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Феномен трговине људима у Србији

У Републици Србији је последњих година доминантна унутрашња трговина
људима, чије су жртве углавном домаћи држављани, које експлоатишу такође
домаћи држављани.

Унутрашњу трговину људима потврђује податак да су откривени извршиоци
кривичних дела трговине људима у преко 95% случајева српски држављани, а
исти је проценат домаћих држављана и међу идентификованим жртвама.

Међутим, Република Србија је и даље у мањој мери земља порекла жртава
трговине људима које се експлоатишу и ван граница земље (Босна и Херцеговина,
Аустрија, Словенија, Немачка, Италија, Белгија и Руска Федерација), као и у мањој
мери земља транзита и одредишта за стране жртве трговине људима. Унутрашња
(на територији Србије) и транснационална трговина људима разликују се према
начину експлоатације.

Сексуална експлоатација, искоришћавање у порнографске сврхе, принуда на брак
и радна експлоатација карактеристичне су за унутрашњу трговину, док је
вишеструка експлоатација (сексуална и ради вршења кривичних дела) и принудна
удаја карактеристична за трговину људима која потиче из Србије, а одвија се на
транснационалном нивоу.

Радна експлоатација се јавља у мањем броју случајева у односу на претходни
период, када је била карактеристична радна експлоатација наших радника у
грађевинском сектору на транснационалном нивоу (Руска Федерација, Белорусија,
Азербејџан).

Према подацима Центра за заштиту жртава трговине људима на националном
нивоу током 2016. године идентификовано је 55 жртава трговине људима, док је у
периоду јануар – септембар 2017. године идентификовано 27 жртава трговине
људима.

Према подацима Министарства унутрашњих послова Републике Србије у
периоду јануар-децембар 2016. године од стране полицијских службеника поднето
је 11 кривичних пријава због основане сумње да је извршено кривично дело
Трговина људима, пријавама је обухваћено 14 учинилаца и идентификовано је 31
оштећено лице – жртве кривичног дела.

У периоду јануар – септембар 2017. године од стране полицијских службеника
Министарства унутрашњих послова поднето је 5 кривичних пријава због основане
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сумње да је извршено кривично дело Трговина људима. Пријавама је обухваћено
16 учинилаца и идентификовано је 13 оштећених лица – жртве кривичног дела.


