради о принудној удаји и сексуалној 

експлоатацији, а у другом о принудној удаји, сексуалној експлоатацији и принуди на 

вршењу кривичних дела. 

Значајно је истаћи да је међу идентификованим жртвама трговине људима у 6 случајева 

трговина људима прекинута у фази врбовања.  

 

Табела 2: Приказ националне и транснационалне трговине људима 

Вид експлоатације Национална 

/РС/ 

Транснационална  

Број 

жртава 

Држава 

експлоатације 

Сексуална експлоатација 21 1 Немачка 

Принудна удаја  3 Немачка 

Србија  

Аустрија 

Радна експлоатација 2 4 Руска Федерација 

 

Принуда на просјачење 1 /  

Вишеструка 1 1 Немачка 

 

Укупно 25 9  



 

 

Поступања по пријави 

Током 9 месеци примљено је 111 пријава. 

Резултати рада по свим пријавама по којима је поступано у 2016ој години ( свих 125 

пријава) дати су табели 3, а структура пријава према извору пријаве у табели 4. 

 

Табела 3: приказ резултата спроведеног поступка идентификације 

Начин како је завршен рад по пријави Број пријава 

Идентификована жртва трговине људима 34 

Није идентификована жртва трговине људима 48 

Поступак идентификације прекинут због недоступности  9 

Поступак идентификације прекинут због одбијања сараде у 

идентификацији 

1 

Идентификација у току 33 

Укупно 125 

 

Табела 4:приказ пријава према извору пријаве  

Извор пријаве Број пријава 

МУП 51 

Систем социјалне заштите 35 

Домаће НВО 11 

УН агенције и стране НВО 9 

Тужилаштво, суд, здравство, образовање 7 

ЦЗЗТЉ по службеној дужности 10 

Непознато лице 1 

Лично  1 

УКУПНО 125 

 

 

Идентификација по пријавама које се односе на мигранте 

 

У 9 месеци ове године примљенe су 34 пријавe сумње на трговину људима међу 

мигрантима. У само 2 случаја ради се о пријави која се односи на пунолетна лица, а у 5 

случајева пријава се односи на девојчице. Већина пријављене деце су пореклом из 

Авганистана (24) и Сирије (7 ) док је само једно дете пореклом из Пакистана. Приказ 

резултата идентификације дат је у табели 5. 

 

Табела 5: 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 

Недоступни  

34 0 13 18 3 

 


