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мигранти и трговија со луѓе
Оддел за гранични работи и миграции
Единица за заштита на сведоци
Организација за безбедност и соработка во Европа
Обединети нации
Полициски службеник
Прифатен центар за странци
Регионален центар
Република Македонија
Стандардни оперативни процедури за постапување
со жртви на трговија со луѓе
Транснационален механизам за упатување
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Здружение на граѓани и невладина организација.
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Работни дефиниции и терминологија:
Враќање: претставува процес на подготовка, транспорт и повторно
сместување на жртвата во местото на потекло или на друго соодветно
место.
Даватели на услуги: се институции, организации и здруженија, кои
даваат помош и заштита на жртвите.
Дете е секое лице на возраст под 18 г.
Жртва на трговија со луѓе/деца: подразбира жртва на кривично дело
– Трговија со луѓе според член 418-а, и 418-г од КЗ. Во согласност со
членот 122, став 22 од КЗ, каде што под жртва на кривично дело се
подразбира секое лице што претрпело штета, вклучувајќи физичка
или ментална повреда, емотивно страдање, материјална загуба или
друга повреда или загрозување на неговите основни права и слободи
како последица на сторено кривично дело.ÜВиди АНЕКС 1: Извадок
од Кривичниот законик стр. 77
Заштита на сведоци: се безбедносни мерки што се потребни за да
се обезбеди сигурност на сведоците во правните постапки. Заштитата
на сведоци може да се понуди пред, за време, и/или по завршетокот
на кривичната постапка и може да вклучи една или комбинација од
мерки предвидени во Законот за заштита на сведоци.
Законски старател е одговорно лице, определено со Законот за
семејство од страна на месно надлежна ЈУМЦСР/ЦСР, кој ги планира
и ги координира активностите и мерките предвидени во СОП за
давање помош и поддршка на дете ЖТЛ и се грижи за обезбедување
на неговиот најдобар интерес.
Идентификација е збир на постапки и мерки на надлежни
институции за постапување, кои врз основа на околностите во кои е
пронајдено лицето се насочени кон собирање информации и факти,
преку индикатори и извршено интервју, со цел утврдување жртва на
кривично дело Трговија со луѓе/дете.
Индикатори на трговија со луѓе: претставуваат „индиции“/
„показатели“/знаци кои укажуваат на можно постоење трговија со
луѓе, која се потврдува врз основа на извршена анализа и проценка
на собраните информации, за процесот на регрутација, транспортот и
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експлоатација, извршено интервју, обезбедени докази и однесување
на лицето.
Информирана согласност: е согласност на жртва на трговија со луѓе
за преземање чекори во процесот на помош и заштита од страна
на надлежните државни органи, базирани на нејзина претходна
информираност, т.е. давање информации и добивање информирана
согласност. Информираната согласност на жртвата на трговија со луѓе
е клучен предуслов за спроведување на сите активности предвидени
во СОП.
Најдобар интерес на детето: значи дека на секоја ситуација треба да
се гледа од перспектива на детето, и притоа се зема предвид ставот
на детето, а има за цел да осигури дека правата на детето се запазени.
Секоја одлука што се однесува на детето треба да биде водена според
она што објективно е најдобро за детето, со оглед на неговата возраст
и зрелост.
Национален механизам за упатување жртви на трговија со луѓе:
претставува систем за соработка преку кој надлежните институции и
организации (МТСП, МВР, ЗЖ, МО и сите други релевантни актери),
кои дејствуваат на територија на Република Македонија, на полето на
превенција, заштита, упатување и идентификација и враќање жртви
на трговија со луѓе. Канцеларијата на Националниот механизам за
упатување функционира во рамките на Министерството за труд и
социјална политика – Сектор за еднакви можности.
Одговорно лице за случајот: е претставник на надлежен државен
орган или институција, меѓународна организација или здружение,
кое, според СОП, е надлежно за преземање планирани мерки и
активности предвидени кон ЖТЛ.
•• За домашни жртви за одговорно лице се одредува службено
лице на НМУ;
•• За странски жртви за одговорно лице се одредува полициски
службеник од ЕТЛКМ/ НЕСКМТЛ;
Одговорното лице, кое е назначено за случајот од моментот на
идентификација на жртвата, ќе биде одговорно за неа до почнување
на процесот на реинтеграција, односно враќање.
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Помош и заштита: мерки, програми и услуги, кои имаат за цел
рехабилитација на жртвите како што е утврдено во чл. 6 од Протоколот
од Палермо на ОН. Мерките можат да бидат понудени од државни
институции, здруженија или меѓународни организации во земјите
на дестинација, транзит и потекло. Тие содржат, но не се ограничени
само на: сместување/домување, медицинска заштита, психолошка
помош, едукација, стручно образование, вработување, правна помош
и транспорт.
Потенцијална жртва на трговија со луѓе: подразбира лице за кое
врз основа на ранливата состојба и околностите во кои се наоѓа,
постојат показатели (индикатори) дека е жртва на трговијата со луѓе,
но нејзината/неговата идентификација сè уште не е завршена или
лицето одбива да биде идентификувано како жртва.
Правна помош се однесува на полномошно овластување и заштита
на жртви на трговија со луѓе и ризични групи, која ја добиваат преку
поврзување со адвокати за обезбедување законска помош.
Прифатен центар за странци: објект од затворен тип во надлежност
на Министерството за внатрешни работи, наменет за сместување
странци во услови пропишани со Законот за странци. Во ПЦС, во
посебна просторија може да биде сместен и странец, за кого постојат
основи на сомнение дека е жртва на кривично дело „Трговија со луѓе“
за време на периодот на закрепнување и рефлексија.
Ресоцијализацијата е процес на психичко закрепнување на жртвата,
физичко и социјално зајакнување за надминување на траумите и
последиците од злоупотребата во процесот на тргување, враќање
на изгубените и/или создавање нови навики, умеења, социјални
вештини и способности за подготовка за реинтеграција во заедницата.
Реинтеграција: претставува збир на плански мерки и активности на
одговорните институции/ организации вклучени во заштита на ЖТЛ,
кои имаат цел нивно локално интегрирање и помош за повторно
соединување со семејството, во заедницата или нивна интеграција
во нова заедница. Реинтеграцијата подразбира и долгорочно социоекономско решение за жртватa.
Транснационален механизам за упатување: претставува механизми
и системи, кои се дизајнирани за сеопфатна помош и транснационална
8

поддршка на жртвата. Транснационалните механизми за упатување
го поврзуваат целиот процес на упатување од идентификација, преку
враќање и помош меѓу земјите на транзит, дестинација и потекло и
тој подразбира соработка меѓу релевантни државни институции и
здруженија.
Упатување е постапка на надлежна државна институција, која по
преземените надлежности кон ЖТЛ ја упатува/препраќа на друга
надлежна институција, за понатамошно постапување во согласност
со СОП.
Центар за лица жртви на трговија со луѓе и жртви на сексуално
насилство е објект во кој се обезбедува привремено сместување
на жртвите на трговија со луѓе и странци со дозвола за привремен
престој.
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ДЕЛ А
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1.ВОВЕД
Стандардните оперативни процедури (СОП) за постапување со
жртви на трговија со луѓе уредуваат постапки, процедури и начини
на обезбедување помош и заштита на сите жртви на трговија со
луѓе (без разлика дали се домашни или странски државјани со
легален или илегален влез во државата), преку сеопфатен приод
заснован на човекови права и насочен кон жртвата во форма на
институционализирани рамки на соработка.

Цели за воспоставување на СОП:
•• Координирано постапување и партнерство на сите вклучени
страни во борба против трговијата со луѓе на локално,
национално и на меѓународно ниво заради заштита на
човековите права на жртвите,
•• Подобрување на идентификацијата на жртвите на трговија со
луѓе,
•• Насоки за давање помош и заштита на жртви на трговија со
луѓе во согласност со нивните човекови права.

Основи за воспоставување на СОП:
•• Конвенцијата на ОН против транснационален организиран
криминал, со Протоколите2,
•• Протокол за превенција, спречување и казнување за трговија
со лица, особено жени и деца со кој се дополнува Конвенцијата
на Обединетите нации против транснационален организиран
криминал,3
•• Конвенција на Советот на Европа за активности против
трговијата со луѓе,4

2

Службен весник на РМ, бр. 70/2004г.

3

Службен весник на РМ, бр. 70/2004г.

4

Службен весник на РМ, бр. 492009г.
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•• Report concerning the implementation of the Council of Europe
Convention on Action against Trafficking in Human Beings by “The
former Yugoslav Republic of Macedonia-Second Evaluation Round”,
•• Recommendation CP(2018)8 on the implementation of the Council
of europe convention on action against trafficking in human beings
by “The former Yugoslav Republic of Macedonia”
•• Directive 2012/29/eu of the European parliament and of the Council
on establishing minimum standards on the rights, support and
protection of victims of crime, and replacing Council Framework
Decision 2001/220/JHA,
•• Directive 2011/36/eu of the European Parliament and of the Council
on preventing and combating trafficking in human beings and
protecting its victims, and replacing Council Framework Decision
2002/629/JHA,
•• Кривичен законик,5
•• Закон за кривичната постапка,6
•• Закон за странците,7
•• Закон за заштита на сведоци,8
•• Закон за правда за децата,9
•• Закон за социјална заштита,10

5

Службен весник на РМ, број 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006,
73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11,135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13,
82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 196/15, 226/15 и 97/2017),
6

Службен весник на РМ, бр. бр 150/2010 и 51/2011,

7

Службен весник на РМ,.бр.97/2018,

8

Службен весник на РМ,бр. 38/2005 и 58/2005.

9

Службен весник на РМ бр.148/2013,
10
Службен весник на РМ бр број 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14,
44/14, 16/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16 и 163/17 и 51/2018),
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•• Закон за семејство,11
•• Закон за меѓународна соработка во кривична материја,12
•• Националниот акциски план и стратегија за борба против
трговија со луѓе и илегална миграција 2017 – 2020,
•• Насоки за транснационално упатување жртви на трговија со
луѓе во Југоисточна Европа,13
•• Насоките за развивање и спроведување сеопфатен национален
одговор за борба против трговија со луѓе објавени од страна на
ICMPD,14
•• Националниот механизам за упатување. Здружување на
правата на тргувани лица. Практичен прирачник објавен од
страна на ОБСЕ,15
•• Препорачаните начела и насоки за човекови права и трговијата
со луѓе (како резултат на Протоколот на ОН за трговија со луѓе)
објавени од UNHCR,
•• Извештај на Експертската група за трговија со луѓе16 подготвен
за Европската комисија, како и документите на Работната група
на Пактот за стабилност.17

11

Службен весник на РМ бр 80/1992, 9/1996, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10, 39/12,
44/12,,38/14,115/14 и 104/15и 150/2015)

12

Службен весник на РМ бр број 34/2018,

13

Службен весник на РМ, бр. 70/2004г.

14

Насоките за развивање и спроведување на сеопфатен национален одговор за борба
против трговија со луѓе, ICMPD, 2006,
15

Kroeger, T. и J. Malkoc, B.H. Uhl, Нaционален механизам за упатување. Здружување
на правата на тргувани лица. Практичен прирачник, OSCE/ODIHR, Варшава, 2004.
16

Извештај на Експертската група за трговија со луѓе. Европска комисија, Генерална
дирекција за правда, слобода и безбедност. Брисел, 22 декември 2004.
17

Види: http://www.stabilitypact.org/trafficking.
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Водечките начела врз кои се засновани СОП:
•• Пристап заснован врз човекови права;
•• Родова сензитивност и недискриминација;
•• Координиран интердисциплинарен и меѓуресорски пристап;
•• Учество на граѓанското општество;
•• Сопственост на владата;
•• Одржливост; и
•• Превенција од трговија со луѓе.

