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1. ПРЕДГОВОР
Политичката подготвеност и посветеност во борбата против трговијата со луѓе и
илегалната миграција е голема и јасна заложба на Владата на Република Македонија.
Оттаму, значително e и вниманието на стручната и општата јавност насочена кон
превенцијата, директна помош и заштита на сите жртви од трговија со луѓе и кривичен
прогон на сторителите во борбата против трговијата со луѓе.
Националниот известувач за трговија со луѓе како назначен инструмент, врши
мониторинг на процесот преку следење, собирање и анализа на информации и извештаи
на национални и меѓународни документи. Како резултат на наведената активност е
изготвен шестиот извештај по стандардизиран образец од Националниот известувач, кој
го спроведува мандатот по меѓународни стандарди зајакнувајќи го државниот одговор во
борба против трговијата со луѓе.
Целта на овој извештај е информирање на општата и експертската јавност за
појавните облици, трендови, генерални карактеристики и аналитички информации кои
произлегуваат од теренот во областа на трговијата со луѓе. Во подготовка на извештајот,
податоците се обезбедени од релевантни институции, министерствата, меѓународните
организации и здруженијата на граѓани.
Во областа на трговијата со луѓе во текот на 2014 година Република Македонија
останува земја на потекло, транзит и дестинација за жртви на трговија со луѓе.
Најзастапени видови се сексуална експлоатација и комбинирано сексуална и трудова
експлоатација и присилни бракови.
Податоците говорат дека децата се најпогодена ранлива група, најчесто,
државјани на Република Македонија, од женски пол, и истите по правило потекнуваат од
дисфункционлани смејства.
Во однос на криумчарење мигранти, Република Македонија останува транзит
земја, каде поминува рутата на движење на мигрантите со потекло од азиските,
африканските земји, кои од Грција преку Македонија, Србија и Унгарија продолжуваат кон
западноевропските земји.
При изготвувањето на овој извештај беше користен експертскиот труд и залагање
на г-ѓа Ана Бурагева Алексова.

НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕСТУВАЧ
м-р Киро Тодоровски
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2. МЕЃУНАРОДНО-ПРАВЕН РАЗВОЈ И ПРАКСА
2.1. Европска Унија
Во текот на 2014 година, донесени се следните акти и документи од страна на
Европската Комисија, како и од релевантни агенции на ниво на ЕУ:
- Во врска со Стратегијата на ЕУ за искоренување на трговија со луѓе (2012-2016),
во октомври 2014 година, Европската Комисија донесе среднорочен извештај за
имплементација на наведената Стратегија1. Извештајот го опфаќа периодот од 2012
година до третиот квартал на 2014 година, и содржи осврт на соработката меѓу
институциите, агенциите и телата на ЕУ, земјите членки, граѓанските организации и
приватниот сектор. Исто така, Извештајот ги опфаќа активностите преземени во ЕУ, како
и во соработката со земји кои не се членки на ЕУ, а се земји на потекло, транзит и
дестинација за трговија со луѓе.
- Европската Комисија на ден 17.10.2014 година, до Советот и до Парламентот на
ЕУ, поднесе Соопштение за примена на Директивата број 2004/81 за дозволи за престој
на државјаните на трети држави, кои се жртви на трговија со луѓе или предмет на акциите
за олеснување на илегалната миграција, и кои соработуваат со надлежните власти2. По
десет години од примената на Директивата, Комисијата се осврна на постигнатиот
напредок и обезбеди ажуриран преглед на главните законски и практични прашања
поврзани со нејзино спроведување.
- Европската Комисија на 22.05.2014 година, до Советот и до Парламентот на ЕУ,
поднесе Соопштение за примена на Директивата број 2009/52/ЕС од 18 јуни 2009 година,
за одредување минимални стандарди за санкции и мерки против работодавците на
државјани од трети земји кои илегално престојуваат3. Покрај другите области,
Директивата вклучува и мерки за зајакнување на легислативата во поглед на борба
против трговија со луѓе.
- Во ноември 2014 година, Еуростат го издаде вториот работен документ за
статистичките податоци и состојбата со трговија со луѓе на ниво на ЕУ4. Истиот го опфаќа
периодот на 2010, 2011 и 2012 година5.
- Во март 2014 година, од страна на Европската миграциска мрежа, во која
учествува и Европската Комисија, објавен е обединет извештај за идентификација на

