Кривичним закоником Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр.,
107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019)– чланом 388
дефинисано је кривично дело трговине људима:
Ко силом или претњом, довођењем у заблуду или одржавањем у заблуди, злоупотребом
овлашћења, поверења, односа зависности, тешких прилика другог, задржавањем личних исправа
или давањем или примањем новца или друге користи, врбује, превози, пребацује, предаје, продаје,
купује, посредује у продаји, сакрива или држи друго лице, а у циљу експлоатације његовог рада,
принудног рада, вршења кривичних дела, проституције или друге врсте сексуалне експлоатације,
просјачења, употребе у порнографске сврхе, успостављања ропског или њему сличног односа, ради
одузимања органа или дела тела или ради коришћења у оружаним сукобима, казниће се затвором
од три до дванаест година.
Трговина људима је кривично дело које обухвата обухвата: врбовање, превожење,
пребацивање, предају, продају, куповину, посредовање у продаји, скривање и држање лица.
При чему се користи: сила, претња, заблуда, злоупотреба овлашћења, злоупотреба
поверења, злоупотреба односа зависности, злоупотреба тешких прилика другог, задржавање
личних исправа, давање или примање, новца или друге користи.
Људима се тргује ради: експлоатације рада, принудног рада, вршења кривичних дела,
проституције и друге врсте сексуалне експлоатације, просјачења, употребе у порнографске сврхе,
успостављања ропског или њему сличног односа, одузимања органа или дела тела и коришћења у
оружаним сукобима.
У неким случајевима трговци људима преваре или физички присиле жртве да продају секс
или кроз услуге пратње, порнографије, илегалних салона за масажу и слично.
У другим случајевима, жртве се лажу, нападају, прете или се њима манипулише да би
радиле под нехуманим, незаконитим или на други неприхватљивим условима, и то начешће у
грађевини, пољопривреди, помоћи у кући, ресторанима, агенцијама за чишћење и слично.
Трговине људима се одвија кроз три фазе – регрутовање, транзита жртве и експлоатације
жртве.
Трговци људима могу бити и мушкарци и жене, а најчешће су то особе блиске жртвама.
Најчешће жртве трговине људима су: сиромашне и незапослене особе, деца, физички и
други радници.
Жртва трговине људима постаје се најчешће преко: огласа за примамљиве послове у
иностранству, нових познаника који обећавају послове, брак и безбрижну будућност.
Грађани могу да препознају и реагују ако посумњају да је неко жртва трговине људима када путујете, туристички или пословно обратите пажњу на сапутнике, а нарочито на децу у
пратњи одраслих особа, као и на однос пратиоца према детету, негативна и сумњива понашања
пријавите првом полицијском службенику.
Документа носите са собом и не даје их другим особама, породица и пријатељи треба да
знају с ким идете и где.
Избегавајте огласе који нуде лаку зараду!
Када се одлучујете за посао ван места боравка проверите послодавца или агенцију која
посредује у запошљавању, посаветујте се са родитељима, пријатељима.
Своја лична документа држите са собом, не дајте их другом, осим службеним лицима
(полиција, царина...);
Одржавајте редовне контакте са родитељима, рођацима и пријатељима у земљи.

