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Поднете кривичне пријаве због основане сумње да је извршено кривично дело  

Трговина људима из члнана 388 Кривичног законика Р Србије 

 
 

Организациона јединица 
која подноси кривичну 

пројаву 

Kривичне пријаве 
по члану 388 КЗ 

ПУ Нови Сад 14 

ПУ за град Београд 10 

ПУ Јагодина 5 

ПУ Крагујевац 4 

ПУ Нови Пазар 4 

ПУ Врање 3 

УКП – СБПОК 2 

ПУ Сомбор 2 

ПУ Ниш 2 

ПУ Бор 2 

ПУ Смедерево 1 

ПУ Зрењанин 1 

ПУ Курушевац 1 

Укупно 51 

 
 

 
 

*У кривичној пријави ПУ Крагујевац, КУ-614/09 једна жртва је радно експлоатисана, а друга жртва је 
експлоатисана ради вршења кривичних дела 
* У кривичној пријави ПУ Бор, КУ-398/09 једна жртва је експлоатисана ради принудног брака, радно и 
сексуално, а друга жртва је експлоатисана ради принудног брака. 
 

 
Број пријављених извршиоца за кривично дело Трговина људима: 

 

 
 

Оштећени кривичним делом Трговина људима: 

 
 

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

М 6 9 4 19 

Ж 9 24 33 66 

Укупно: 15 33 37 85 

 

по држављанству  

Србија 79 

Румунија 3 

Доминиканска Република 2 

Чешка 1 

Врста експлоатације жртве 
по кривичним пријавама 

 

сексуална експлоатација  34 

радна експлоатација 9 

принудна удаја 5 

експл. ради просјачења 4 

експл.ради вршења кривичних дела 2 

трговина органима  

Укупно 54* 

извршиоци КД из 
чл.388 

 
Мушкарци Жене Укупно 

Србија 71 20 91 

Македонија 1 1 2 

Турска 1  1 

Укупно 73 21 94 
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Укупно 85 

 

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

сексуална експлоатација    27 26 53 

радна експлоатација 4 3 1 4 12 

експл.ради вршења кривичних дела 2 1   3 

експл. ради просјачења 9  4 1 14 

принудна удаја   2 4 6 

трговина органима      

Укупно 15 4 34 35 88* 

 
* У кривичној пријави ПУ Крушевац КУ-569/09, једна жртва је експлоатисана и ради сексуалне 
експлоатације и ради просјачења 
 * У кривичној пријави ПУ Бор, КУ-398/09 једна жртва је експлоатисана ради принудног брака, радно и 
сексуално, а друга жртва је експлоатисана ради принудног брака. 
 
 

Подаци  Служба за координацију заштите жртава трговине људима 

 
 
Радници Службе за координацију заштите жртава трговине људима, у току 2009. године, идентификовали 
су укупно 127 жртава трговине људима, од којих је број жртава трговине људима 107, а 20 су потенцијалне 

жртве.  
 
Од укупног броја жртава 59 су малолетне, а 68 је пунолетних. Према полној структури 104 жртава је 
женског пола, а 23 жртва је мушког пола.  
 
Од укупног броја жртава, 116 су држ. Р Србије, 3 су држ. Румуније, 2 држ. Доминиканске Републике, 1 је 
држ. Македоније, 1 је држ. Албаније, 1 је држ. Молдавије, 1 је држ. БиХ, 1 је држ. Црне Горе и 1 је 
држављанин Чешке.  
 
Према врсти експлоатације, над 66 жртава вршена је сексуална експлоатација, над 18 жртава вршена је 
радна експлоатација, над 14 жртава вршена је експлоатација у виду просјачења, над 6 ради принудног 
брака, над 2 ради вршења кривичних дела, над 1 је покушано нелегално усвојење. 
 

 
Пресуде донете у 2009. 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 2009. године, од 
стране надлажних судова у Р Србији донетo је укупно 15 пресуда од којих је 6 правоснажних и 9 
првостепених. 
 
Правоснажним пресудама донетим у току 2009. године за ово кривично дело осуђено је укупно 21 лице. 

 
Правоснажном пресудом Окружног суда у Врању од 15.08.2009. године, на основу кривичне пријаве 
поднете од стране полицијских службеника Полицијске управе у Врању од 08.12.2004. године, један 
извршилац је кажњен казном затвора у трајању од 2 године и 3 месеца. 

 
Правоснажном пресудом Окружног суда у Суботици од 27.04.2009. године, на основу кривичне пријаве 
поднете од стране полицијских службеника Полицијске управе у Суботици од 13.11.2006. године, један 
извршилац је кажњен казном затвора у трајању од 10 година, док је против другог извршиоца 
обустављен поступак 04.12.2007. године. 

 
Одлуком Врховног суда Србије у 2009. години потрвђена је првостепена пресуда Окружног суда у 
Јагодини, на основу кривичне пријаве поднете од стране полицијских службеника Полицијске управе у 
Јагодини од 18.09.2007. године, којом је један извршилац кажњен казном затвора у трајању од 3 године.  

 
Правоснажном пресудом Окружног суда у Сомбору од 26.05.2009. године, на основу кривичне пријаве 
поднете од стране полицијских службеника Полицијске управе у Сомбору од 14.07.2007. године, један 
извршилац је кажњен казном затвора у трајању од 8 година, један извршилац казном затвора у трајању од 
4 године и 10 месеци, један извршилац казном затвора у трајању од 4 године и 6 месеци, један 
извршилац казном затвора у трајању од 3 године и 6 месеци, један извршилац казном затвора у трајању 
од 3 године, три извршиоца казном затвора у трајању од 2 године, један извршилац казном затвора у 
трајању од 1 године, три извршиоца казном затвора у трајању од 1 године - условно на 3 године, док је 

против два извришоца поступак обустављен у фази истраге.  
 
Одлуком Врховног суда Србије од 24.09.2009. године потрвђена је првостепена пресуда Окружног суда у 
Београду, на основу кривичне пријаве поднете од стране полицијских службеника Полицијске управе за 
град Београд од 15.08.2007. године, којом је један извршилац кажњен казном затвора у трајању од 5 
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година, један извршилац казном затвора у трајању од 2 године, два извршиоца казном затвора у трајању 
од 1 године и 3 месеца и један извршилац казном затвора у трајању од 11 месеци. 

 
Правоснажном пресудом Окружног суда у Крагујевцу од 26.05.2009. године, на основу кривичне пријаве 
поднете од стране полицијских службеника Полицијске управе у Крагујевац од 23.01.2008. године, један 
извршилац је кажњен казном затвора у трајању од 5 месеци и 20 дана. 
 