1
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жртвите на трговија со луѓе во меѓународната заштита и процедурите за присилно
враќање (со контрибуција на 24 земји членки на Европската миграциска мрежа)6.
2.2. Обединети Нации
Во рамките на Советот за човекови права на ОН во Женева во 2014 на 26-та
сесија беше усвоена резолуцијата A/HRC/ RES/26/8 – Мандат на Специјалниот
известувач за трговија со луѓе, пред се жени и деца.
Во рамките на III комитет на 69 генерално собрание на ОН во Њујорк беа усвоени
следните резолуциите A/RES/69/149 – Трговија со жени и девојки (Trafficking in women and
girls) и A/RES/69/156 – Детски рани и присилни бракови (Child, early and forced marriage).
2.3. Совет на Европа
Во согласност со член 38 од Конвенцијата за борба против трговија со луѓе на
Советот на Европа, група на експерти за активности во борбата против трговијата со луѓе
(ГРЕТА)7 во текот на 2013 година имаше задача да го утврди спроведувањето на
Конвенцијата од страните во постапка која е поделена во неколку циклуси.
Во 2014 Комисијата на Страните на Конвенцијата на Советот на Европа за борба
против трговија со луѓе на 14-от состанок на Комисија на Советот на Министри на Советот
на Европа го усвои на 7 јули 2014 година и достави извештај.
Во извештајот дадени се препораки до Владата на Република Македонија да ги
имплементира предлозите на GRETA кои се однесуваат на имплементацијата на
Конвенцијата од страна на Република Македонија; побарано е од Владата на Република
Македонија, да ја информира Комисијата на Страните за мерките кои се преземени во
насока на хармонизација со препораката до 7 јули 2016 година; и ја повикува Владата на
Република Македонија да продолжи со тековниот дијалог и соработка со GRETA и
понатаму да ја информира GRETA за преземените мерки како одговор на нејзините
предлози.
2.4. Склучени меѓународни договори
- Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Италијанската
Република за полициска соработка. Истиот е потпишан во Рим на 1 декември 2014
година, од Министерот за внатрешни работи м-р Гордана Јанкулоска и Министерот за
внатрешни работи на Италијанската Република г. Анџелино Алфано и
- Протокол меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република
Словачка за спроведување на Спогодбата меѓу Република Македонија и Европската
заедница за преземање на лица кои престојуваат без дозвола. Истиот е потпишан во
Скопје на 16 декември 2014 година, од страна на Заменикот Министер за внатрешни
работи г. Земри Ќамиљи и Вонредниот и ополномоштен Амбасадор на Република
Словачка во Република Македонија г. Мартин Безак.
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3. РАЗВОЈ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАВСТВО
3.1. Идентификација и преглед на новините во домашната правна рамка
Со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Кривичниот Закон8
извршено е изменување и дополнување на ставот 1 од членот 418-а во кој се утврдени
обележја на кривичното дело „трговија со луѓе“, во насока на инкриминирање на
„питачење или експлоатација заради со закон забранета активност“, за кое дело
пропишана е казна затвор од најмалку четири години.
Воедно во членот 418-г од овој закон извршено е соодветно преформулирање на
кривичното дело „трговија со дете“ од аспект на терминолошко усогласување на
термините „малолетно лице“ и „дете“, согласно измената на позитивната законска
регулатива од областа на заштитата на децата9.
3.2. Анализа на новините во домашната правна рамка
Со помош на Мисијата на ОБСЕ во Република Македонија е спроведено
истражување Анализа на домашното законодавство и практики од аспект на
примената на начелото на неказнување на жртви на трговија со луѓе и формулирање
на препораки за унапредување на законодавството и тековните состојби согласно
меѓународните стандарди во оваа област.
Анализа за состојбата за идентификација и заштита на децата жртви на
трговија со луѓе е подготвена од МТСП во соработка со Подгрупата за борба против
трговијата со деца, и поддршка на ГИЗ, со цел утврдување на практичното спроведување
и имплементација на националната законска регулатива, од страна на одговорните
субјекти на централно и локално ниво.
Во Анализата, покрај домашните закони, политики, институционална поставеност и
ратификуваните меѓународните договори, фокусот го става на Европската конвенција за
борба против трговијата со луѓе и Директивата на Европската унија за борба против
трговијата со луѓе 36/2011, и на состојбата во пракса. Анализата ги детектира слабостите
и проблемите и дава препораки за унапредување и ефикасна идентификација и заштита
на децата жртви на трговијата со луѓе.
4. СОСТОЈБАТА СО ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2014
ГОДИНА
Во текот на 2014 година регистрирани се 17 кривични дела „организирање на група
и поттикнување на извршување на делата трговија со луѓе, трговија со дете и
криумарење на мигранти“, за што се пријавени 43 сторители, и едно кривично дело
„трговија со луѓе“ за кое е пријавен еден сторител.