Како да се користат СОП?
По процедури:
1.Идентификација и упатување;
2.Координирана помош и поддршка;
3.Ресоцијализација и реинтеграција;
4.Враќање; и
5.Кривична постапка.

Секоја процедура содржи насоки за:
•• Кои мерки треба да се спроведат;
•• Кога мерките ќе се спроведат;
•• Кој ќе биде одговорен за мерките; и
•• Како ќе се спроведат мерките.

2. ИЗГОТВУВАЊЕ МРЕЖА НА РЕСУРСИ И УПАТУВАЊЕ
ПО СОП
КАКВИ ресурси опфаќаат СОП?
Стандардните оперативни процедури се потпираат врз соодветни
постоечки ресурси, обучен персонал и одделни контакти во владини/
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државни институции, како и релевантни здруженија во Република
Македонија.
За странски жртви, ресурсите се постоечки: владини/државни
институции, здруженија во земјите на потекло и др. органи/
организации.
Во анекс, листа на органи надлежни за СОП на национално ниво и
ТМУ контактите.

КОГА се идентификуваат и обезбедуваат ресурсите за
СОП?
Ресурсите, персоналот и контактите што се идентификувани во овој
документ, треба редовно да се ажурираат и да се планираат во
годишните програми за работа на сите задолжени страни вклучени
во спроведувањето на СОП.

КОј треба да постапува по СОП ?
Органи надлежни за спроведување СОП:ÜВиди АНЕКС 2: Листа
на органи надлежни за СОП во РМ, стр. 81.

КОJ треба да го следи спроведувањето на СОП?
Надлежните органи се должни да доставаат податоци до Националната
комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција
заради евиденција и водење бази на податоци, во согласност со
своите надлежности при спроведувањето на СОП.
Набљудување и следење на спроведување на СОП врши Националниот
координатор за борба против трговијата со луѓе/Националната
комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција. За
нивната примена и спроведување задолжени се: ЕТЛКМ /НЕСКМТЛ МВР и НМУ ЦСР/МТСП.
Воедно, Комисијата/Координаторот на Националната комисија
ја следат и имплементацијата на Стратегијата и НАП за борба
против трговијата со луѓе, промовирајќи ја меѓуинституционалната
соработка, која претставува трајна определба на институциите во
Република Македонија заради успешно справување со трговијата со
луѓе.
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Наведениот пристап во борбата против трговијата со луѓе е
востановена практика на Националната комисија, која дава добри
резултати, притоа залагајќи се за унапредување на заштитата на
жртвите на трговија со луѓе, законодавната и институционалната
рамка и јакнење на системот на националната координација преку
формализирана соработка помеѓу државните органи, здруженија,
меѓународни организации и други вклучени страни.

КАКО се избираат ресурсите?
Секој утврден и договорен ресурс се избира врз основа на стандардите
и структурите дефинирани во овој документ. Исто така, сите мерки на
процедурите се прилагодуваат според конкретните индивидуални
потреби на жртвите во секој одделен случај.

Заштита на личните податоци:
Сите субјекти вклучени во спроведувањето на СОП се должни да
ги штитат личните податоци на лицата, во согласност со Законот за
заштита на личните податоци.

3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И НАЧЕЛА:
•• Програмите за помош и заштита треба да се прилагодат на
индивидуалните потреби на секоја жртва посебно.
•• Жртвата треба да даде согласност врз основа на претходна
информираност за целиот процес на примање помош и
заштита.
•• Жртвата има право да одлучи дали и кога сака да ѝ се даде
помошта.
•• Секое лице за кое постои индиција дека е жртва на трговија
со луѓе, ќе се третира како потенцијална жртва до конечното
утврдување/идентификација.
•• Сите субјекти вклучени во процесот на имплементација на СОП,
кои дошле во контакт со потенцијална жртва на трговија со
луѓе треба да ги информираат по телефон и/или по писмен пат
надлежните органи.
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•• Сите субјекти вклучени во процесот на имплементација на
СОП, кои дошле во контакт со потенцијална жртва на трговија
со луѓе или жртва на трговија со луѓе треба да постапуваат во
согласност со начелото на недискриминација по основ на пол,
возраст, социјален статус, раса, религија, политичко убедување
или која било друга разлика.
•• Интервју со потенцијална жртва/жртва треба да се спроведе
почитувајќи ги човековите права и основното човечко
достоинство од страна на обучени професионалци.
•• Жртвите во програмата за поддршка потребно е да имаат
можност да го искажат своето незадоволство од услугите, од
поединците вклучени во давање услуги, проблемите со другите
лица вклучени во програмата или другите проблеми со кои се
соочуваат.
•• Сите информации треба да се чуваат доверливо и до
информациите да имаат пристап што е можно помалку лица.
•• Сите преземени мерки за заштита на жртвите од страна на
надлежните треба да се итни и да претставуваат приоритет во
однос на нивните активности и да се прилагодени на потребите
на жртвите, во согласност со возраста и адаптирани на лицата
попречени во развој.
При примената на СОП за постапување со децата-жртви
ќе бидат применети и обезбедени минимум стандарди и
принципи во согласност со Водичот за заштита на правата
на децата жртви на ТЛ во РМ:
•• Почитување на правата на детето;
•• Најдобар интерес на детето;
•• Право на недискриминација;
•• Право на информации;
•• Право на доверливост;
17

•• Право на заштита;
•• Право на мислење на детето;
•• Принцип на невраќање(non-refoulement);
•• Пристап до соодветно и безбедно сместување;
•• Образование и здравствена нега.

18
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ДЕЛ Б
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I СОП: ИДЕНТИФИКАЦИЈА И УПАТУВАЊЕ
ШТО е идентификација?
ИДЕНТИФИКАЦИЈАТА е процес со кој преку низа показатели/
индикатори и интервју се добиваат информации врз основа на кои се
врши проценка дали лицето е жртва на трговија со луѓе.

Процесот на идентификација е итен и опфаќа:
•• Првично упатување и утврдување на идентитетот:
Потенцијалната жртва е упатена или самата се обраќа до
надлежниот орган за првично упатување: ЕТЛКМ/ НЕСКМТЛ/
МВР и НМУ/ЦСР/МТСП;
•• Давање информации: на потенцијалната жртва и утврдување
на нејзините итни потреби;
•• Рана проценка на ризикот: утврдување на ризикот по здравјето
и безбедноста на потенцијалната жртва;
•• Јазик и преведување: овозможување разговор на разбирлив
јазик за потенцијалната жртва;
•• Интервју за идентификација (утврдување статус на жртвата):
поставување прашања и испитување на околностите за
идентификување на потенцијалната жртва како жртва на
трговија со луѓе или друг вид криминал;
•• Давање информации по идентификација: заради добивање
согласност од жртвата врз основа на претходна информираност,
т.е. информирана согласност за вклучување во програма
за помош и заштита од страна на надлежните органи;

Во случаи кога жртвата е дете, согласноста ја дава
родител/старател, во согласност со неговиот најдобар
интерес.
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•• Периодот на закрепнување и рефлексија (размислување
и одлучување) се овозможува како на странските, така и на
домашните жртви на трговија со луѓе, особено деца/жртви, и
не е условен од соработката на жртвата со надлежните државни
органи;
•• Дозвола за привремен престој се издава на лицето странец на
која ќе се утврди статус на жртва.
Целта на идентификацијата е: да се утврдат елементи на кривично
дело трговија со луѓе/дете во согласност со Кривичниот законик,
жртвата навремено да дојде до соодветни служби/органи за помош
и поддршка, на што е можно побрз и посоодветен начин.
За секоја жртва се назначува одговорно лице:
•• За домашни жртви, одговорно лице е службено лице на НМУ;
•• За странски жртви, одговорно лице е полициски службеник од
ЕТЛКМ/ НЕСКМТЛ/ МВР.
Одговорното лице што е назначено за случајот ќе биде одговорно за
жртвата од моментот на идентификација, до нејзиното напуштање на
ЦЖ или ПЦС.

МЕРКА 1: ПРВИЧНО УПАТУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА
ИДЕНТИТЕTОТ
ШТО
Првичното упатување е известување до надлежните државни органи
за лице потенцијална жртва на трговија со луѓе, заради нејзино
идентификување и упатување во Центар за лица жртви на трговија со
луѓе и сексуално насилство или во Прифатен центар за странци.

КОГА
Веднаш откако ќе се јави основ за сомнение дека некое лице е
потенцијалната жртва.
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КОЈ
Известувањето и првичното упатување може да биде врз основа на
посредни и непосредни сознанија од претставници на:
•• мобилни тимови,18
•• полицијата,
•• центрите за социјална работа,
•• трудова инспекција,
•• јавното обвинителство,
•• образовни институции,
•• здравствени институции,
•• други тргувани лица,
•• семејства или познаници,
•• здруженија,
•• меѓународни организации,
•• амбасади или конзулати,
•• лица што вршат превоз,
•• други физички и правни лица или
•• потенцијалната жртва може да се пријави лично до надлежните
органи.
18

Во согласност со реформскиот План 3-6-9 на Владата на Република Македонија,
формирани се Мобилни тимови во Битола, Гевгелија, Куманово, Скопје и во Тетово,
кои имат за цел да го унапредат и промовираат мултидисциплинарното постапување
и проактивната улога во процесот на идентификација и постапување со жртвите на
трговија со луѓе. Нивната активност почна во март 2018 г. и ќе трае до завршување
на проектот до јуни 2019 г. со можност за нивно институционализирање. Мобилните
тимови се составени од претставници на: МВР, МТСП и ЗЖ. По потреба и проценка
на Мобилните тимови можат да бидат вклучени и трудови инспектори и други служби.
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За сите посредни и непосредни сознанија, според кои, постои основ за
сомнение дека некое лице е потенцијална жртва, сите гореспоменати
органи/организации потребно е да ги известат:19
•• ЕТЛКМ / НЕСКМТЛ20/ МВР за странски потенцијални жртви ; или
•• НМУ/ЦСР/ МТСП за домашни потенцијални жртви.
Доколку упатената потенцијална жртва не поседува лични документи
за утврдување идентитет, МВР ја презема одговорноста за утврдување
на идентитетот, како на домашни, така и на странски потенцијални
жртви.
Упатување до соодветни служби и обезбедување соодветно
сместување на жртвата, е потребно заради воспоставување ефикасен
систем и координација со соодветни институции, меѓународни
организации и здруженија.

Доколку се работи за дете, задолжителна е придружба
од возрасно лице, сѐ до назначување старател или
пронаоѓање на родителот.
Кога возраста на детето не е со сигурност утврдена,
се постапува како да нема наполнето 18 години. Додека трае
утврдување на возраста, треба да биде третирано како дете.

