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ЈМ 
Лок. 27-14 

 
Поднете кривичне пријаве због основане сумње да је извршено кривично дело  

Трговина људима из члнана 388 Кривичног законика Р Србије у току 2010. године 
 

 

Организациона јединица 
која подноси КП 

Број поднетих 
кривичних пријава 

Број 
извршилаца 

Број 
оштећених 

ПУ Нови Сад 15 32 32 

ПУ за град Београд 8 21 9 

ПУ Бор 5 9 12 

ПУ Врање 4 7 4 

ПУ Сремска Митровица 3 6 7 

ПУ Зрењанин 2 6 2 

ПУ Крушевац 2 2 2 

ПУ Кикинда 2 4 2 

ПУ Јагодина 2 5 2 

ПУ Крагујевац 1 1 1 

ПУ Панчево 1 3 1 

ПУ Нови Пазар 1 2 1 

ПУ Зајечар 1 1 1 

Укупно 47 99 76* 

*Укупан број оштећених лица према поднетим кривичним пријавама је 76, док је укупан број оштећених које 
су евидентиране у више случајева 58.  

 

 
*У КП ПУ Бор КУ-2/10, КУ-3/10 и КУ-4/10 евидентиране су три исте жртве 
* У КП ПУ Јагодина КУ-60/10, жртва је експлоатисана у виду принудне удаје, а након тога је и сексуално експлоатисана 
* У КП ПУ Јагодина КУ-272/10, жртва је експлоатисана у видурадне и сексуално експлоатисана 
*У КП ПУ Бор, КУ-10/10 четири жртве су експлоатисане у виду радне и сексуалне експлоатације, док је једна жртва 
сексуално експлоатисана 
* У КП ПУ Нови Сад оштећене су експлоатисане у виду радне експлоатације, а након тога и сексуално експлоатисане 
(укупно 6 жртава) 
* У КП ПУ Ср. Митровица КУ-141/10 дете је експлоатисано у виду просјачења, радне експлоатације и ради вршења 
кривичних дела 
* У КП ПУ Ср. Митровица КУ-258/10 четири малолетна лица су експлоатисано у виду просјачења и ради вршења 
кривичних дела, а два су такође експлоатисана и у виду проституције 
* У КП ПУ Врање КУ-188/10 жртва је експлоатисана у виду радне и сексуалне експлоатације 
*У КП ПУ Врање КУ 718/10 жртва је експлоатисана у виду сексуалне и радне експлоатације 
*У КП ПУ Врање КУ 735/10 жртва је експлоатисана у виду сексуалне и радне експлоатације 
*Од укупног броја жртава 10 је оштећено и у 2009. години због сексуалне експлоатације, док је 5 жртава идентификовано 
у 2009. години од стране Службе 

 
 
 
 
 
 

Врста експлоатације жртве 
по кривичним пријавама 

 

сексуална експлоатација  37 

радна експлоатација 8 

експл. ради вршења кривичних дела 5 

експл. ради просјачења 10 

принудна удаја 4 

трговина органима  

Укупно 64* 
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Број пријављених извршиоца за кривично дело трговинa људима: 

 
Оштећени кривичним делом трговинa људима: 

 

Пол до 14 год. 14-18 год. Преко18 год. Укупно: 

М 4 1 1 6 

Ж 5 22 43 70 

Укупно: 9 23 44 76 

 

по држављанству  

Србија 73 

Молдавија 1 

Хрватска 1 

Р Македонија 1 

Укупно 76 

 

Врста експлоатације жртве м.м м.п. ж.м. ж.п ук. 

сексуална експлоатација    21 41 62 

радна експлоатација 1  2 13 16 

експл.ради вршења кривичних дела 3  2  5 

експл. ради просјачења 6 1 4 2 13 

принудна удаја   3  3 

трговина органима      

Укупно 10 1 32 56 99* 
*У КП ПУ Бор КУ-2/10, КУ-3/10 и КУ-4/10 евидентиране су три исте жртве 
* У КП ПУ Јагодина КУ-60/10, жртва је експлоатисана у виду принудне удаје, а након тога је и сексуално експлоатисана 
* У КП ПУ Јагодина КУ-272/10, жртва је експлоатисана у видурадне и сексуално експлоатисана 
*У КП ПУ Бор, КУ-10/10 четири жртве су експлоатисане у виду радне и сексуалне експлоатације, док је једна жртва 
сексуално експлоатисана 
* У КП ПУ Нови Сад оштећене су експлоатисане у виду радне експлоатације, а након тога и сексуално експлоатисане 
(укупно 6 жртава) 
* У КП ПУ Ср. Митровица КУ-141/10 дете је експлоатисано у виду просјачења, радне експлоатације и ради вршења 
кривичних дела 
* У КП ПУ Ср. Митровица КУ-258/10 четири малолетна лица су експлоатисано у виду просјачења и ради вршења 
кривичних дела, а два су такође експлоатисана и у виду проституције 
* У КП ПУ Врање КУ-188/10 жртва је експлоатисана у виду радне и сексуалне експлоатације 
*У КП ПУ Врање КУ 718/10 жртва је експлоатисана у виду сексуалне и радне експлоатације 
*У КП ПУ Врање КУ 735/10 жртва је експлоатисана у виду сексуалне и радне експлоатације 
*Од укупног броја жртава 10 је оштећено и у 2009. години због сексуалне експлоатације, док је 5 жртава идентификовано 
у 2009. години од стране Службе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извршиоци КД из 
чл. 388. 