8
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4.1. Опис на ситуацијата и криминални трендови
Во областа на Трговијата со луѓе во текот на 2014 година, Република Македонија
останува земја на потекло, транзит и дестинација за жртви на трговија со луѓе.
Продолжува да доминира внатрешната трговија со луѓе, регрутирањето се врши од
Скопскиот, Вардарскиот и Југоисточниот дел на Македонија, најчесто по пат на принудни
бракови каде се врши трудовата и сексуална експлоатација во Скопскиот, Пелагонискиот
и Југоисточниот дел на Македонија.
Во текот на 2014 година идентификувани се 8 жртви на трговија со луѓе:
 шест (6) се деца10 и две (2) полнолетна лица (1 домашна и 1 странска).
 седум (7) се државјани на Република Македонија, и една е (1) странска државјанка
од Република Романија;
 седум (7) жртви се од женски пол и една (1) жртва од машки пол;
 според видот на експлоатација три (3) жртви се сексуално експлоатирани, четири
(4) се сексуално и трудово експлоатирани по пат на присилен брак и една (1) жртва
е трудово експлоатирана по пат на питачење;
 5 жртви биле сместени во Центарот за лица жртви на трговија со луѓе11;
 шест (6) жртви се идентификувани во Република Македонија, и една (1) во
Словенија и една (1) во Италија.

Графички приказ на трговија со луѓе по вид на експлоатација за 2014 година

сексуална експлоатација 37.5%
присилни бракови (трудова и сексуална) 50%
питачење 12.5%

10
11
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4.1.1. Трговија со луѓе во Република Македонија заради сексуална експлоатација
Трендот на трговија со луѓе заради сексуалната експлоатација на жртвите на
трговија со луѓе е втора по застапеност форма и истата е присутна во Скопскиот регион
во текот на известувачкиот период. Експлоатацијата се врши во угостителски објекти или
домови на трговците од нивна страна, со цел стекнување на криминална добивка на
штета на жртвите на трговија со луѓе.