КАКО
Упатувањето се врши на начин кој нема да предизвика дополнителни
трауми и ризици по животот и здравјето на жртвата и/или на неговото/
19

Горенаведените органи не упатуваат странци во ПЦС (освен полиција – ОСОСК и
гранична полиција, и тоа само во случај кога се исполнети критериумите за сместување странец содржани во Законот за странци).
20

Националната единица за сузбивање на криумчарење мигранти и трговија со луѓе,
формирана е со цел јакнење на националните капацитети и зголемување на ефикасноста на полицијата и обвинителството во сузбивањето организирани форми на
криумчарење мигранти и трговија со луѓе, од јануари 2018 г. Формирана е за 3 години
со можност за продолжување.
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нејзиното семејство. Сите информации и дејствија што се преземаат
се доверливи.
Упатување во ЦЖ врши претставник на НМУ/ социјален работник со
Решение од надлежен ЦСР.
Упатување во Прифатниот центар за странци се врши само во краен
случај, на што е можно пократок период и исклучиво во случаи кога се
исполнети законските одредби за сместување странец во Прифатен
центар за странци содржани во Законот за странци и соодветните
подзаконски акти.
Доколку се работи за дете, полициски службеник од
ЕТЛКМ/ НЕСКМТЛ известува НМУ/ЦСР за информирање
на родителот или за назначување законски старател.
Во случај на утврдување идентитет на дете странец,
полициски службеник од ЕТЛКМ/ НЕСКМТЛ при МВР врши
проверка и го обезбедува идентитетот во земјата на потекло
преку ТМУ контактите или преку други воспоставени официјални
контакти.
Утврдување на идентитетот на потенцијалната жртва странец кој/која
не поседува документи за идентификација презема ПС од ЕТЛКМ НЕСКМТЛ/ МВР, кој преку ТМУ контактите или други официјални
контакти ги контактира надлежните органи во земјата на потекло на
потенцијалната жртва, со цел да го потврди идентитетот.

МЕРКА 2: ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИИ
ШТО
Давање информации на потенцијалните жртви треба да биде составен
елемент за време на целиот процес на упатувањето. Добродадените
информации овозможуваат потенцијалните жртви целосно да се
информираат и да ја повратат својата сигурност и самостојно да
одлучуваат за сите наредни чекори.
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КОЈ го води разговорот и информира?
•• ПС од ЕТЛКМ - НЕСКМТЛ/МВР;
•• Надлежни службени лица од ЦСР/НМУ/МТСП;
•• Мобилни тимови;
•• Трудова инспекција.

КОГА треба да се дадат информациите?
Надлежно службено лице треба веднаш треба да даде информација
и да одговори на итните потреби на потенцијалната жртва со која
дошло во контакт.

КАКО треба да се дадат информациите?
Првичните информации треба да бидат дадени во најкраток можен
рок. Надлежното службено лице што ги дава информациите треба да
го прави тоа на јасен, професионален и трпелив начин, поттикнувајќи
ја потенцијалната жртва да поставува прашања и да ги разбере
неговите намери. Соодветните информации треба да бидат достапни
и во пишана форма и преведени на јазик разбирлив на потенцијалната
жртва доколку е странски државјанин/ка.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ВОДЕЊЕ РАЗГОВОР
1

2
3
4
5
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Разговор за потребите/барањата:
•• основни/лични потреби,
•• облека,
•• овозможување одмор,
•• итна медицинска грижа,
•• користење телефон,
•• преведувач, (професионален и родово сензитивен)
Грижа за личната безбедност,
Информирање за расположливи служби, следни чекори за
упатување и период на одлучување, правна помош,
Давање пишан информативен материјал,
Прашања/барања од страна на потенцијалната жртва.

МЕРКА 3: РАНА ПРОЦЕНКА НА РИЗИКОТ
ШТО
Целта на раната проценка на ризикот е преку првичен разговор да се
дознае за непосреден ризик и:
•• закана по животот на потенцијалната жртва;
•• потреба од итна медицинска помош или други итни потреби за
поддршка; и
•• да се утврдат следните чекори за сигурност и добросостојбата
на потенцијалната жртва.

КОГА
Разговорот се води откако потенцијалната жртва:
•• Ќе биде сместена на сигурно место (безбедна локација;)
•• Ќе ѝ бидат задоволени основните потреби;
•• Ќе ѝ бидат дадени информации за процесот на интервјуирање;
•• Ќе ѝ биде дадена можност да постави прашања, да истакне
барања и
•• даде согласност за понатамошно водење на разговорот.
Разговорот НЕ треба да се води доколку потенцијалната жртва:
•• Се наоѓа на локација што не е безбедна;
•• Има потреба од итна медицинска помош;
•• Бара правен совет;
•• Бара разговорот да се одложи или го одбива;
•• Доколку е присутно друго лице од местото на експлоатација.
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•• Со детето разговорот не треба да започне доколку не
е присутен родител/законски старател или претставник
од ЦСР.
•• Доколку детето одбива разговор, одлучува родител/
старател или претставник од ЦСР за следните чекори.
На потенцијалните жртви што одбиваат разговор и помош, треба
да им се дадат соодветни информации за контакт (усно и печатени
на јазик разбирлив за нив) во случај дополнително да одлучат да
побараат помош.

КОЈ
Надлежно службено лице (ПС од ЕТЛКМ/ НЕСКМТЛ /МВР или од ЦСР/
НМУ/МТСП) во соработка со:
•• Здравствени работници;
•• Мобилни тимови;
•• Трудова инспекција.

КАКО
Раната проценка на ризикот треба да се направи на безбедна
локација. Доколку е возможно разговорот треба да се изврши во
просториите на МВР, канцелариите на здруженија, во Центрите за
социјална работа и/или ПЦС/ЦЖ.
Доколку проценката на ризикот покаже дека се неопходни мерки за
заштита на безбедноста, мора да се преземе итна соодветна акција
за отстранување на ризикот. Ü Види АНЕКС 8: Проценка на ризикот и
безбедноста/листа за проверка стр. 112.
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МЕРКА 4: ЈАЗИК И ПРЕВЕДУВАЊЕ
ШТО
За потенцијалните жртви што немаат соодветно познавање на јазикот
за комуникација со надлежните органи, од суштинско значење е да се
обезбеди соодветен превод.

КОГА
Пред да почне процесот на идентификација, треба да се утврди дали
има потреба од преведувач и доколку е потребно да се обезбеди
превод.

КОЈ
•• Овластени судски преведувачи;
•• Толкувач (лице што го познава јазикот на знаците);
•• ПС од МВР и
•• Надлежни службени лица од ЦСР при МТСП.21
Во случаи кога има потреба од ангажирање лица за превод, кои не
се овластени судски преведувачи, треба да се направи внимателен
избор, а тоа да не претставува дополнителен ризик по безбедноста
на потенцијалната жртва.
Лицата што биле затекнати со потенцијалната жртва не треба да се
користат како преведувачи – дури и кога тврдат дека ѝ се пријатели,
членови на семејството итн.
Преведувачот потпишува изјава за точност и доверливост на
добиените информации. ÜВиди АНЕКС 3: Изјава на преведувач, стр.
83.
Обврската за обезбедување и плаќање за преводот е на нарачателот.

21

Во одделни итни/интервентни случаи се вклучуваат професионалци од МТСП и
ПС од МВР за превод.
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КАКО
Треба да се утврди дали потенцијалната жртва е во состојба доволно
добро да го зборува јазикот и да комуницира ефективно и јасно.
Потенцијалната жртва што не прифаќа преведувач потпишува изјава
дека го разбира јазикот и дека нема потреба од превод. ÜВиди
АНЕКС 4: Изјава на жртвата за познавање јазик, стр. 84.
На дете што не го разбира јазикот, му се обезбедува
преведувач, а доколку го разбира, јазикот, изјава
потпишува родителот/старателот.
Пред да почне разговорот, потенцијалната жртва мора да се
информира за улогата на преведувачот, обврските и одговорностите
на преведувачот, како и за нивното право и можност да се откаже од
назначениот преведувач во секое време.
Преведувачот треба однапред да биде информиран за природата на
разговорот, а најдобро е да има претходно искуство или, пак, да е
обучен да работи со високо ранливи категории лица. Преведувачот
јасно се информира за неговите обврски и одговорности за време и
по разговорот.
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА ПРЕВЕДУВАЧ

1
2
3

Да не ја познава потенцијалната жртва претходно;
Да не доаѓа од исто место на живеење или од местото каде
што е затекната потенцијалната жртва;
Да не е лице што ја претставува земјата на потекло на
потенцијалната жртва.

МЕРКА 5: ИНТЕРВЈУ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА
ШТО
Идентификацијата на лицето за кое постојат индиции дека е жртва на
трговија со луѓе се спроведува преку планирано и наменско интервју
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од страна на претставниците на ЕТЛКМ/НЕСКМТЛ и/или НМУ/ЦСР и/
или координаторите на Мобилните тимови.

КОГА
Интервјуто треба да се спроведе кога потенцијалната жртва ќе се
почувствува подготвена и согласна, а најдоцна до истекот на периодот
на закрепнување и рефлексија.22
Кога НЕ треба да се води интервју?
Доколку кај потенцијалната жртва се забележи:
•• Вознемиреност, нервоза или агресивност;
•• Има дополнителна потреба од медицинска помош и заштита;
•• Бара правен совет;
•• Не е обезбеден превод за интервју;
•• Бара разговорот да се одложи или го одбива;
Интервјуто со потенцијалната жртва треба да се спроведе по
задоволувањето на основните потреби и по давањето јасни
информации за процесот на интервјуирање.
Доколку се работи за дете, потребно е интервјуто
за идентификација да го спроведе обучено лице, на
соодветен начин и место, по можност од ист пол со
детето, во присуство на родител/законски старател, во
согласност со стандардите за водење интервју со дете.

КОЈ
Интервјуто го води претставник од:
•• ЕТЛКМ/НЕСКМТЛ;
•• ЦСР/НМУ и
•• Координатор на Мобилен тим.
22

Периодот на рефлексија се однесува на периодот за размислување и одлучување.
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При интервјуто, доколку детето има потреба од превод,
се обезбедува преведувач.
Детето што е способно да оформи свои ставови, има
право и да го искаже своето мислење, кое е во зависност
од возраста и од психичката состојба во која се наоѓа.

КАКО
Лицето што го води интервјуто, во согласност со приложениот
Формулар за идентификација на жртви на трговија со луѓе, врши
проценка на севкупните информации и анализа на осознаените
факти. ÜВиди АНЕКС 5: Формулар за идентификација на жртви на
трговија со луѓе, стр. 85.
При идентификацијата се имаат предвид:
•• Специфичната состојба на жените и децата жртви,23 и
•• Постоењето оправдани причини да се верува дека лицето е
жртва, особено:24
- Елементите од дефиницијата за Трговија со луѓе - Член 418
(а) од КЗ,
- Индикаторите за трговија со луѓе/деца,
- Околностите во кои е пронајдено лицето,
- Одговорите од интервјуто што ги дала жртвата,
- Обезбедена доказна документација.
Идентификацијата не треба да се потпира само на
самоидентификацијата на жртвата (т.е. жртвата не секогаш
самата може да се идентификува како жртва на трговија со луѓе);
Доколку државјанин на РМ е вратен од трета земја и потоа
идентификуван како жртва на трговија со луѓе од надлежните органи
во РМ, тие, преку ТМУ контактите, треба да ја известат земјата на
експлоатација со цел пронаоѓање/утврдување на сторителот и
преземање мерки.
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23

Член 10 став 2 од Конвенцијата на Совет на Европа.

24

Член 10 став 2 од Конвенцијата на Совет на Европа.

