
 
Поднете кривичне пријаве због основане сумње да је извршено кривично дело  

Трговина људима из члана 388. Кривичног законика Републике Србије у току 2013. године 
 

Табеларни приказ поднетих кривичних пријава, расветљених кривичних дела, извршилаца и 
оштећених-жртава по организационим јединицама-подносиоцима кривичних пријава 

 

Организациона јединица-
подносилац КП 

Број 
поднетих 

КП 

Број 
откривених 

КД 

Број 
извршилаца 

Број 
жртава 

ПУ за град Београд-УЗС 7 17 12 8 
ПУ Нови Сад – ОПП 6 10 13 8 
ПУ Сомбор- ОПП 4 4 6 6 
ПУ Ниш-ОГП 3 3 3 5 
ПУ Београд- УП - ОЈРМ 2 2 2 2 

ПУ за град Београд – УКП 1 1 1 3 
РЦГП према Мађарској 
(ПУ Кикинда) 

1 1 2 1 

ПУ Смедерево- ОКП 1 21 18 5 
ПУ Сремска Митровица 
( ОКП-ОПП) 

1 2 1 2 

ПУ Лесковац – ОПП 1 1 1 1 
ПУ Прокупље – ОПП 1 1 1 1 
Пу Кикинда – ОКП 1 1 1 1 
ПУ Зрењанин – ОПП 1 4 2 2 

Укупно 30 68 63 45 
 

 ЛЕГЕНДА: КП – Кривична пријава; КД – Кривично дело; ПУ – Полицијска управа; УЗС – Управа за странце; УКП - 
Управа криминалистичке полиције; ОКП - Одељење криминалистичке полиције;  УП-ОЈРМ – Управа полиције, 
Одељење за јавни ред и мир; РЦ ГП – Регионални центар граничне полиције; ОПП - Одељење/Одсек пограничне 
полиције за странце, сузбијање илегалних мигација и трговине људима, ОГП - Одељење граничне полиције, за 
странце, сузбијање илегалних миграција и трговине људима 

 
 НАПОМЕНА: У једном случају Више јавно тужилаштво у Шапцу је, након достављања извештаја 

полицијских службеника ПУ Шабац о активностима и сазнањима, која се односе на радну експлоатацију 
држављана Р Србије у Белорусији, априла 2013. године поднело Захтев за спровођење истраге против 
три лица - држављана Р Србије због основане сумње да су извршили кривично дело Трговина људима 
из члана 388. КЗ РС, став 6-да је дело извршено од стране групе. 

Табеларни приказ пријављених извршилаца наведеног кривичног дела 
разврстано по држављанству и полној структури 

 
Извршиоци 

држављанство мушки женски укупно 

Србије 54 8 62 
неутврђено 1 - 1 
Укупно 55 8 63 

 
Табеларни приказ пријављених извршилаца наведеног кривичног дела 

 разврстано по полној и старосној структури 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Извршиоци 

 Полна 
структура 

Старосна структура 

до 18. г. 18-30 г. преко 30 г. Укупно 

Мушки 5 23 27 55 

Женски - 3 5 8 

Укупно 5 26 32 63 

  малолетни пунолетни  

мушки 5 50  

женски / 8  

укупно 5 58 63 



 
 
 

Табеларни приказ оштећених у кривичним пријавама – 
 жртава трговине људима разврстано по држављанству 

 
 

Жртве - оштећени 
Држављанство Укупно 

Србије 45 

Укупно 45 
 

 
Табеларни приказ оштећених – жртава разврстано по полној и старосној структури 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Табеларни приказ оштећених – жртава 
 разврстано по врсти експлоатације, полној и старосној структури 

 
 

Врста експлоатације жртве 
по експлоатацији - старосна структура 

Укупно мушки 
малолетни

мушки 
пунолетни

женски 
малолетни

женски 
пунолетни 

сексуална - - 15 13 28 
радна - - 1 5 6 
ради вршења кривичних дела 4 - 1 1 6 
ради просјачења 5 1 4 1 11 
принудна удаја - - 3 2 5 
трговина органима - - - -  

Укупно 9 1 24 22 56 
 
* НАПОМЕНА: У кривичним пријавама било је жртава које су вишеструко експлоатисане, тако да се 
укупан број врста експлоатација и укупан број жртава разликују (укупан број врста експлоатације је 
већи).  
 

Током 2013. година  поднето је 7 кривичних пријава против 7 лица, због извршеног 
кривичног дела  одређеног Законом о трансплатацији орган чл. 79. који су путем интернета 
нудили своје органе ради продаје. Сва пријављена лица су мушког пола, 5 држављана Р Србије, 1 
држављанин Румуније и 1 држављанин Црне Горе и нису доведени у везу са организованим 
криминалним групама или другим облицима криминала. У наведеним случајевима није се дошло до 
сазнања о трговини органима већ се искључиво радило о личном нуђењу органа. 