4.1.2. Други форми на трговија со луѓе во Република Македонија
Присилни бракови на деца жртви на трговија со луѓе, најчесто од ромска етничка
припадност последните години континуирано е присутна, што се должи на злоупотребата
на визниот режим, што како фактор влијае на присутноста на овој вид на експлоатација
која за оваа година е застапена 50% од вкупниот број на идентификувани жртви.
Формата на присилни бракови, е проследена со двоен облик на експлоатација од
трудова и сексуалната експлоатација.
Идентификуван е и еден случај на машка жртва12 на трговија со луѓе за цели на
питачење.
4.1.3. Трговија со деца во Република Македонија
Бројот на идентификувани деца жртви во Република Македонија континуирано е
присутен. Во 2014 година од вкупно идентификуваните жртви, 75% се женски деца од
Република Македонија. По националност најчесто се македонки, албанки и од ромска
етничка припадност а се експлоатирани за цели на сексуална експлоатација и присилни
бракови.
Подгрупа за борба против трговија со деца13 во текот на 2014 година преку
активности на Здруженијата на граѓани, членки на Подгрупата продолжи и во 2014 година
да спроведува активностите преку програмите за:
 „Придружна социјална работа со жртвите на трговија со луѓе и потенцијални
жртви„ која се спроведува од страна на ЗГ „Отворена Порта“, и има за цел помош и
следење на процесот на интеграција на жртвите на трговија со луѓе по заминувањето од
прифатилиштето во соработка со центрите за социјална работа во Скопје, Свети Николе,
Прилеп, Струга, Охрид и Пробиштип.
 Преку проектот ,,Следење на ситуацијата на децата вратени од земјите членки
на ЕУ„ ЗГ Отворена Порта, опфати 20 деца и нивните семејства кои престојувале во
некои од земјите членки на ЕУ, а потоа биле вратени во Република Македонија.
 „Обезбедување на поддршка и услуги за жртви на трговија со луѓе и ранливи
групи на локално ниво“ е проект кој го спроведува ЗГ„Еднаков Пристап“ со активности
преку формирани 3 мобилни тимови вклучени во три мулти-етнички заедници Битола,
Гостивар и Куманово, како и 1 тим кој ги опслужуваше другите градови. Фокусот на работа
на мобилните тимови се најранливата група-децата.
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4.1.4. Внатрешна трговија vs. надворешна трговија со луѓе
Внатрешната трговија со луѓе во Република Македонија продолжува да доминира
и се манифестира со регрутирање на жртви во самите градови како од скопскиот, североисточниот и јоуо-источниот дел на Република Македонија во скопскиот, пелагонискиот и
вардарскиот дел (Скопје-Прилеп-Кавадарци) со цел сексуална, трудова експлоатација и
присилни бракови.
Надворешната трговија се манифестира преку регрутирање на деца жртви
најчесто од ромска етничка припадност со цел измамни и принудни бракови со Роми кои
престојуват во земјите на ЕУ со цел сексуална и трудова експлоатација. Во текот на 2014
година по пат на принудни бракови беа откриени две жртви (Италија и Словенија). Едната
жртва е вратена во Република Македонија а другата е останата во земјата на која и е
пружена соодветна помош и заштита од страна на институциите.
4.2. Профили
4.2.1. Профил на типичен трговец со луѓе
Според половата структура, доминираат сторителите од машки пол односно
кривично се пријавени 168 сторители од машки и две од женски пол. Според возраста,
околу 70% од пријавените се на возраст од 19-40 години, при што најмладиот пријавен
сторител е 16 годишно момче, а најстариот е 57 годишен маж, додека просечната возраст
на сторителите е околу 34 години.