Ако на територија на Република Македонија се идентификува жртва
странски државјанин, институцијата што постапува/идентификува
ја информира земјата на потекло користејќи ги контактите на ТМУ.
ÜВиди АНЕКС 6: Листа на органи за Транснационална соработка
(ТМУ контакти) стр 91.

МЕРКА 6: ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ИДЕНТИФИКАЦИЈА
ШТО
За време на фазата на давање информации по идентификацијата
на лицето (без оглед дали е или не е идентификувано како жртва на
трговија со луѓе) му/ѝ се даваат детални информации за правата што
ги има на располагање, вклучувајќи ги соодветните услови и обврски
и му/ѝ се дава можност да ги изрази своите грижи и да поставува
прашања.
За наредните чекори во процесот на помош и заштита од страна
на надлежните органи, согласноста на жртвата треба да се базира
на претходна информираност, т.е. добиени потребни информации
за помош и дадена согласност за прифаќање, т.е. информирана
согласност. ÜВиди АНЕКС 7: Изјава за ИНФОРМИРАНА согласност на
жртвата стр. 111.
Одговорните лица за случајот се должни да водат досиеја за жртвите
и да ги чуваат сите релевантни документи, да обезбедат нивна
заштита, во согласност со Законот за класифицирани информации.

КОГА
Веднаш по утврдувањето на статусот на жртва, треба да се даде јасен
преглед на информации за служби и постапки.
Детето треба да има достапни информации за
состојбата во која се наоѓа, правата и услугите што му се
на располагање, во согласност со неговата возраст и на
јазик разбирлив за него.
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КОЈ
Одговорното лице за случајот дава информации за услугите и
постапки на жртвата.
Доколку жртвата странски државјанин сака да ја контактира
амбасадата на земјата од која потекнува, тогаш одговорното лице ја
контактира амбасадата и ја известува за нејзиното барање.

КАКО
Сите информации жртвата ги добива преку одговорното лице во
усмена или во писмена форма.

МЕРКА 7: ПЕРИОД НА ЗАКРЕПНУВАЊЕ И РЕФЛЕКСИЈА25
ШТО
Заради укажување заштита и помош на жртвите, потребно е да се
понуди период на одлучување/закрепнување (усно и во писмена
форма), со цел да се избегне влијанието од сторителите на кривичното
дело „Трговија со луѓе“, како на странски, така и на домашни жртви на
трговија со луѓе, особено деца/жртви.
За време на овој период, жртвата треба да донесе одлука дали ќе
соработува со надлежните органи во откривањето на кривичните
дела и гонењето на сторителите или ќе се врати дома, т.е. странската
државјанка во државата чиј државјанин е, или во земјата во која има
законски престој.
Периодот на закрепнување и рефлексија не е условен од соработката
на жртвата со надлежните органи.
За време на периодот на закрепнување и рефлексија, жртвата има
право на:
Информации за остварување права на јазик што може да ги разбере,
при што се известува за:
25

Мерките 7 и 8 ќе се применуваат откако ќе почне да се применува Законот за странците.
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•• соодветно и безбедно сместување;
•• медицинска, психолошко-социјална помош;
•• материјална помош;
•• превод и толкување;
•• совети и информации за нивните законски права;
•• правна помош за време на кривичната или друга постапка во
која жртвата ги остварува своите права;
•• правото на образование;
•• соодветните судски или административни постапки, како и за
остварување на правото на азил;
•• можностите и постапката за враќање во државата чиј
државјанин е, или во земјата во која имала законски престој
пред влегувањето на територијата на Република Македонија;
Доколку жртвата одлучи да соработува со надлежните органи
добива информации за:
•• Привремен престој;
•• Процесот на собирање докази;
•• Судскиот процес и правото на побарување нематеријална
штета;
•• Moжностите за сведочење и заштита;
•• Помошта што ѝ е на располагање и услови на помош.

КОГА
Веднаш по идентификацијата почнува периодот за закрепнување
и рефлексија, кој за домашни и за странски жртви е до 2 месеца,
сметано од денот на сместување/првичното упатување на жртвата во
ЦЖ/ПЦС.
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Во случај кога се работи за дете, раководејќи се според
неговиот најдобар интерес, периодот на закрепнување
и рефлексија може да се продолжи.
Периодот на закрепнување и рефлексија/одлучување, за странски и
за домашни жртви, може да бидат прекинат доколку:26
•• Странецот претставува опасност за јавниот ред и националната
безбедност на Република Македонија, или
•• Се утврди дека статусот жртва на кривичното дело „Трговија со
луѓе“ е стекнат на незаконски начин.
Против решението за прекинување на периодот на закрепнување
и рефлексија странецот/ домашната жртва имаат право на жалба и
управен спор.

КОЈ
Одговорното лице за случајот, ПС од ЕТЛКМ/НЕСКМТЛ/МВР и ПС од
ОГРМ/МВР;
во соработка со:
•• Надлежни службени лица од ЦСР/НМУ,
•• Социјални работници, психолози,
•• Здравствени работници,
•• ЗЖ.

КАКО
Првиот чекор во организирање период на закрепнување и рефлексија
е информирање на жртвата од страна на одговорното лице за
случајот за обезбедување нејзина/негова согласност за понатамошно
26
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Член 121 од Законот за странците.

постапување. Притоа, жртвата не смее да се интервјуира и треба да
биде информирана на јазикот што го разбира.

МЕРКА 8: ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ
ШТО
На странецот, на кој ќе му се утврди статус на жртва, му се издава
дозвола за привремен престој ако:
•• неговиот престој е неопходен заради неговата/нејзината лична
безбедност или состојба,
•• неговиот/нејзиниот престој е неопходен заради соработка со
надлежни државни органи во откривањето на кривичните дела
и гонење на сторителите.
Дозвола за привремен престој издава надлежен орган при
Министерството за внатрешни работи. Привремениот престој ќе се
одобри за период до шест месеци и ќе се продолжува доколку сѐ
уште се исполнети горенаведените услови.
Во случај кога жртви на трговија со луѓе се деца,
раководејќи се од нивниот најдобар интерес, дозволата
за привремен престој може да се продолжи.

КОГА
Во периодот на закрепнување и рефлексија или по неговото
завршување, кога ќе се утврди статус на жртвата.
По одобрување на привремен престој, жртвата странски државјанин
се сместува во ЦЖ.

КОЈ
Привремениот престој го одобрува надлежен орган во МВР во најкус
можен рок, но не подолго од пет дена.
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КАКО
Барање за издавање дозвола за привремен престој на жртва странски
државјанин поднесува ЕТЛКМ/НЕСКМТЛ.
Привремениот престој на жртва на трговија со луѓе ќе се одземе,
доколку:
•• странецот го злоупотреби или изгуби статусот на жртва на
трговија со луѓе или
•• претставува опасност за јавниот ред и националната безбедност
на Република Македонија.

II СОП: КООРДИНИРАНА ПОМОШ И ПОДДРШКА
Помошта и поддршката на жртвите на трговија со луѓе почнува веднаш
по откривањето и почнувањето на процесот на идентификација,
од кога почнува и периодот на стабилизација и одлучување, т.е.
закрепнување и рефлексија. Помошта и поддршката имаат за цел
да ги задоволат непосредните и основните потреби на лицето и да
создадат услови за негова/нејзина безбедност:
•• Сместување;
•• Храна;
•• Облека и други основни потреби;
•• Психолошко советување и психо-социјална поддршка;
•• Упатување правна помош; информирање за законските
одредби поврзани со дозвола за привремен престој, барање
информации за можни законски проблеми по враќањето во
земјата на потекло;
•• Контактирање со конзуларната канцеларија со информирана
согласност на жртвата странец;
•• Oбезбедување документи (во соработка со конзуларната
канцеларија);
•• Контактирање со властите во земјата на потекло со информирана
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согласност на жртвата;
•• Лекарски преглед и медицинска помош;
•• Безбедносни мерки; Ü Види АНЕКС 8: Проценка на ризикот и
безбедноста/листа за проверка стр. 112.
•• Контакт со семејството и/или блиски лица, доколку жртвата
побара;
•• Известување на надлежните органи.
Понудената помош и поддршката треба да се темелат на извршена
проценка на потребите на лицето/жртва. Проценката ја врши
одговорното лице за случајот. ÜВиди АНЕКС 9: Процена на потребите
на ранливи категории лица и ЖТЛ стр. 115.
Проценката на потребите на детето/жртва ја врши одговорно лице,
во консултација со законскиот старател, во согласност со возраста на
детето.
Во проценките на потребите се посветува посебно
внимание на лицата/децата со посебни потреби.
Сите деца странци и државјани на РМ имаат право на
иста заштита, без оглед на нивниот статус, националност,
раса, пол, јазик, вера, етничко потекло или друг статус.
За време на оваа фаза на помош на жртвата, давателите на услуги се
одговорни:
•• Да обезбедат сигурност и безбедност;
•• Да обезбедат медицински услуги;
•• Да обезбедат психо-социјална помош и поддршка;
•• Да дадат правна помoш;
•• Да ѝ помогнат на жртвата повторно да ѝ се врати самодовербата
и стабилноста; и
39

•• Да соработуваат при планирање и подготовка на следните
чекори на жртвата.
Помош и поддршка ќе се даде:
На сите потенцијални/идентификувани жртви на трговија со луѓе што
ќе се затекнат на територија на Република Македонија.

МЕРКА 1: ПРОЦЕНКА НА ПОТРЕБИТЕ НА ЖРТВАТА
Со цел да се утврдат соодветни мерки за помош за секоја жртва,
неопходно е да се направи проценка на потребите.

ШТО
Проценката на потребите се врши врз основа на наведените
критериуми:
КРИТЕРИУМИ ЗА ПРОЦЕНКА НА ПОТРЕБИТЕ
ПОДАТОЦИ ЗА СЛУЧАЈОТ
1
Име и презиме и/или број на досие за случајот
2
Земја на потекло
3
Јазик
ОСНОВНИ ПОТРЕБИ
1
Сместување
2
Храна
3
Лекови
4
Комуницирање со семејство
ОЦЕНУВАЊЕ РИЗИК
1
Моментална загриженост за личната сигурност
2
Поединци кои на лицето може да му создадат проблеми
3
Загриженост за членови на семејството или блиски лица
4
Локации што не се безбедни лицето да оди или да ги посети
Дали лицето е следено во одреден временски период и во
5
кој/од кого?
ЗДРАВСТВЕНИ ПОТРЕБИ
1
Задолжителен здравствен преглед
Прегледи по потреба:
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Форензички преглед
Крвна слика, микробиолошки прегледи
Инфективни болести
Гинеколошки преглед
Стоматолошки услуги
Психолошки и психички проблеми
Високоризични состојби (срцеви заболувања, епилепсија,
астма)
Пречки во развојот

КОГА
Проценката на потребите на жртвите се прави откако на жртвите ќе
им бидат дадени информации во врска со расположливите услуги,
услови и обврски во однос на добивањето на услугите.

КОЈ
Одговорното лице за случајот: од НМУ/ЦСР при МТСП; во соработка
со:
•• ПС од ЕТЛКМ - НЕСКМТЛ при МВР;
•• ПС од ОГРМ при МВР;
•• Мобилен тим;
•• Здравствени работници;
•• Претставник на здружение.