 
МУП Р Србије је у току 2013. године предузео велики број активности у циљу израде 

предлога Националне стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом 
и заштите жртава у Републици Србији за период од 2014-2020. године, као и пратећег Националног 
плана акције за период 2014-2015. године, у чијој изради су учествовали представници државних 
органа и организација цивилног друштва. Усвајање ова два стратешка докуманта од стране Владе 
Републике Србије очекује се током 2014. године.  
 

Жртве - оштећени 

Полна 
структура 

Старосна структура 

до 14. г. 14-18 г. преко 18 г. Укупно 

Мушки 7 2 1 10 

Женски 5 16 14 35 

Укупно 12 18 15 45 

  малолетни пунолетни  

мушки 9 1  

женски 21 14  

Укупно 30 15 45 



 
 

 
 
Такође, бројне активности предузимане су у вези оцењивања примене Конвенције Савета 

Европе о борби против трговине људима од стране Групе експерата за сузбијање трговине људима 
(ГРЕТА) - организовање посете делегације ГРЕТА у априлу 2013. године и састанака са најважнијим 
субјектима,  прикупљање и израда коментара Републике Србије на нацрт и финални Извештај 
ГРЕТА и њихово достављање Извршном секретаријату Конвенције.  

Одговори на ГРЕТА Упитник Републике Србије, Извештај ГРЕТА и Препоруке Комитета 
страна уговорница, доступни су на сајту Савета Европе: 
(www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Monitoring/Country Reports_en.asp), где је објављена и 
српска верзија Извештаја за Србију - доступно на: 
www.coe.int/t/dghl/monitoring/Docs/Reports/GRETA2013 19 FGR SRB public sr.pdf. 
 

Током обележавања октобра 2013. године "Месеца борбе против трговине људима", у укупно 
403 основних и средњих школа, домова и факултета, одржане су трибине на тему трговина људима,  
у трајању од 524 школска часа, на којима је било присутно 24.966 ученика и студента и 1.168 
наставника, професора и директора школа, као и представници Црвеног крста Србије, центара за 
социјални рад и НВО, на којима су директно учешће у својству предавача имали полицијски 
службеници МУП Р Србије. 

 
У току 2013. године Служба за координацију заштите жртава трговине људима 1   

http://www.centarzztlj.rs радила је у 173 случаја по пријавама да је могуће да се ради о жртвама 
трговине људима. Од укупног броја случајева идентификоване су 92  жртве трговине људима, 
односно у  53% случајева. Особе женског пола чине 68% идентификованих жртава.  
  

Резултат идентификације  број 

Идентификована жртва трговине људима  92

Не ради се о жртви трговине људима  43

Није могуће успоставити контакт  16

Пријава није у надлежности ЦЗЗТЉ 3

Идентификација је у току  19

Укупно  173
 

У 2013-ој години, у групи идентификованих експлоатисаних жртава, преовлађују сексуална 
(41%) и радна (29%) експлоатација, а у 3 случаја радило се о вишеструкој експлоатацији. Од укупно 
идентификованих жртава, у 70% случајева ради се о националној трговини људима. 
 
Током 2013. године Служби за координацију заштите жртава трговине људима поднете су 132 
пријаве за идентификацију жртава трговине људима од којих је највећи број потекао од 
Министарства унутрашњих послова, 96 пријава, односно 73% од укупног броја поднетих захтева.  Од 
стране полицијских службеника Управе граничне полиције пријављено је 19 случајева, ПУ Београд( 
УЗС, ОКП, ЈРМ) 17, ПУ Смедерево 12, ПУ Нови Сад 9, ПУ Ниш 8, ПУ Пожаревац 6, ПУ Сремска 
Митровица 5, ПУ Сомбор 4, ПУ Кикинда 3, ПУ Зрењанин 2, ПУ Лесковац 2, ПУ Панчево 2, ПУ 
Ваљево 1, ПУ Зајечар 1, ПУ Крагујевац 1, ПУ Крушевац 1, ПУ Прокупље 1, ПУ Суботица 1, и ПУ 
Чачак 1 пријава за идентификацију жртве трговине људима.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ___________________________________ 
 
1 Одлуком Владе Републике Србије априла 2012. године („Службени гласник Р Србије“ бр. 35) основан је Центар за заштиту 
жртава трговине људима, као установа социјалне заштите, чија је сврха обезбеђивање помоћи и подршке жртвама трговине 
људима, укључујући и децу жртве трговине људима. У оквиру ове установе обједињени су послови идентификације, 
координације и ургентног збрињавања  жртава трговине људима. Центар функционише кроз две организационе јединице: 
Службу за координацију заштите жртава трговине људима, која обједињава послове идентификације и координације 
заштите и Прихватилиште за ургентни смештај жртава трговине људима. 
 
 



 


