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125 малолетних

125 пунолетних 

 250 

23 малолетних

145 пунолетних 

 168

Штити права и интересе жртава уз пуно уважавање њихове личности,
обезбеђење поверљивости, поштовања права и међународних
и домаћих стандарда заштите 

Процењује потребе жртава и 
прикупља податке о ситуацији 
експлоатације. На основу њих доноси 
мишљење да ли је нека особа жртва 
трговине људима.

Планира са жртвом и другим 
сарадницима потребну подршку и 
жељене циљеве за унапређење  њене 
ситуације, уважавајући мишљење и 
могућности жртве.

Прати ангажовање свих који 
остварују неке активности подршке и 
предузима одговарајуће кораке ради 
остваривања планираних циљева.

Координира активностима 
институција и организација државног 
системаи организиација цивилног 
друштва у подршци жртвама.

Непосредно пружа подршку  
у превазилажењу преживљеног 
искуства.

Пружа подршку 
професионалцима и 
институцијама кроз 
консултације, реализацију 
обука и стручну подршку.

Води евиденције података о 
жртвама и 
феноменутрговинељудима.

Анализира,  објављује 
анализе, извештаје и 
истраживања.

Прикупља и чува податке  и 
документацију о жртвама.

Доприноси  унапређивању 
способности државе да се 
супротстави трговини људима 
и омогући опоравак и 
квалитетан живот жртвама 
ангажовањем у одговарајућим 
радним телима и групама.  

Сексуална експлоатација 
61 девојчица, 97 жена, 2 мушкарца, 1 дечак160

Радна експлоатација
4 девојчице, 3  жене, 1 дечак, 138 мушкараца 146

Принудни брак 
24 девојчице, 5 жена29

Просјачење 
22 девојчице, 1 жена, 15 дечака, 3 мушкарца 41

Принуда на вршење кривичних дела
1 девојчица, 2 жене, 3 дечака, 5 мушкараца 11

Вишеструка експлоатација
6 девојчица, 13 жена, 2 дечака, 3 мушкарца25

Нелегално усвојење
 4 девојчице, 1 дечак 5

418
жртава

за 6 година

063/610 590

УСТАНОВА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ 
И КООРДИНАЦИЈУ ПОДРШКЕ 

ЖРТВАМА



сви 
актери

1.

2.

Проналази сигурно и безбедно 
место за одмор и опоравак

Подршка у доношењу самосталних 
одлука

Помоћ у школовању и 
оспособљавању за рад

Подршка у запошљавању

Подршка за обављање активности 
свакодневног живота и живот у 
заједници без изолације 

Подршка за поновно 
успостављање прекинутог односа 
са породицом и децом

Подршка жртви да поново верује и 
цени себе као људско биће

Подршка психолога и психотерапеута 

Обезбеђивање правног 
заступника/адвоката за заступање 
жртве у кривичном поступку

Особа од поверења 

Оснаживање за учешће у судском 
поступку 

Подршка жртви током сведочења да 
се осећа безбедније и сигурније

Повратак у своју земљу, дом, на 
сигуран, безбедан и достојанствен 
начин

Подршка у обезбеђивању 
материјалних средстава за живот

Стручњаци са лиценцом за рад у социјалној заштити 
који владају потребним знањима и вештинама. 

Професионалци који знају како разговарати, а не 
испитивати.

Људи који имају топлину и разумевање за особе које су 
прошле кроз патњу и искуство трговине људима.

Жртве трговине људима у Србији су углавном 
страни држављани.

Свака жртва трговине 
људима је свесна да је жртва.

Трговац људима је само особа која купује, 
продаје и/или експлоатише жртву.

Ако малолетна особа пристане на експлоатацију, 
онда она није жртва трговине људима.

Само трагови физичког насиља  потврђују 
да је нека особа жртва.

Жртва трговине људима 
најчешће буде отета, па заробљена.

Трговина људима се дешава само 
у ромској популацији.