КАКО
Пред да ја почне постапката за проценка на потребите, а земајќи ги
предвид добиените информации за случајот, одговорното лице за
случајот треба да ја информира жртвата за:
•• Целта на постапката за проценка на потребите (на пр. како ќе се
користи, зошто е корисна);
•• Да објасни кој ќе има пристап до информациите;
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•• Да ја објасни можноста поединецот да одбие да одговори на
кое било прашање;
•• Да објасни зошто е потребен задолжителен здравствен преглед;
Проценката на потребите на дете треба да се изведе
во координација со родител/назначениот старател и на
јазик разбирлив за детето.

МЕРКА 2: РАЗВИВАЊЕ ПЛАН ЗА ПОМОШ
ШТО
Планот за помош е јасен и детален опис на предложените чекори
во грижата за жртвата, заснован на проценката на нејзините
индивидуални потреби. Во текот на целиот процес на спроведување
на планот, кој може да подлежи на ревидирање во зависност од
степенот на неговата реализација и состојбата во која се наоѓа
жртвата, како и од нејзините дополнителни потреби.

КОГА
Откако ќе заврши постапката за проценка на потребите на жртвата.

КОЈ
Одговорното лице за случајот од Прифатниот центар за странци/
Центар за жртви на трговија со луѓе и сексуално насилство, во
соработка со жртвата;

КАКО
Одговорното лице за случајот координира активности од планот за
помош и поддршка на поединецот со:
•• Тимот за поддршка (професионалци од соодветни профили
претставници на ЗЖ и ЦСР);
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•• Родител/старател.
•• Жртвата.
Комуникацијата треба да вклучи:
•• Информации за тоа како ќе продолжи работата на тимот;
•• Престојувалиште;
•• Време на следната средба;
•• Што да се преземе во случај на ризик по сигурноста и
безбедноста на жртвата;
•• Потреби од психо-социјална помош;
•• Медицинска и
•• Правна помош.

МЕРКА 3: СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПЛАН ЗА
ПОМОШ
ШТО
Постапката за согласност се спроведува со цел жртвата да ја разбере
и прифати понудената помош, условите и роковите.

КОГА
Откако на жртвата ќе ѝ биде објаснет планот за помош, условите и
роковите за давање помош.

КОЈ
Одговорното лице за случајот, во соработка со одговорните лица од
Прифатниот центар за странци /Центар за жртви на трговија со луѓе и
сексуално насилство, и во соработка со жртвата.

КАКО
На жртвата треба да ѝ се даде јасен опис на понудените услуги, на
јазик што го разбира, за кој жртвата треба да даде писмена согласност.
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МЕРКА 4: ПРИЛАГОДУВАЊЕ И СТАБИЛИЗИРАЊЕ
ШТО
Процесот на прилагодување и стабилизирање вклучува:
•• Пакет на здравствени услуги и потребна медицинска помош;
•• Психо-социјална помош и поддршка со цел:
-

Зголемување на чувството на жртвата за независност и
самодоверба;
- Социо-едукативни активности;
- Стекнување знаење и вештини;
- Подготовка за ресоцијализација и реинтеграција;
- Индивидуална психолошкa помош;
•• Правна помош; и
•• Можности за едукација/обука за занимање;
•• Редовно образование за деца.

КОГА
По спроведената проценка на потреби и развиен план за помош.

КОЈ
Грижата за прилагодување и стабилизирање треба да биде
мултисекторска и треба да се спроведе во координација на
одговорното лице за случај (ЦСР/НМУ) и надлежните органи:
•• Мобилен тим;
•• Тим за поддршка од ЦЖ;
•• Здравствени работници;
•• ЗЖ.

КАКО
•• Координирани тимски состаноци/дискусии со членовите на
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тимот за поддршка најмалку двапати месечно свикани од
одговорното лице за случајот;
•• Подготовка на извештај за проценка на напредокот;
•• Известување на жртвата за исходот од проценката на тимот;
•• Можности за поддршка на лица што сакаат да останат/да се
вратат дома;
•• Комуницирање со други институции;
Жртвата може да поднесе поплака до одговорното лице за
случајот и да ги изнесе забелешките поврзани со квалитетот
на понудените услуги, како и постапки. Приговорот може да се
поднесе усно или во пишана форма.
Доколку жртвата е незадоволна од одговорното лице, може да
поднесе поплака до НМУ/или до Националната комисија за борба
против трговија со луѓе и илегална миграција.
Секој од давателите на услуги во улога на одговорно лице за
случајот (доколку приговорот не е против него) е должен да ги
испита наводите во поплаката во најкраток временски рок и да ја
извести жртвата.
Поднесувањето на поплаката, во ниту еден случај, не треба
негативно да влијае врз давањето на услугите на жртвата.

III СОП: РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И РЕИНТЕГРАЦИЈА
Ресоцијализацијата и реинтеграцијата се тесно поврзани и меѓусебно
зависни процеси, кои подразбираат плански мерки и активности на
одговорните институции/организации вклучени во заштитата на ЖТЛ,
чија заедничка цел е подготовка на жртвата на трговија со луѓе за
повторна интеграција во средината и нејзино успешно вклучување во
заедницата.
Покрај заедничката цел, секој од овие процеси има и свои специфични
карактеристики и се реализираат во различни периоди и различни
средини. Ресоцијализацијата има цел да ја рехабилитира жртвата
и да ја подготви за успешна реинтеграција во поранешната или во
нова заедница/средина и се спроведува за време на престојот на
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жртвата во ЦЖ/ПЦС, како и во средината во која жртвата се враќа по
напуштањето на ЦЖ/ПЦС.
Жртвите што не престојуваат во ЦЖ, програмата за ресоцијализација
ја спроведуваат во местото на живеење.
Периодот на ресоцијализација и реинтеграција е долготраен
процес, кој завршува кога жртвата на трговија со луѓе потполно ќе се
интегрира во средината и ќе постане активен член во општеството
на економскиот, културниот, граѓанскиот и политичкиот живот, и
во секојдневието ќе функционира градејќи стабилни релации со
лицата од својата социјална мрежа, засновани на меѓусебна почит и
разбирање.
Процесот на ресоцијализација вклучува услуги од областите:
•• Безбедно сместување-домување;
•• Психолошко советување;
•• Здравствена заштита;
•• Правна помош;
Процесот на реинтеграција вклучува услуги од области:
•• Превезување;
•• Безбедно враќање во семејството или во други алтернативни
форми;
•• Социјална и детска заштита;
•• Образование и
•• Вработување.

МЕРКА 1: ПОДГОТОВКА ЗА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И
РЕИНТЕГРАЦИЈА
ШТО
Мерките за помош што се преземаат во процесот на ресоцијализација,
вклучуваат услуги/ активности за поддршка на жртвата за време на
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престојот во ЦЖ и во процесот на реинтеграција во заедницата или
семејството по нејзиното враќање.
За странски жртви, реализацијата на мерките за ресоцијализација
се спроведуваат и за време на престојот на жртвата во Прифатниот
центар за странци за време на престојот на жртвата.

КОГА
Ресоцијализацијата како и подготовката за реинтеграција почнува
веднаш штом жртвата ќе се згрижи во ЦЖ или во Прифатен центар за
странци, или непосредно по периодот на рефлексија.
За странските жртви, процесот на ресоцијализација е достапен до
нивното заминување, кога се даваат препораки за продолжување на
овој процес по нивното враќање.
Препораки/насоки за продолжување на реинтеграцијата:
Домашната жртва се подготвува пред да се врати во местото на
живеење или во заедницата, каде што се планира нејзина интеграција
и треба да ѝ се дадат препораки веднаш откако ќе се врати, заедно
со севкупната документација, која се доставува до надлежниот ЦСР.
За странските жртви препораки/насоки за продолжување на
реинтеграцијата се подготвуваат 15 дена пред враќањето во
земјата на потекло и се испраќаат до контакт-лицето од ТМУ или
до партнерската организација во земјата на потекло, со која се има
воспоставено контакт.

КОЈ
Надлежен ЦСР според местото каде што ќе се спроведува
реинтеграцијата /НМУ при МТСП и ЗЖ, доколку станува збор за
домашна жртва.
За странска жртва сместена во Прифатниот центар за странци, во
подготовката за реинтеграција се вклучуваат и одговорните лица
(социјален работник/психолог) од Прифатниот центар за странци,
заедно со одговорното лице за случајот и во содејство со социјален
работник и психолог или од ЦЖ (доколку била сместена во периодот
на рефлексија).
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Одговорното лице за случајот е задолжено за жртвата од моментот
на идентификација на жртвата, па сѐ до завршувањето на процесот
на ресоцијализација и реинтеграција.
Во процесот на ресоцијализација и реинтеграција на
детето, активно е вклучен и родител/старател или лицата
од другите алтернативни форми на згрижување, како
што се згрижувачко семејство и персонал од мали групни
домови.

КАКО
Ресоцијализацијата и реинтеграцијата се спроведуваат врз основа
на постоечки програми и индивидуални планови направени во
соработка со жртвата, во согласност со потребите и способностите на
секоја од нив одделно, практикувајќи ги:
•• Програма за помош и поддршка при реинтеграција на жртви на
трговија со луѓе;
•• Програма за помош и поддршка при реинтеграција на деца
жртви на трговија со луѓе;

МЕРКА 2: ПЛАН
РЕИНТЕГРАЦИЈА

ЗА

РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА

И

ШТО
Планот за ресоцијализација предвидува:
•• Психо-социјална поддршка;
•• Активности за стабилизирање и самозајакнување;
•• Правна помош;
•• Социјални активности;
•• Спортски активности или поддршка во креативно исполнување
на слободното време.
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Планот за реинтеграција предвидува:
•• Подготовка на средината (семејството, згрижувачкото
семејство, персоналот и децата од мал групен дом), за враќање/
згрижување на жртвата;
•• Продолжување на образованието;
•• Обука за занимање;
•• Советување и помош при вработување.
Планот треба да се заснова на потребите, можностите и интересите на
жртвата и се подготвува од страна на одговорното лице во соработка
со тимот за поддршка.
Планот е флексибилен и по потреба може да се менува и да се
дополнува.

КОГА
За домашни жртви што не биле сместени во ЦЖ - планот за
ресоцијализација се изработува веднаш по проценката на потребите
на жртвата од страна на стручниот тим на надлежниот ЦСР.
За жртви сместени во ЦЖ, планот за ресоцијализација се изработува
по нивното згрижување во ЦЖ во соработка со ЦСР.
За домашна жртва, во соработка со ЦСР и семејството, се прави
планот за реинтеграција во заедницата, десет дена пред напуштањето
на ЦЖ.
За странска жртва сместена во Прифатниот центар за странци, планот
за ресоцијализација се изработува веднаш по нејзиното згрижување,
од страна на одговорното лице, стручниот тим и социјален работник
и психолог од ПЦС.
Во случај на дете странец-жртва на ТЛ, се воспоставуваат
релации преку ТМУ контактите со земјата на потекло
или преку други формални процедури, и важно е да се
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почне процесот на јурисдикција врз детето, и да се направи план
за негова ресоцијализација, кој се изготвува веднаш по неговото
згрижување во ПЦС од страна на одговорното лице, стручниот тим
и психолог и социјален работник во ПЦС.
Планот за ресоцијализација и реинтеграција за деца е
задолжителен и се препорачува обезбедување долгорочни мерки
и вклучување во образовни институции.
Процесот на ресоцијализација е достапен до нивното заминување
од ПЦС/ЦЖ, со препораки за продолжување на овој процес по
нивното враќање во земјата на потекло.

