
 
 

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРЕЛИМИНАРНУ ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

- ОДРАСЛИ - 

 

 

Индикатори за социјалну заштиту сврстани су у три групе: 

1. контекстуални индикатори: индикатори који су или присутни код већине жртава трговине 

људима, али су исто тако чести и код других корисника социјалне заштите, 

2. неспецифични индикатори: индикатори који су присутни чешће код жртава трговине људима 

него код других корисника, али се односе само на део жртава, 

3. специфични индикатори: индикатори који су присутни код већине жртава трговине људима, а 

релативно ретки код других корисника. 

 

Индикатори су груписани према доменима процене. Уколико је у било ком домену неки од индикатора 

оцењен са 3, или је збир поена у једном домену 4 или више, то представља јак показатељ трговине 

људима, те је важно да се у том случају контактира Центар за заштиту жртава трговине људима, како би 

се на најбољи могући начин заштитила жртва. 

 
 

МАТЕРИЈАЛНА СИТУАЦИЈА 

1. Приходе особе контролише неко ван породице, а није законски заступник. 3 

2. Особа има велики дуг према трећем лицу. 2 

3. Особа има личну својину али не може да је контролише. 2 

4. Приходе особе контролише неко у оквиру породице. 1 

5. Особа нема личну својину. 1 

6. Особа или чланови њене породице имају необјашњиве изворе прихода. 1 

УСЛОВИ РАДА  

7. Особа не може својевољно да напусти рад. 3 

8. Особа је легално или нелегално радно ангажована и не прима накнаду за свој рад. 2 

9. Особа нема довољно информација о будућем послодавцу и условима рада. 2 

10. Особа обавља рад за цену која је вишеструко нижа од просечне цене за тај посао. 1 

11. Особа ради прековремено дужи временски период. 1 

12. Особа није упозната са основним правима и условима рада, посебно са правилима 
безбедности на раду. 

1 

13. Особа ради у делатностима у којима је евидентиран повећан ризик од појаве трговине 
људима 

1 

КОНТРОЛА, ПРИМЕНА СИЛЕ И ОБМАНА  

14. Особа је имала/има ограничену слободу кретања (постојање физичких баријера, 

стражара, стално присуство друге особе…). 
3 

15. Према особи је коришћена или се користи уцена и застрашивање (да ће се 

разгласити да особа пружа сексуалне услуге, да је починила кривично дело, прети 

се породици, …). 
2 

16. Особа нема контролу над својим личним документима. 2 

17. Социјалне контакте особе контролишу други/особа нема право на породицу, дом. 2 

18. Особа се противи могућем закључењу брака или заснивању ванбрачне заједнице. 2 



2 
 

19. Особа не познаје будућег брачног или ванбрачног партнера. 2 

20. Примењени обичај «куповина младе» по износима датим као «накнада за куповину» 
превазилази уобичајени прихватљив и разумљив, односно симболичан износ. 

2 

21. Други покушавају да говоре у име особе у свакој ситуацији. 1 

22. Особи се прети насиљем/изложена је насиљу. 1 

23. Особа нормализује и минимизира насиље над собом; брани насилника. 1 

24. Особи друга, недовољно позната особа обећава бољи живот у другом граду/иностранству. 1 

ИЗГЛЕД И ОБЛАЧЕЊЕ 

25. Особа има само гардеробу која је карактеристична за различите врсте експлоатације.  1 

26. Особа има само одређене предмете (мобилни телефон, контакте за такси, кључ 
хотелске собе,…). 

1 

27. Особа носи одећу којом могу да се прекрију физичке повреде. 1 

УСЛОВИ СТАНОВАЊА 

28. Особа често мења место боравишта/релативно кратко борави на једном месту.  2 

29 Особа живи у истом домаћинству са особама које не познаје добро.  1 

30. Просторија у којој особа живи је значајно лошије и оскудније опремљена у односу на 
остатак стана/особа нема карактеристичне предмете. 

1 

31. Особа живи и ради на истом месту. 1 

32. Особа нема где да живи. 1 

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ  

33. Особа има повреде које су карактеристичне за примену силе и мере контроле.  2 

34. Особа је присиљена на употребу психоактивних супстанци. 2 

35. Одрасла особа даје нелогично објашњење настанка повреде, не може да пружи 
детаљније информације о начину настанка повреде. 

1 

36. Особа је здравствено запуштена, лоша лична хигијена. 1 

37. Висок степен исцрпљености, дехидратација, изгладнелост. 1 

НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ  

38. Особа не говори слободно, делује застрашено.  2 

39. Особа делује као да је добила инструкције шта треба да каже. 1 

40. Особа говори на начин и о садржајима који могу да укажу на искуство експлоатације. 1 

41. Особа неконзистентно и неповезано прича о свом животу, постоје временске празнине 
у сећању, опречне или нетачне изјаве. 

2 

ПОНАШАЊЕ  

42. Особа одбија сарадњу са установама социјалне заштите, полицијом, здравственим 

службама, невладиним организацијама. 
2 

43. Особа често мења сексуалне партнере/прича се да пружа сексуалне услуге 2 

44. Особа даје неразумљива и неприхватљива објашњења о разлозима заснивања брака или 
ванбрачне заједнице. 

2 

45. Изражено неповерење према државним службама, посебно у смислу осигурања 
безбедности. 

1 

46. Изражена анксиозност/као да особа проверава да ли је неко слуша или посматра (не 
успоставља контакт очима, изразита физичка дистанца,..). 

1 

47. Особа доноси значајне одлуке, без довољно информација и без њихове претходне провере. 1 
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48. Особа говори о бољем животу у иностранству или другом граду, без јасног плана. 1 

ПОЗНАВАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

49. Особа не зна назив места у којем се налази, адресу на којој станује или ради, као ни 
друге основне информације о заједници у којој живи. 

2 

50. Особа не говори језик заједнице у којој живи. 1 

ЛИЧНА ДОКУМЕНТА  

51. Особа непозната центру за социјални рад помаже особи да извади лична документа и у 
другим правним пословима. 

2 

52. Особа има фалсификована лична документа. 2 

53. Особа нема лична документа. 1 

54. Особа не жели да открије свој имиграциони статус. 1 

 
 


