
 

 

ОСНОВНИ СТАТИСТИЧКИ  

ИЗВЕШТАЈ О ИДЕНТИФИКАЦИЈИ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

За 2015. годину 

 

 

 

У 2015-ој  години идентификовано је 40 жртава трговине људима.  

 

Током године рађено је по основу 128 пријава (106 нових и 22 пријаве пренете из 2014. 

године) за идентификацију жртава трговине људима. Процес идентификације реализован 

је са 84 особе, а идентификација није реализована по основу 32% пријава, где су 

пријављене особе биле недоступне Центру.  

 

Приказ идентификованих жртава трговине у 2015. 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  8  13  21 

Злоупотреба у порнографске сврхе  1   1 

Радна експлоатација 2   1 3 

Принуда на брак 1  1  2 

Принуда на просјачење 6 4   10 

Нелегално усвојење  1   1 

Принуда на вршење кривичних дела 1   1 2 

МЕЂУЗБИР 18 6 14 2  

УКУПНО 24 16 40 

 

Малолетне жртве трговине људима чине 60% од укупног броја идентификованих 

жртава. Особе женског пола (80%) експлоатисане су значајно више од особа мушког 

пола (20%) у укупном броју жртава. У групи експлоатисаних особа женског пола 

доминирају  малолетне девојчице  које се као жртве јављају у 56%  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. Приказ порекла жртава и земаља у којима су жртве 

експлоатисане дат је у табели 2. 

 

 

 



 

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

Земља порекла Земља експлоатације УКУПНО 

Италиј

а 

Нема

чка  

Аустри

ја 

 

Белгиј

а 

Швајц

арска  

Црна 

Гора 

Србија 

Република Србија 1 4 4 1 1 1 25 37 

Федерација Б и Х       1  1 

Сиријска Арапска Република       1  1 

Република Украјина       1  1 

УКУПНО        40 

 

 

Вишеструка експлоатација 

Вишеструка експлоатација јавља се код 3 малолетне жртве (2 у транснационалној и 1 у 

националној трговини људима). Једна малолетна жртва која је ескплоатисана кроз принуду 

на брак експлоатисана је и кроз принуду на просјачење, а жртва која је радно 

експлоатисана, била је принуђена и на просјачење и на вршење кривичних дела (овде се 

ради о транснационалној трговини). Жртва нелегалног усвојења радно је експлоатисана и 

то кроз најтеже облике дечјег рада.  

 

Трговина људима прекинута је у фази врбовања и идентификовано је 8 жртава. 

 

ТРАНСНАЦИОНАЛНА ТРГОВИНА ЉУДИМА 

 

Транснационална трговина људима у овом статистичком извештају 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 15 случајева, од којих се у 9 случајева ради о 

експлоатисаним жртвама, а у  6 случајева о жртвама код којих је могућа експлоатација у 

иностранству прекинута у фази врбовања. У транснационланој трговини претежно су 

експлоатисане држављанке Србије – 12 случајева, у 3 случаја о држављанима других 

држава. Ради се о једној држављанки Федерације  Босне и Херцеговине, једној држвљанки 

Републике Украјине и једном држављанину Сиријске Арапске Републике. Они су 

експлоатисани у Србији, у виду принуде на брак, сексуалне експлоатације и принуде на 

вршење кривичних дела. Међу жртвама транснационалне трговине 9 жртава је малолетно, 

што износи 60% жртава, док је 6 жртава пунолетно. Приказ према врсти експлоатације, 

узрасту и полу дат је у табели 3. 

 

 

 



 

Табела 3: Приказ транснационалне трговине људима према врсти експлоатације, узрасту и полу 

Врста експлоатације  до 18 година преко 18 

година 

УКУПНО 

Ж. M. Ж. M. 

Сексуална  3  4  7 

Радна експлоатација 2    2 

Принуда на брак 1  1  2 

Принуда на просјачење 3    3 

Принуда на вршење кривичних дела    1 1 

МЕЂУЗБИР 9  5 1  

УКУПНО 9 6 15 

 

У транснационалној трговини људима  држављани Републике Србије најчешће су 

експлоатисани у Савезној републици Немачкој и Републици Аустрији. Приказ 

транснационалне трговине људима према земљи и врсти експлоатације дат је у табели 4. 

 

Табела4: Приказ транснационалне трговине људима према земљи и врсти експлоатације  

Земља експлоатације Врста експлоатације Укупно 

Сексуа

л. 

Радна  Кр.дела просјачење Пр. брак 

Република Италија  1    1 

Савезна Република Немачка  3    1 4 

Република Аустрија 1   3  4 

Краљевина Белгија 1     1 

Швајцарска Конфедерација 1     1 

Црна Гора  1    1 

Република Србија 1  1  1 3 

УКУПНО  7 2 1 3 2 15 

 

 

НАЦИОНАЛНА ТРГОВИНА ЉУДИМА 

За потребе статистичког извештаја национална трговина људима обухвата све  случајеве 

трговине људима где су жртве држављани Србије и експлоатисне су у Србији. 

Национална трговина људима јавља се код 25 идентификованих жртава трговине људима. 

У националној трговини људима доминира сексуална експлоатација. 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. 

Сексуална  4  8  12 

Друга врста сексуалне, за личне потр. 1  1  2 

Злоупотреба у порнографске сврхе  1   1 

Радна експлоатација    1 1 

Принуда на просјачење 3 4   7 



Нелегално усвојење  1   1 

Принуда на вршење кривичних дела 1    1 

МЕЂУЗБИР 9 6 9 1  

УКУПНО 15 10 25 

 

У националној трговини људима малолетници су заступљени са 60%. Број особа 

женског пола је доминантан и износи 72%, а међу њима је 50% малолетних 

девојчица. 

 

Доминантан вид експлоатације је сексуална експлоатација која је затупљена код  

48% жртава, а потом следи принуда на просјачење, која је присутна код 28% жртава. 

Код принуде на просјачење експлоатисана су 4 дечака и 3 девојчице. 

 

 

ИЗВОРИ ПРИЈАВА у 2015 години 

 

Табела 6: Структура пријава према извору пријаве 

Извори пријава број 

пријава 

Министарство унутрашњих послова 38 

Систем социјалне заштите 38 

Удружења грађана 13 

Међународне организације (ИОМ и УНХЦР) 8 

Лично 2 

Комесаријат за избеглице 2 

Адвокатска канцеларија 3 

Тужилаштво 1 

ЦЗЗТЉ по службеној дужности 1 

пренете пријаве из 2014. год. 22 

Укупно 128 

 

 

 

 