КОЈ
•• Одговорното лице за случајот;
•• Социјален работник и психолог од ПЦС
•• Жртвата;
•• Родител/ старател;
•• ЗЖ;
•• МО;
•• ЦСР-социјален работник /НМУ при МТСП; во соработка со:






Претставник од локална заедница;
Соодветни институции;
Mобилен тим;
Подрачна единица при Министерството за
образование.
Агенција за вработување;

КАКО
Планот за ресоцијализација и реинтеграција треба да се развие
заедно и во согласност со жртвата за добивање дополнителна помош.
Доколку жртвата не сака да биде вклучена во Програма за
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ресоцијализација и реинтеграција, ќе ѝ бидат понудени информации
за одредени институции и организации на кои може да им се обрати
по потреба, дополнително.

IV СОП: ВРАЌАЊЕ
Процесот на враќање треба да биде доброволен, достоинствен и
сигурен, опфаќа подготовка, превезување и прифаќање на жртвата
во земјата на потекло или во трети земји. На жртвите треба да им
се даде можност да се произнесат дали, кога и како би сакале да се
вратат дома.
Начини:
За жртви – домашни државјани:
•• МТСП преку канцеларијата на НМУ/ЦСР, во соработка и
координација со ЕТЛКМ/ НЕСКМТЛ при МВР, Мобилни тимови
и ЗЖ; или
•• Индивидуално враќање на сопствен трошок.
За жртви – странски државјани преку Транснационален механизам
за упатување, доколку постои во земјите на потекло или преку
официјални форми на комуникација.
•• Владина институција до владина институција - Во Република
Македонија надлежните органи се: МВР/ ЕТЛКМ/ НЕСКМТЛ,
МТСП/НМУ/ЦСР (во случај на деца) и МНР;
•• Комбинирани начини, на пр. Владина институција до ЗЖ,
Владина институција преку програма на ИОМ за асистирано
доброволно враќање;
•• Индивидуално враќање на сопствен трошок.
Дете-странец не смее да се врати во земјата на потекло
или во трета држава, која е согласна да го прифати, додека
во таа држава не се направи проценка на семејството или
на институцијата што би го прифатила и не се обезбедат
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соодветни услови за негово прифаќање. До обезбедувањето
соодветни услови, детето треба да остане на територијата на
Република Македонија. Ü Види АНЕКС 10: Насоки за проценка
на семејството, стр. 118.

МЕРКА 1: ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА ЗА ВРАЌАЊЕ ЖРТВА
ШТО е информирана одлука за враќање?
Информирана одлука за враќање е одлука која слободно ја донесува
жртвата по целосното информирање за опциите и ризиците што се
утврдени, а се однесува на продолжување на неговиот/нејзиниот
престој во земјата на дестинација, враќање дома или промена на
живеалиштето/ престојувалиштето.

КОГА
Жртвата треба да биде прашана за одлуката за враќање дома во текот
на процесот на помагање, а особено:
•• непосредно по идентификацијата; и
•• пред истекот на периодот на одлучување, т.e. закрепнување и
рефлексија.

КОЈ ја консултира жртвата за нејзината одлука за
враќање?
Доколку станува збор за домашна жртва – надлежна е канцеларијата
на НМУ/ЦСР и ЗЖ.
Доколку станува збор за жртва - странски државјанин, надлежни се
ЕТЛКМ/НЕСКМТЛ/при МВР и ЗЖ што работи со жртвата.
Во случај кога станува збор за доброволно враќање на жртвата,
се консултира меѓународна организација и одговорните лица на
Транснационалниот механизам за упатување, доколку е воспоставен
во земјата на потекло на жртвата или други востановени официјални
контакти.
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За враќање на дете-странец надлежен е ЦСР во соработка
со ЕТЛКМ /НЕСКМТЛ при МВР.

КАКО се подготвува жртвата да донесе одлука за
враќање?
На жртвата треба да ѝ се дадат информации усно и во пишана форма
на јазикот што го разбира жртвата:
ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ

1

Информации за законски можности да остане во земјата на
дестинација
•• Дозвола за престој,
•• Можности да добие азил,
•• Достапни социјални услуги,
•• Можности за психо-социјална помош,
•• Можности за медицинска помош,
•• Можности за курсеви за учење јазик,
•• Можности за едукација и образование,
•• Информации за состојбата на пазарот на трудот,
•• Можности за сместување (прифатилишта) и
•• Лица и организации за контакт.

2

Информации за можности од земјата на потекло, за достапни
социјални услуги:
•• Психолошка поддршка,
•• Правна поддршка,
•• Медицинска помош,
•• Сместување и згрижување, едукација и образование,
•• Информации за можни последици во земјата на потекло,
•• Лица и организации за контакт.
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МЕРКА 2: ОЦЕНУВАЊЕ РИЗИЦИ И МОЖНОСТИ ЗА
СОЦИЈАЛНО ВКЛУЧУВАЊЕ
ШТО
Проценката на ризикот и безбедноста пред враќањето е од битно
значење заради обезбедување сигурност на жртвата и на нејзиното
семејство.

КОГА
Веднаш откако жртвата ќе одлучи да се врати дома.

КОЈ
Проценката за безбедно враќање врши одговорното лице за случајот,
врз основа на информациите добиени од:
•• Жртвата;
•• НМУ/ЦСР при МТСП, Мобилни тимови и ЕТЛКМ/НЕСКМТЛ при
МВР;
•• Одговорните лица од ТМУ од земјата на потекло доколку има
или други воспоставени официјални контакти;
•• ЗЖ;
•• Министерство за надворешни работи – Дипломатскоконзуларните претставништва (ДКП од земјата на потекло
од која потекнува странската жртва и ДКП на РМ за домашни
жртви идентификувани во странство);
•• Меѓународни организации.
Направената проценка се доставува до одговорното лице на случајот,
кој ја информира жртвата за резултатите.

КАКО
Проценката на ризикот и безбедноста се спроведува преку
одговарање на прашањата содржани во прашалникот Ü Види АНЕКС
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8: Проценката на ризикот и безбедноста/листа за проверка стр. 112.
Лицата што работат на случајот, заеднички одговараат на прашањата
содржани во листата за проверка со цел изготвување проценка на
ризик и безбедност.
Доколу постои недостиг од информации за одредено прашање, се
контактира жртвата дополнително.
Детето не смее да биде вратено ако неговото враќање
е во спротивност со Конвенцијата за правата на детето,
Конвенцијата за статусот на бегалците и Протоколот и
Европската конвенција за заштита на човековите права и
основните слободи.
Напомена: Жртвата треба да се врати во местото на живеење/
земјата на потекло, само ако се утврди дека тоа не претставува
закана по нејзината безбедност. Доколку тоа не е можно, треба
да се предвидат можностите за промена на живеалиштето или
престојувалиштето во трета земја (во согласност со Законот за
заштита на сведоци).

MEРКА 3: РАЗВИВАЊЕ ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
РИЗИК
ШТО е план за управување со ризик?
План во кој се утврдени ризиците со кои може да се соочи, како
жртвата, така и членовите на нејзиното семејство/блиските откако ќе
се врати.
Целта на планот е да обезбеди ризикот да се сведе на минимум и
ефективно да се управува со него.

КОГА
Откако ќе се направи проценка на ризикот и безбедноста, како
и проценка за социјално вклучување на жртвата, кој се прави во
соработка со ЖТЛ.
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КОЈ
•• ЕТЛКМ/ НЕСКМТЛ при МВР;
•• НМУ/ЦСР при МТСП;
•• ЗЖ;
•• Надлежни органи и организации во земјата на потекло.
Проценка на ризикот при социјалното вклучување за
дете се прави во консултација со родител или старател.
Соработката меѓу одговорните лица во Р. Македонија
и надлежните институции/организации во земјата на
потекло се одвива во согласност со постоечките закони
со цел да се обезбеди квалитетна и ефикасна размена на
информации пред враќањето на детето.

КАКО
Се изработува план во кој се сумираат различните наоди. Притоа,
ЕТЛКМ/НЕСКМТЛ изработува дел од планот што се однесува на
проценката на ризикот и безбедноста, додека НМУ го изработува
делот што се однесува на ризиците при социјалното вклучување.
По развивањето на планот, жртвата треба да се информира за
ризиците со кои може да се сретне и мерките што ќе се преземат за
да ја заштитат неа и нејзините блиски.

МЕРКА 4: ПРОНАОЃАЊЕ НА СЕМЕЈСТВОТО
ШТО
Во случај жртвата да го прекинала контактот со своето семејство, а
изразила желба да се врати и да ги обнови контактите, треба да се
преземат постапки за воспоставување на контактот со семејството.

КОГА
Паралелно со процесот на оценување ризик и безбедност во
средината.
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КОЈ
•• ЕТЛКМ/НЕСКМТЛ при МВР; и НМУ/ЦСР при МТСП; во соработка
со:
•• МНР;
•• Одговорните лица од ТМУ;
•• Меѓународна организација, во зависност од условите на
случајот;
•• Дипломатско-конзуларни претставништва во РМ;
•• ЗЖ.

КАКО
Вклучените институции/организации ќе ги искористат сите свои
расположливи средства (разговори со жртвата, телефонски контакти,
трети лица, полициски досиеја итн.)

МЕРКА 5: ДОКУМЕНТИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА
ШТО
Кога жртвата нема документи за идентификација и/или патна
исправа, неопходно е нивно обезбедување.

КОГА
Документите се обезбедуваат (се иницира нивното обезбедување),
кога ќе се создадат услови за негово/нејзино враќање. Издавањето
на документите трае во зависност од спецификите на секој одделен
случај.

КОЈ
Процесот на обезбедување на документите на жртвата иницира
одговорното лице за случајот при ЕТЛКМ/, НЕСКМТЛ-НМУ/ЦСР, а го
спроведува во соработка со надлежните служби, во рамките на МВР
или други институции и дипломатски и конзуларни претставништва.
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Доколку жртвата побарала азил во Р. Македонија, се постапува во
согласност со Законот за меѓународна и привремена заштита и за
време на траење на постапката за азил, не се контактираат амбасадите
и конзуларните претставништва.

КАКО
Доколку жртвата донела одлука за доброволно враќање во земјата на
потекло, одговорното лице од ЕТЛКМ/НЕСКМТЛ ја иницира постапката
за обезбедување патни документи до ОГРМ, кој за таа цел преку
МНР остварува контакти со соодветна амбасада или дипломатски и
конзуларни претставништва и/или други надлежни институции.
Напомена: Во патните документи не треба да стои дека лицето
е жртва.

МЕРКА 6: ИНФОРМИРАЊЕ НА ЖРТВАТА
ШТО
Споделувањето информации со жртвата има за цел да биде целосно
запознаена за процесот на враќање, со што би се постигнала нејзина
реинтеграција и би се избегнала дополнителна ревиктимизација, што
е од битно значење за жртвата.

КОГА
Веднаш по донесувањето на одлуката за враќање.

КОЈ
Одговорното лице за случајот.

КАКО
Жртвата се информира и се води разговор за:
•• Резултатот од проценката на ризикот и безбедноста, како и
социјалното вклучување;
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•• Статусот на идентитетот и патните исправи;
•• Како ќе се одвива пренесувањето од едната во другата земја
или во рамките на државата:
-

Превезување во придружба или не;
Транспортни средства;
Парични средства;
Помош за време на транзит;
Кој ќе ја прифати жртвата по пристигнувањето;
Како да се препознае претставникот на организацијата/
институцијата примател во транзит и по пристигнување
во земја на потекло;
- Ризици по безбедност.
•• Информации за првите денови во земјата на потекло или
местото на живеење:
-

Права и можности за жртвата што се враќа;
Можности за сместување;
Можности за помош;
Контакт-информации со соодветни организации/
институции;
Ризици по безбедност;
Информации за реинтеграција.