 
Мушкарци Жене Укупно 

Србија 71 23 94 

HH 2  2 

Турска 1  1 

Хрватска 1  1 

БиХ 1  1 

Укупно 76 23 99 
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Подаци  Службе за координацију заштите жртава трговине људима 

 

Радници Службе за координацију заштите жртава трговине људима, у току 2010. године, 
идентификовали су укупно 89 жртава трговине људима, од којих је број жртава трговине људима 
61, а број потенцијалних жртава 28.  
 

Од укупног броја жртава 42 су малолетне, а 47 је пунолетних. Према полној структури 80 жртава је 
женског пола, а 9 жртва је мушког пола.  
 

Од укупног броја жртава, 85 је држ. Р Србије, 1 држ. Румуније, 1 држ. БиХ, 1 држ. Хрватске и 1 је 
држ. Црне Горе.  
 

Према врсти експлоатације, над 34 жртава вршена је сексуална експлоатација, над 12 у виду 
просјачења, над 9 ради принудног брака, над 4 је вршена радна експлоатација, над 1 ради 
принудног вршења кривичних дела и над 1 ради нелегалног усвојења. 

 
 

Пресуде донете у 2010. години 
 
Према подацима којима располаже Координатор за борбу против трговине људима, због 
извршеног кривичног дела Трговина људима из члана 388. Кривичног законика Р Србије, у току 
2010. године, од стране надлажних судова у Р Србији донетo је укупно 18 пресуда од којих је 9 
правноснажних и 9 првостепених. 
 
Правноснажним пресудама у току 2010. године за ово кривично дело осуђено је укупно 20 лица. 
 

Правноснажном пресудом Основног суда у Александровцу од 05.03.2010. године, на основу 
кривичне пријаве поднете од стране полицијских службеника Полицијске управе у Крушевцу КУ-
249/07 од 30.04.2007. године, један извршилац је кажњен казном затвора у трајању од 1 године. 
 
Правноснажном пресудом Вишег суда у Новом Пазару од 12.10.2010. године, на основу кривичне 
пријаве поднете од стране полицијских службеника Полицијске управе у Новом Пазару КУ-
885/08, један извршилац је кажњен казном затвора у трајању од 6 година и 3 месеца, један 
извршилац казном затвора у трајању од 1 године и 3 месеца и два извршиоца казном затвора у 
трајању од по 1 годину. 
 
Правноснажном пресудом Вишег суда у Новом Пазару од 18.02.2010. године, на основу кривичне 
пријаве поднете од стране полицијских службеника Полицијске управе у Новом Пазару КУ-
371/09, један извршилац је кажњен казном затвора у трајању од 1 године. 
 
Правноснажном пресудом Првог основног суда у Београду од 10.11.2010. године, на основу 
кривичне пријаве поднете од стране полицијских службеника Полицијске управе за град Београд 
КУ-13310/05 од 22.07.2005. године, три извршиоца су кажњена казном затвора у трајању од по 6 
месеци. 
 
Правноснажном пресудом Вишег суда у Београду од 11.05.2010. године, на основу кривичне 
пријаве поднете од стране полицијских службеника Полицијске управе за град Београд КУ-
23551/07 од 12.12.2007. године, два извршиоца су кажњена казном затвора у трајању од по 2 
године и два извршиоца казном затвора у трајању од по 1 годину. 
 
Правноснажном пресудом Првог основног суда у Београду од 05.05.2010. године, на основу 
кривичне пријаве поднете од стране полицијских службеника Полицијске управе за град Београд 
КУ-1054/08 од 17.01.2008. године, један извршилац је кажњен казном затвора у трајању од 1 
године. 
 
Правноснажном пресудом Вишег суда у Београду од 17.12.2010. године, на основу кривичне 
пријаве поднете од стране полицијских службеника Полицијске управе за град Београд КУ-
13182/08 од 09.07.2008. године, један извршилац је кажњен казном затвора у трајању од 2 године и 
4 месеца, један извршилац казном затвора у трајању од 1 године и 8 месеци, један извршилац 
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казном затвора у трајању од 1 године и 6 месеци и један извршилац казном затвора у трајању од 1 
године. 
 
Правноснажном пресудом Вишег суда у Београду од 04.11.2010. године, на основу кривичне 
пријаве поднете од стране полицијских службеника Полицијске управе за град Београд КУ-
22362/08 од 28.11.2008. године, један извршилац је кажњен казном затвора у трајању од 9 година. 
 
Правноснажном пресудом Окружног суда у Новом Саду од 01.06.2010. године, на основу кривичне 
пријаве поднете од стране полицијских службеника Полицијске управе у Новом Саду КУ-1728/09 
од 18.03.2009. године, једном извршиоцу је изречана мера појачаног надзора органа 
старатељства, обзиром да се ради о малолетном лицу. 
 
 

                                                                             


