
 

 

 

Извештај 

Службе за координацију заштите жртава трговине људима 

о реализованим пословима идентификације 

за првих шест месеци 2015-е   године 

 

 

 

У првих 6 месеци ове године  идентификовано је 13 жртава трговине људима. Ради се о 

националној трговини људима у 9 случајева и транснационалној у 4 случаја. Укупно је 

рађено на 79 захтева, од којих је 57 примљено у 2015-ој години. Само 1 жртва је 

држављнин друге државе ( Федерација БиХ , малолетна жртва), док  12 жртава имају 

држављанство РС. У једном случају радне експлоатације ради се о особи која је по други 

пут идентификована као жртва трговине људима, а у једном случају је једна жртва 

експлоатисана, осим принуде на брак, и у виду принуде на просјачење. 

 

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  2  7  9 

Злоупотреба у порнографске сврхе  1   1 

Радна експлоатација 1   1 2 

Принуда на брак 1    1 

УКУПНО 5 8 13 

 

Жртва која је експлоатисана у виду принуде на брак, истовремено је експлоатисана у циљу 

просјачење. Видови експлоатације и њихова заступљеност током првих шест месеци дати 

су у табели 2. 

 

Табела 2: Заступљеност препознатих видова трговине људима 

Врста експлоатације  учесталост 

Сексуална  9 

Злоупотреба у порнографске сврхе 1 

Радна експлоатација 2 

Принуда на брак 1 

Принуда на просјачење 1 

УКУПНО 14 

 

 

 

 

 



Табела 3: приказ  транснационалне трговине људима према виду  и земљи експлоатације  

 

Вид експлоатације 

Земља експлоатације 

РС Црна Гора Република 

Аустрија 

Словенија 

Сексуална   1 1 

Радна    1   

Принуда на брак 1    

Принуда на просјачење 1    

УКУПНО 5* 

*ради се о 4 особе, од којих је једна експлоатисана кроз 2 вида експлоатације 

 

Табела 4: приказ свих пријава према извору пријаве  

Извор пријаве Број пријава 

Полицијске Управе 20 

Управа граничне полиције 13 

Систем социјалне заштите 15 

АСТРА  2 

АТИНА 1 

Комесаријат за избеглице 2 

Адвокатске канцеларије 2 

Тужилаштво 1 

Лично  1 

УКУПНО 57 

 

                                                                                                                       Милановић Лидија                                                                                    

 