МЕРКА 7: СПОДЕЛУВАЊЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЖРТВАТА
ПРЕД ЗАМИНУВАЊЕ
ШТО
Споделувањето информации меѓу земјата на потекло и земјата на
дестинација треба да ги одреди потребите за помош на жртвата во
земјата на потекло.
Одговорното лице, користејќи ги ТМУ контактите или другите
официјални контакти, ќе ги достави потребните информации за жртвата
и за дадената помош и услуги во периодот на ресоцијализација.

59

КОГА
Најмалку 10 дена пред враќањето на жртвата.
Во исклучителни околности, кога нема повратна информација од
земјата на потекло на жртвата, овој рок може да биде и пократок, (но
не помалку од 48 часа).

КОЈ
Одговорното лице за случајот; од ЕТЛКМ - НЕСКМТЛ /при МВР; во
соработка со:
•• ЗЖ;
•• Одговорните лица од ТМУ или друга организација/институција
примател.

КАКО
Со цел да се овозможи брза и соодветна помош по пристигнувањето
во земјата на потекло, земјата што упатува треба да ја контактира
земјата на потекло со цел да се координира процесот на враќање.
Одговорното лице до организацијата/институцијата примател
доставува подготвен извештај и дава препораки за помош на жртвата
по нејзиното враќање.
Известувањето треба да се одвива на следниот начин:
•• Барање помош при враќање (транзит и/или прифаќање) од
страна на институцијата/ организацијата што упатува;
•• Потврдување на барање за помош при враќање (транзит и/или
прифаќање) од страна на институцијата/организацијата што
прима, до институцијата/организацијата што упатува;
•• Барање за помош при реинтеграција од страна на институцијата/
организацијата што упатува;
•• Потврдување и можности за помош при реинтеграција од
страна на институцијата/организацијата што прима.
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Информациите што ги дава организацијата што упатува до
организацијата што прима, треба да содржат:
•• Име на жртвата;
•• Датум на раѓање и место на живеење во земјата на потекло
(доколку се враќа во земјата на потекло);
•• Моментална здравствена состојба или состојба за која постои
сомневање или ранливост на жртвата;
•• Психо-социјална состојба на жртвата;
•• Информација и постапки за ресоцијализација спроведена во
земјата на дестинација;
•• Постигнато ниво на ресоцијализација;
•• Проценка на безбедност и ризик;
•• Опциите за враќање;
•• Кус преглед на потребите од помош;
•• Предвиден датум и време на заминување (доколку го има);
•• Препораки/насоки за изработка на план за реинтеграција во
земјата на потекло.
Врз основа на добиените информации и консултација со институцијата/
организацијата што упатува, институцијата/организацијата што
прима, одлучува дали и колку е во можност на упатеното лице да му
обезбеди помош.
За да се обезбеди сигурност на жртвата, треба да постои проток
на информации меѓу организацијата испраќач и примач, како и со
можни други организации во транзит или на граничните премини.
Притоа, треба да се пренесат следните информации:
•• Податоци за патувањето (транспортно средство, име на
превозник итн.), датумот и времето на пристигнување до
крајната дестинација;
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•• По заминувањето на жртвата, се испраќа известување до
организацијата-примател;
•• Име(иња) на придружбата, доколку постои;
•• Потврдување дека жртвата ќе биде пречекана и кој ќе ја
пречека;
•• Потврдување дека жртвата пристигнала и била пречекана
веднаш по пристигнувањето.
Организацијата-примател се избира од редот на владините
институции и/или здруженија, имајќи ги предвид следните аспекти:
•• Процената на ризиците по безбедноста на жртвата;
•• Местото од каде што таа потекнува;
•• Возраста, полот и образованието на жртвата;
•• Програмите за помош кои одредени организации/даватели на
услуги ги нудат во земјата на потекло vis-a-vis специфичните
потреби за помош на жртвата.
•• Потребно е да се обезбеди правилна проценка на
ризикот пред да се вратат децата на нивните родители,
земајќи ги предвид најдобрите интереси на детето;
•• Децата имаат право да бидат врaтени во земјата на
потекло, доколку е безбедно, за нив и за нивните семејства,
со придружба и законски старател и да бидат прифатени од
надлежни институции или од нивните родители/законски
старатели;
•• Децата и нивните семејства имаат право на посебни мерки на
заштита во земјата на потекло, транзит и дестинација преку
меѓународна соработка и евентуално преселување во трети
земји.
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МЕРКА 8: БЕЗБЕДНО ПРЕВЕЗУВАЊЕ И ВРАЌАЊЕ
ШТО
Превезувањето на жртвата од ПЦС/ЦЖ до местото на живеење,
односно до земјата на потекло треба да биде безбедно и сигурно за
жртвата.

КОГА
По донесувањето одлука за враќање и обезбедување услови за
безбедно и достоинствено враќање.

КОЈ
•• за домашни жртви: НМУ/ЦСР при МТСП, ЕТЛКМ/НЕСКМТЛ и
Одделение за заштита на сведоци при МВР, ЗЖ;
•• за жртви - странски државјани: ЕТЛКМ/НЕСКМТЛ, ОГРМ и
Одделение за заштита на сведоци при МВР.
При враќањето дете, задолжителна е придружба на
законски старател и претставници од ЕТЛКМ/НЕСКМТЛ.
ЕТЛКМ/НЕСКМТЛ ја придружува жртвата/сведок од безбедната
локација, каде што е сместена, до потребното место (суд, јавно
обвинителство, здравствена установа, полициска станица и др.),
додека Одделението за заштита на сведоци се вклучува во случаи
кога жртвата добила статус на заштитен сведок.

КАКО
Потребно е жртвата да ги има сите основни средства неопходни за
враќање:
•• Патни и/или документи за идентификација;
•• Патен билет;
63

•• Телефонски броеви во случај на итни потреби;
•• Информации за тоа како да го препознае лицето што ќе ја
прифати по пристигнувањето и за време на транзитот;
•• Лични работи;
•• Лице за придружба/одговорно лице;
•• Парични средства.
Напомена: Доколку проценката на ризикот покажува дека нема
потреба од придружник за време на превезувањето, жртвата
се придружува до местото на заминување и исто така ќе биде
прифатена и придружувана од местото на пристигнување до
дестинацијата на престој.
Со цел да се осигури безбедно и достоинствено враќање на ЖТЛ,
потребна е навремена размена на информации меѓу одговорните
лица во земјата на потекло и земјата на дестинација.
Одговорното лице што ја испраќа жртвата треба веднаш да го извести
одговорното лицe во земјата-примател дека ЖТЛ тргнала на пат.
Одговорното лице во земјата-примател, пак, треба веднаш да го
извести одговорното лице во земјата-испраќач, дека ЖТЛ безбедно
пристигнала на посакуваната дестинација.

V.СОП – КРИВИЧНА ПОСТАПКА
Жртвата се вклучува во кривичната постапка ако одлучи да соработува
со полицијата и со надлежните правосудни органи.
Во согласност со одредбите на ЗКП, секое лице, вклучувајќи ја и
жртвата на трговија со луѓе повикано како сведок, е должно да се
јави да даде исказ. Доколку постои веројатност дека со исказот или
со одговорот на одредено прашање, сведокот би се изложил себеси
на опасност по животот или личниот интегритет, тоа може да го
ускрати изнесувањето на личните податоци. Сведокот не е должен
да одговара на одделни прашања ако е веројатно дека со тоа би
се изложил себеси или својот близок роднина на тешка срамота,
значителна материјална штета или кривично гонење.
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Децата жртви на дејствија, кои со закон се предвидени
како кривични дела, и децата сведоци уживаат засилена
заштита и поддршка од сите институции, органи и
поединци во системот на правда за децата, со цел да се
намалат негативните последици врз нив од кривичното
дело и да се спречи негативното влијание на постапувањето на
институциите врз правилниот развој на детето и да се поттикнат
да побараат заштита пред надлежен суд.

МЕРКА 1: СОБИРАЊЕ ДОКАЗИ СО ПОДДРШКА НА
ЖРТВАТА
ШТО
Жртвата може да одлучи:
•• Да не соработува со правосудните органи;
•• Да соработува со правосудните органи и да учествува во судска
постапка.
Доколку жртвата се согласи да соработува со правосудните органи
припадници од Национална единица за сузбивање на криумчарење
мигранти и трговија со луѓе – НЕСКМТЛ - како и ЕТЛКМ, со претходна
подготовка на жртвата од страна на стручен тим вршат првичен
разговор во врска со експлоатацијата на жртвата и идентификување
на сторителите на кривичното дело трговија со луѓе.
При водењето на првичниот разговор, жртвата има право да биде
сослушана од лица од ист пол. За извршениот разговор со жртвата,
доколку постојат обележја на кривично дело трговија со луѓе, се
изготвува записник за примање кривична пријава, кој го потпишува
жртвата.
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Детето-жртва при давањето исказ има право: со него да
се постапува со почитување на неговото достоинство, да
биде заштитено од дискриминација, на посебна заштита
од секундарна виктимизација или ревиктимизација,
психолошка и друга стручна помош и поддршка од страна
на органи, установи и организации за помош на деца-жртви од
кривични дела.

КОГА
Од моментот на почнување на постапката, односно од моментот
на дадената согласност за соработка, врз основа на претходна
информираност, па до крајот на судењето.

КОЈ
•• НЕСКМТЛ/ЕТЛКМ при МВР;
•• НМУ/ЦСР;
•• Јавен обвинител;
•• Судија на претходна постапка.

Доколку се работи за дете, треба да биде вклучен
родител/старател, претставник на НМУ/ЦСР и други
стручни лица по потреба.

КАКО
Пред да почне разговорот, жртвата се поучува за правото:
•• На бесплатна правна помош,
•• Да биде испитувана од лице од ист пол,
•• Да не одговори на прашањата што се однесуваат на нејзиниот
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личен живот, кои не се поврзани со кривичното дело,
•• Да бара испитување со помош на визуелно-тонски средства,
•• На исклучување на јавноста на главната расправа,
•• На приклучување кон кривичен прогон или остварување
имотно-правно барање за штета или надомест од државен
фонд, доколку надоместокот не може да се оствари од
осудениот,
•• На лична сигурност и сигурноста на нејзиното семејство или
други лица блиски на жртвата и
•• Жртвата-сведок во текот на целата кривична постапка има
право да побара одложување на сослушувањето/давањето
исказ.
Доколку се потребни други информации, а жртвата - странски
државјанин е вратена во местото на живеење пред судењето,
НЕСКМТЛ/ЕТЛКМ при МВР, преку меѓународна полициска соработка
(ИНТЕРПОЛ, ЕУРОПОЛ, СЕЛЕК, ТМУ контактите), доставува барање за
пронаоѓање на жртвата (потврдување на идентитетот и информирање
за судско рочиште).
Јавниот обвинител со замолница за меѓународна правна помош
или со барање за меѓународна соработка во кривичната материја
се обраќа директно до надлежниот јавен обвинител на странската
држава или до Министерството за правда, кое замолницата/
барањето го препраќа до МНР или директно до институциите во
земјата на потекло за натамошно проследување и постапување. Во
итни случаи, замолницата/барањето се доставува преку каналите
на меѓународната полициска соработка, со тоа што примерок од
замолницата/барањето се доставува и до Министерството за правда.
Замолницата/барањето може да се прими и по електронски пат
или на друг начин, по пат на телекомуникација, за што се составува
писмен запис, а оригиналот се доставува по редовна пошта.
Напомена: Сигурноста и добросостојбата на жртвата се од
највисок приоритет во однос на прибирањето докази.
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МЕРКА 2: ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЖРТВАТА ПРЕД
ГЛАВНАТА РАСПРАВА
ШТО
Целта на подготвителната фаза пред судењето е да се обезбеди
жртвата:
•• Да е свесна за нејзините права:
- право на полномошник што ќе ја застапува и активно ќе
учествува во кривичната постапка,
- право на преведувач, односно толкувач,
- да се почитува правото на приватност - да не одговара на
одделни прашања,
- додека не се обезбедат услови за заштита, да се одложи
давањето исказ или изнесувањето лични податоци,
- право да присуствува на главна расправа и да учествува
во доказна постапка да поставува прашања на сведоци,
вештаци и обвинети (доколку во исто време е и оштетено
лице),
- право да истакне имотно-правно барање за надомест на
материјална и/или нематеријална штета,
- право на судење, на кое е исклучена јавноста,
•• Да биде целосно информирана за кривичната постапка: за
непреземање или за секое откажување од кривично гонење од
страна на јавниот обвинител,
•• Да биде свесна за улогата на различните лица вклучени во тој
процес и
•• Да ѝ се даде психолошка и друга стручна помош и поддршка.