4.2.2. Општ профил на жртва
Вообичаено жртвите се лица од женски пол, на возраст од 13-19 години, по
национална припадност македонки, албанки и од ромска етничка заедница. Истите
потекнуваат од Македонија и една е од Романија. Жртвите се најчесто со низок степен на
образование: основно, средно или неоформено образование. Карактеристично за сите е
што потекнуват од дисфункционални семејства, (Куманово, Струмица и Скопје) кај кои е
присутна некоја од социо-патолошките појави.
4.3. Жртва
Идентификувани се и седум (7) домашни жртви на трговија со луѓе, државјани на
Република Македонија од кои:
- три (3) деца жртви на трговија со луѓе на возраст од 14-16 години од Скопје,
сексуално експлоатирани на подрачје на Скопскиот регион.
- три (3) деца жртви на трговија со луѓе, две на возраст од 13 и една на возраст од
17 години, сексуално и трудово ескплоатирани по основ на принуден брак (една во
Словенија, една во Италија и по една во Прилеп и Кавадарци),
- една (1) полнолетна машка жртва на трговија со луѓе за цели на питачење во
Скопје на возраст од 39 години.
Идентификувана е една (1) полнолетна странска жртва од Романија, која била
експлоатирана по основ на принуден брак во Скопје.
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4.3.1. Идентификација, помош и упатување на жртвите
Сите постапки на идентификација се вршеа според Стандардните оперативни
процедури за постапување со жртви на трговија (СОП) кои овозможуваат еднаква помош
и заштита на сите идентификувани жртви на трговија со луѓе.
Во 2014година идентификувани се вкупно 8 жртви на трговија со луѓе од страна на
МВР/ Секторот за трговија со луѓе и илегална миграција и МТСП-НМУ, од кои 5 се
сместени во Центарот за жртви на трговија со луѓе меѓу кои една е странска жртва на
трговија со луѓе во Република Македонија, сексуално и трудово експлоатирана по пат на
присилен брак во Скопје, на која и беше обезбедена дозвола за привремен престој.
Странската жртва по претходна координација помеѓу полициските власти на Македонија и
Романија е репатрирана во матичната држава и прифатена од властите во Романија.
4.3.2. Остварување на правата од страна на жртвите
Жртвите на трговија со луѓе ги остваруваат своите права преку помош и поддршка
која ја обезбедуваат Здруженијата на граѓани во ЦЖТ од Здружение за помош и
поддршка на деца и семејства под ризик „За среќно детство“ и Здружението за акција
против насилство и трговија со луѓе „Отворена Порта“ во соработка и координација со
Канцеларија на НМУ/ЦСР.
„Отворена Порта“ по направена првична проценка на потребите на лицата кои се
сместени во ЦЖТ обезбедуваше стандарден пакет на услуги (безбедно сместување,
храна и облека) а дополнително е давана стручна помош и советување на 5 жртви.
Основен пакет од медицинска помош е обезбеден на 12 жртви вклучени во програмата,
додека за 7 лица се обезбедени специјализирани прегледи и соодветни лекарства. Две
жртви беа вклучени во образовен процес. Со цел олеснување на пристапот на пазарот на
трудот „Отворена Порта“ обезбеди курс за козметичарки на 2 штитенички и курс за
странски јазик за 1 штитеничка. На една жртва и беше овозможено вклучување во
неформално образование и стекнување со знаења на странски јазик преку настава во
приватно училиште.
Здружението за акција против насилството и трговијата со луѓе „Отворена Порта“
во соработка со МТСП обезбеди правна помош за 5 жртви вклучени во програмата за
социјална асистенција, од кои 1 жртва се појави пред истржен судија за давање на
изјава во однос на судската постапка.
Здружение за помош и поддршка на деца и семејства под ризик „За среќно
детство“ секојдневно реализираше индивидуални и групни психо-едукативни и тераписки
активности и советувања, во зависност од потребите на секоја жртва. Вршена е проценка
на психичката сосотојба на жртвите како и способноста за надминување на стресот и
траумата, формирање на навики и подобрување на вештините, позитивно размислување,
емоционалните врски и односи со врсниците, опасностите од преносливи сексуални
болести и несакана бременост.
Здружението обезбеди директна индивидуална помош на 5 жртви згрижени во
Центарот, за надминување на трауматските искуства на жртвите и учествуваше во
репатријација-враќање на една жртва во нејзината матична земја со обезбедување на
авио билет.
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4.3.3. Враќање и реинтеграција на жртвите
Од 8 идентификувани жртви, во странство биле идентификувани 2 од кои едната е
репатрирана во РМ, додека другата жртва сеуште се наоѓаат во странство (Р.Словенија).
Сите жртви сместени во ЦЖТ изготвувани се индивидуални програми за
реинтеграција и истите безбедно се вратени во своите семејства или друга безбедна
средина согласно СОП.
Преку проектни активности, Здруженијата на граѓани „Отворена Порта“ и „Еднаков
Пристап“ поддржуваа/обезбедуваа поддршка на жртвите и потенцијалните жртви на
трговија со луѓе при нивна реинтеграција во своите средини.

4.4. Кривично-правен одговор
4.4.1. Министерство за внатрешни работи
Од страна на Секторот за трговија со луѓе и илегална миграција поднесена е
кривична пријава во декември 2013 година поради постоење на основано сомнение за
кривични дела “Организирање на група и поттикнување на извршување на делата
трговија со луѓе, трговија со дете и криумчарење на мигранти“ во текот на 2014година се
продолжи со дополнително обезбедување на доказен материјал за потврдување на
сторените дела од останатите (непријавени) членови на организираната криминална
група меѓу кои и тројца полициски службеници.
Во текот на 2014 година започнати се 3 криминалистички истраги, две од нив се за
трговија со луѓе со цел сексуална експлоатација а една трговија со луѓе заради
експлоатација преку питачење.
Во текот на 2014 година МВР има спроведено 6 истраги во кои криминално се
инволвирани 8 полициски службеници ( од кои 1 Заменик Началник на СВР и 1 Командир
на ПС и 6 полицајци). Против сите се поднесени Кривични пријави до надлежните ЈО, на 7
е одреден притвор, а од страна на Секторот за внатрешна контрола и професионални
стандарди при МВР се покренати постапки за утврдување на нивна дисциплинска
одговорност.
4.4.2. Обвинителство
До Основното Јавно обвинителство 2014 година поднесени се:
 За кривичното дело од чл.418-а , 2 кривични пријави, против 2 лица, 1 од машки а
друго од женски пол.
 За кривичното дело од чл.418-б 79 кривични пријави, против 122 лица, од кои 120 од
машки а 2 од женски пол.
 За кривичното дело од чл.418-в вкупно 4 кривични пријави против 23 лица од кои 22
се од машки 1 е од женски пол.
 За кривичното дело од чл.418-г, 1 кривична пријава против 2 лица од машки пол.
 За кривичното дело од чл.418-д, 14 кривични пријави против 23 лица од кои 22 се од
машки а 1 е од женски пол.
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4.4.3. Судство
Податоците добиени од Основен суд Скопје I за кривичните дела поврзани со
трговијата со луѓе во 2014 година, со исход до 31.12.2014 година се следни:
Во однос на предметите водени за: „Трговија со луѓе“ чл.418-а; „Криумчарење
мигранти “чл.418-б, „Трговија со деца“ чл.418-г; и „Организирање на група и поттикнување
на извршување на делата трговија со луѓе, трговија со деца и криумчарење мигранти“
чл.418-в од Кривичниот Законик на Република Македонија, постапувано е пo 29,
предмети, за што се обвинети 52 лица14, на 7715 лица е изречена казна затвор, со опсег
од 7 месеци до 15 години16.

5. СОСТОЈБАТА СО ИЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Во 2014 година на подрачјето на Македонија регистрирани се вкупно 94 кривични
дела „криумчарење мигранти“, од кои 85 се расветлени. Кривично се пријавени 126
сторители, од кои тројца се на возраст до 18 години, односно деца.
При преземање на мерки од страна на полицијата за расветлување на кривични
дела прокриумчарени се вкупно 693 (370) мигранти, од кои 672 се полнолетни, 21 дете,
што е за 187% повеќе од минатата година, 51,5% се државјани на Сирија, а 29% по
потекло од Авганистан, а останатите се застапени во помал број17.
Илегалните мигранти по потекло од Сирија ја користат следната рута: СиријаТурција-ГП„Едрене“ од каде патуваат до Поликастро во Грција во чија близина е отворен
прифатен центар за мигранти.
Мигрантите на територија на Македонија најчесто влегуваат илегално од Грција во
близина на ГП Богородица и ГП Стар Дојран, преку т.н. „зелени премини“ а во последно
време и во близина на ГП „Меџитлија“ или поретко илегално влегуваат преку Бугарија во
близина на ГП „Деве баир“ или преку зелената граница со Бугарија.
Од страна на МВР, откриени се лица кои илегално ја преминале или се обиделе да
ја преминат државната граница, вкупно 1750 (1132) илегални мигранти, што е за 54,6%
повеќе во однос на 2013 година и дури 156% повеќе од 2012 година (682). Од нив, 1683
(1086) се странски државјани, додека 67(46) се македонски државјани откриени во обид
илегално да ја напуштат РМ.
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Во Прифатниот Центар за странци сместени се вкупно 896 (573) лица-мигранти,
750 се полнолетни, 146 деца18, 763 се од машки пол и 133 од женски пол.
Република Македонија воглавно останува транзит земја, каде поминува рутата на
движење на мигрантите со потекло од азиските, афричките земји, кои од Грција преку
Македонија, Србија и Унгарија продолжуваат кон западноевропските земји.
Ако во привите месеци од 2014 година повеќе се користеа патните правци
Гевгелија-Велес, Гевгелија–Богданци-Дојран и локалните патишта кои водат кон овие
патни правци, во последно време се користат следните рути на движење:
- Рути на движење на мигранти-
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Во зависност од поставеноста на полициските контроли рутите на транзитирање се
менуваат по обележаните патни правци или се користат алтернативни патишта.
Дел од лицата кои илегално ја поминуваат државната граница се откриени и
фатени на самата гранична линија, а повеќето од мигрантите по остварениот илегален
влез во државата се откриени и фатени во внатрешноста на државата.

6. ТЕМАТСКИ ДЕЛ
Со цел усогласување на домашната правна регулатива со меѓународните
документи за трговија со луѓе, Националната Комисија за борба против трговијата со луѓе
и илегална миграција во текот на 2014година ги превзема следните активности:
Во делот на усогласување на Конвенцијата на СЕ „Акција против Трговија со луѓе„
а во врска со Извештајот на работната група на Совет на Европа-ГРЕТА за
имплементацијата на Конвенцијата од страна на Македонија и Препораките дадени од
нивна страна меѓу кои е и Препораката за примена на начелото за неказнување на жртви
на трговија со луѓе. Националната Комисија со цел исполнување на оваа препорака со
помош на Мисијата на ОБСЕ во РМ спроведе истражување „Анализа на примената на
Начелото за неказнување на жртви на трговија со луѓе и усогласеноста на
домашната регулатива согласно меѓународната“.
Истражувањето беше спроведено во периодот 2009-2013 година со цел
проучување на меѓународната правна регулатива која го регулира оваа начело,
усогласеноста на домашната регулатива и примената во пракса на начелото од страна на
надлежните институции.
Како резултат на оваа истражување изготвена е Анализа во која е претставено
истражувањето, констатирани состојби и изготвени се препораки за ефикасна примена на
Начелото на неказнување на жртви на трговија со луѓе.
За промовирање на Анализата, одржана е тркалезна маса со присуство на
претставници од надлежните институции и организации.
Анализата за примената на начелото на неказнување на жртви на трговија со луѓе
во Република Македонија е објавена на веб страната на Националната Комисија19.

7. ЕВАЛУАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА И НАП ЗА БОРБА ПРОТИВ
ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА
Во текот на 2014 година стратешките цели на НАП во поголем дел се остварени
во согласност со четирите области: поддржувачка рамка, превенција, поддршка и заштита
на жртвите и мигрантите и предистражна постапка на трговијата со луѓе и криумчарењето
мигранти.
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http://www.nacionalnakomisija.gov.mk/sites/default/files/prikachyvanja/1._analiza_za_primenata_na_nacheloto_n
a_nekaznuvanje_na_zhrtvi_na_trgovija_so_lugje_vo_rm.doc.pdf
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Активностите кои континуирано се спроведуваат се однесуваат на редовни
работни средби на Националните Координатори од земјите на Југоисточна Европа, како и
состаноците на Секретаријатот и Подгрупата за борба против трговија со деца и учество
на членовите на Комисијата на регионални средби и студиски посети заради размена на
добри пракси; Зајакнети се капацитетите на сите партнери вклучени во борбата против
трговија со луѓе; Континуирано се спроведувани едукации на учениците во основните и
средни училишта.
Во согласност со Националниот акциски план, во 2014 година формирана е трета
Локална Комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во Штип.
Локалните Комисии во текот на извештајниот период ги спроведуваа активностите
согласно Локалните акциски планови, преку превентивни активности за одбележување на
Европскиот ден за борба против трговија со луѓе и Неделата за борба против трговија со
луѓе.
Националната Комисија донесе одлука за воспоставување на систем за евиденција
на жртви во МВР - регистар на идентификувани жртви, кој има за цел водење на
електронска евиденција на случаи на идентификувани жртви на трговија со луѓе. Базата
содржи податоци кои се однесуваат на жртвите на трговија со луѓе, по пол, возраст, вид
на експлоатација, место на експлоатација, начин на регрутирање, потекло, поднесени
кривични пријави, пресуди и сл.
Изготвени се „Индикатори за идентификација на жртви на трговија со луѓе“ од
страна на МТСП и Националната Комисија за борба против трговијата со луѓе и илегална
миграција, кои имаат за цел да ја подобрат идентификацијата на жртвите на трговија со
луѓе.
Во текот на 2014 со цел ефикасна реинтеграција на жртви на трговија со луѓе
изработена е „Програма за помош и поддршка при реинтеграција на жртвите на
трговија со луѓе“ и направена е ревизија на „Програмата за помош и поддршка на
деца жртви на трговија со луѓе“.
Со сите горе наведени активности даден е значаен придонес во имплементација
на Националната стратегија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција и
Акциониот план за борба против трговија со луѓе во Република Македонија.
8. КОМУНИКАЦИЈА И КООРДИНАЦИЈА
8.1. Соработка со националните актери
Како и претходните години комуникацијата помеѓу Националниот известувач со
Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегална миграција и
националните актери во борба против трговијата со луѓе останува взаемна и
транспарентна, се реализира по потреба, што се забележува по бројните настани на кои
учествуваше Националниот известувач како на национално така и на локално ниво, во
организација на институции, меѓународни организации и здруженија на граѓани.
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8.2 Соработка со меѓународните партнери

20

Србија, Холандија, Босна и Херцеговина, Франција, Хрватска и Македонија.
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9. ЗАКЛУЧОЦИ:


Во текот на 2014 година, склучени се неколку меѓународни договори кои се
однесуваат на борбата против трговија со луѓе и илегалната миграција, од страна
на Европската Комисија и агенции на ниво на ЕУ како и донесени се повеќе акти и
документи од областа.



Направени се измени и дополнувања на Кривичниот Законик на ставот 1 од членот
418-а во кој се утврдени обележја на кривичното дело „трговија со луѓе“, во насока
на инкриминирање на „питачење или експлоатација заради со закон забранета
активност“.



Република Македонија останува земја на потекло, транзит и дестинација за жртви
на трговија со луѓе кои најчесто се деца, државјани на Република Македонија, од
женски пол, а најзастапени видови се сексуалната, трудовата експлоатација и
присилните бракови.



Сите постапки на идентификација на жртви се вршат според Стандардните
оперативни процедури за постапување со жртви на трговија со луѓе.



Во однос на илегалната миграција, Република Македонија останува транзит земја,
каде поминува рутата на движење на мигрантите, кои продолжуваат кон
западноевропските земји.

9.1. Позитивни состојби и констатации
o

По инкриминирање на „питачењето или експлоатација заради со закон забранета
активност“ на членот 418-а, за прв пат идентификувана е жртва на трговија со луѓе за
цели на питачење.

o

Промовирана е соработката помеѓу владините институции и Здруженија на граѓани на
локално ниво во однос на пружање на реинтеграциски услуги на жртви и потенцијални
жртви на трговија со луѓе.

o

Направена е „Анализа на примената на Начелото за неказнување на жртви на
трговија со луѓе и усогласеност на домашната регулатива согласно меѓународната
пракса“, во која се констатирани состојби и изготвени препораки за ефикасна
примена на Начелото на неказнување на жртви на трговија со луѓе.

o

Изготвени се индикатори за идентификација на жртви на трговија со луѓе/деца жртви,
кои имаат за цел да ја подобрат идентификацијата на жртвите на трговија со луѓе.

o

Со цел ефикасна реинтеграција на жртви на трговија со луѓе изработена е Програма
за помош и поддршка при реинтеграција на жртви и деца жртви на трговија со луѓе.

o

Националниот известувач преку постојните тела на Националната комисија
непосредно остваруваше континуирана комуникација со претставници на
институциите, меѓународните организации и здруженијата на граѓани.
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o

Поради големата посветеност во борбата против трговијата со луѓе, Република
Македонија и во 2014 година повторно се најде во групата на „ТИЕР-1” земји,
согласно извештајот за трговија со луѓе на Стејт департментот.

9.2. Негативни состојби и констатации
o Со воведување на визната либерализација дел од граѓаните на Македонија, во
потрага по азил во земјите од ЕУ (Италија и Словенија), влегле во синџир на трговија
со луѓе за цели на трудова и сексуална експлоатација преку форма на присилни
бракови;
o Не постојат истражувања за феноменот, обемот и распространетоста на трговијата со
луѓе за цели на питачење (особено на деца) во Република Македонија и
соодветен/ефикасен одговор.
o

Реинтеграцијата на жртви на трговија со луѓе се препознава како слаба алка во
процесот на заштитата, пред се поради недостаток на финансиски средства со
одредена намена.

10. ПРЕПОРАКИ НА НАЦИОНАЛНИОТ ИЗВЕСТУВАЧ
o

Со цел ефективна, борбата со трговијата со луѓе, потребно е да се опфатат мерки
кои се однесуваат на причините кои го потикнуваат регрутирањето на нови жртви, а
тоа е сиромаштијата на населението, особено на индивидуалци и групи кои се
изложени на ризик, социјално исклучените, маргинализираните и невработените.

o

Да се истражи феноменот, обемот и распространетоста на трговијата со луѓе за цели
на питачење (особено на деца) во Република Македонија и да се предвиди соодветен
одговор.

o

Да се продолжи со водење проактивни и реактивни истраги во борба против
трговијата со луѓе, и практикување на индикаторите со цел подобра и поефикасна
идентификацијата на жртвите на трговија со луѓе.

o

Да се спроведат активности за информирање и заштита на децата од ромската
етничка заедница од принудни/детски бракови како форма на трговија со луѓе.

o

Да се обезбедат континуирани финансиски средства за спроведување на
реинтеграциски активности на жртви на трговија со луѓе, согласно изготвените
програми.
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11. АНЕКСИ

11.1 Табеларен приказ на идентификувани жртви на трговија со луѓе во 2014
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