КОГА
Во текот на истражната постапка што ја води ЈО и во текот на судењето;

КОЈ
•• Полномошникот/старателот во комуникација со јавниот
обвинител;
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•• Тимот за психо-социјална поддршка од ЦСР/ЦЖТ и ЗЖ;
Доколку жртвата била вратена во земјата на потекло, а судењето се
одвива во земјата на дестинација, жртвата се подготвува во земјата
на потекло, и тоа по барање на јавниот обвинител/судија од земјата
на дестинација.
Меѓународна правна помош се спроведува во согласност со Законот
за меѓународна соработка во кривичната материја.

КАКО
•• Пред датумот на судењето, на соодветен начин, полномошникот
или одговорното лице за случајот, објаснува како ќе се одвива
судскиот процес,
•• Жртвата-сведок ја придружува тим за поддршка (полициски
службеник полномошник, социјален работник - старател и
психолог) низ целиот судски процес,
•• По можност, жртвата-сведок треба да се потсети на нејзините
претходно дадени искази. Ова треба да се направи во
неформална средина и
•• Жртвата се подготвува за давање исказ на главна расправа, во
присуство на тимот за поддршка и јавниот обвинител.
Доколку била вратена во земјата на потекло, подготовката за судењето
е должност на надлежните органи во земјата на потекло.

MЕРКА 3: ПОДДРШКА НА ЖРТВАТА ЗА ВРЕМЕ НА
ГЛАВНАТА РАСПРАВА
ШТО
Со цел жртвата да даде исказ за релевантните околности, битно е да
се сведат на минимум:
•• ризиците по безбедноста и заплашувањето и
•• ризикот од повторна трауматизација/виктимизација.
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Дете-жртва има право на посебни мерки на процесна
заштита водејќи сметка за неговиот најдобар интерес.

КОГА
За време на главна расправа.

КОЈ
•• НЕСКМТЛ/ ЕТЛКМ при МВР;
•• Јавен обвинител;
•• Судија;
•• Полномошник;
•• Старател-тимот за поддршка;
•• Лице придружник од ЗЖ.

КАКО
•• Мерките за процесна заштита ги определува судот, по сопствена
оценка, по предлог на јавниот обвинител или на тимот за
поддршка на жртвата,
•• При одлучувањето за определување на посебните мерки за
процесна заштита, судот мора да ја земе предвид волјата на
жртвата;
Кога жртва на трговија со луѓе е дете, судот мора да
определи одделно или заедно со друга посебна мерка на
заштита, видео и тонски запис на исказот и испитувањето
на детето за да се користи како доказ во постапката. Во
исклучителни случаи, заради нови околности на случајот,
судот може да нареди повторно испитување на детето-жртва,
најмногу уште еднаш преку користење технички средства за
комуникација.
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•• Посебен начин на испитување со употреба на технички
средства за пренос на слика и звук, без присуство на странките
и другите учесници во постапката во просторијата во која се
наоѓа оштетениот или сведокот, така што странките, бранителот
и лицата што имаат право да му поставуваат прашања, тоа
го прават со посредство на органот што ја води постапката,
психолог, педагог, социјален работник или друго стручно лице,
•• Избегнување контакт со сторителот или блиски лица на
сторителот, кога влегува во зградата, користење посебен влез,
посебна просторија итн.
•• Тимот за поддршка треба да биде во непосредна близина на
жртвата за време на сведочењето и
•• Исклучување на јавноста од судницата.
Кога се работи за жртва што е репатрирана во земјата на потекло,
а потребно е да сведочи пред надлежните судови во РМ, ЈО преку
меѓународна правна помош, доставува барање за пронаоѓање и
обезбедување жртва-сведок.
Доколку жртвата треба да сведочи, се преземаат активности околу
организирањето за нејзино безбедно доаѓање во РМ.
Во случаи кога постојат технички можности, сведокот-жртва на
трговија со луѓе странски државјанин може да биде сослушан по пат
на видеоконференција и телефонско сослушување на жртвата (ЗКП,
Втор дополнителен протокол на Конвенцијата за меѓусебна правна
помош во кривична материја).

MЕРКА 4: ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ЖРТВАТА СВЕДОК ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА
ШТО
Во зависност од проценката на ризикот, жртвата-сведок може да се
врати во земјата на потекло/друга земја. Доколку жртвата сведок
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(странски државјанин/државјанин на РМ) влезе во програмата за
заштита на сведоци, може да се применат мерките:
•• чување тајност на идентитетот;
•• обезбедување лична заштита;
•• промена на идентитет;
•• промена на живеалиште, односно престојувалиште.
Да се обезбеди психо-социјална помош и поддршка на жртвата по
главната расправа.

КОГА
По судењето, сѐ додека постои ризик по безбедноста на жртвата,
нивните блиски лица од секој вид закана по нивниот живот, здравје,
слобода, физички интегритет или имот во поголем обем.

КОЈ
•• ЕЗС при МВР;
•• НЕСКМТЛ/ ЕТЛКМ при МВР,
•• ЗЖ.

КАКО
•• Измена на личните податоци на сведокот;
•• Обезбедување
престојувалиште;

безбедно

живеалиште,

односно

•• Информирање на жртвата и нејзиното семејство однапред за
пуштањето од затвор на сторителот.
По завршување на судската постапка, се продолжува со следење
на безбедноста на жртвата заради намалување на ризикот од
ревиктимизација од страна на МВР и тимот за поддршка.
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МЕРКА 5: ПОДДРШКА НА ЖРТВАТА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ
ИМОТНО-ПРАВНО
БАРАЊЕ
ВО
КРИВИЧНАТА
ПОСТАПКА
ШТО
Жртвата има право да добие надомест на нематеријална штета од
сторителот поради претрпена штета.
Компензацијата на жртвата се реализира со поднесување имотноправно барање во кривична постапка. Предлог за остварување на
имотно-правното барање се поднесува до судот пред кој се води
постапката.
За имотно-правните барања одлучува кривичниот суд. Имено, со
пресудата со која обвинетиот се огласува за виновен, судот одлучува
целосно или делумно за имотно-правното барање. Доколку доказите
во кривичната постапка не даваат доволна основа за целосно или
делумно пресудување на имотно-правното барање, а за нивно
дополнително обезбедување постои опасност од неоправдано
одолжување на кривичната постапка, судот ќе го упати оштетениот
имотно-правното барање да го остварува во граѓанска постапка.
Заради заштита на имотно-правното барање во кривичната постапка,
можат да се определат привремени мерки за обезбедување на
имотно-правното барање што настанало поради извршувањето
на кривичното дело. Под привремено обезбедување на имот или
средства се подразбира и привремено замрзнување, запленување,
задржување фондови, банкарски сметки и финансиски трансакции
или приноси од кривичното дело.
Доколку е потребно, се применуваат одредбите на КЗ за проширена
конфискација.
Кога судот донесува ослободителна пресуда, ја упатува оштетената
странка да го оствари своето имотно-правно барање во граѓанска
постапка.
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Дете за кое со правосилна судска одлука е утврдено дека
е жртва, односно оштетено со дејствие што со закон
е предвидено како кривично дело или прекршок со
елементи на насилство, и на кое му е признато имотноправно побарување, може да поднесе барање за
обесштетување до надлежниот суд.
Министерот за правда, по претходно прибавено мислење од
Државниот совет за превенција на детско престапништво,
донесува годишна програма за обесштетување на дете-жртва,
односно оштетено.
Судот ќе донесе решение за обесштетување во износ на досуденото
имотно-правно побарување, без зголемување по основ на камати или
други дополнителни трошоци околу извршувањето на побарувањето.
Конечното решение за исплата на обесштетувањето, судот го
доставува до Министерството за правда, кое ја извршува исплатата.

КОГА
Најдоцна до завршувањето на главната расправа пред првостепениот
суд.
За дете-жртва, кога поради фактички или правни пречки,
имотно-правното побарување не може да се изврши од
имотот на сторителот на кривичното дело или другиот
акт на насилство, и кога од правосилноста на одлуката за
имотно-правното побарување изминале повеќе од шест месеци.

КОЈ
Побарувањето го доставува жртвата преку нејзиниот полномошникстарател.
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За дете-жртва, барањето може да го истакнат родителите,
старателот и законски полномошник.

КАКО
•• Со информирање на жртвата за нејзините права за надоместок,
во рамки на судската постапка и активното учество во неа;
•• Со обезбедување бесплатна правна помош за време на
постапката;
•• Со информирање на жртвата – странски државјанин преку
нејзиниот полномошник за текот на граѓанската постапка што
се води во земјата на дестинација во согласност со ЗМСКМ;
•• Да се сподели информација во земјата на дестинација за
правото на остварување на имотно-правното побарување и
следење на жртвата од страна на тим за поддршка.
•• Со информирање на детето-жртва за правото на
обесштетување.
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ДЕЛ В
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» АНЕКС 1: ИЗВАДОК ОД КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК:
КРИВИЧНИ ДЕЛА НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ:
Трговија со луѓе
Член 418-а
(1) Тој што со сила, сериозна закана доведува во заблуди или други
форми на присилба, грабнување, измама, со злоупотреба на својата
положба или состојбата на бременост, немоќ или физичка или
ментална неспособност на друг, или со давање или примање пари или
друга корист заради добивање согласност на лице што има контрола
на друго лице или на друг начин врбува, превезува, пренесува,
купува, продава, засолнува или прифаќа лица заради експлоатација
по пат на проституција или други форми на сексуална експлоатација,
порнографија, принудна работа или слугување, ропство, присилни
бракови, присилна бременост, незаконито посвојување или нему
сличен однос, питачење или експлоатација заради активност
забранета со закон или недопуштено пресадување делови од
човечкото тело, ќе се казни со казна затвор најмалку четири години.
(2) Тој што ќе одземе или уништи лична карта, пасош или друга туѓа
идентификациона исправа заради вршење на делото од став 1 на овој
член ќе се казни со затвор од најмалку четири години.
(3) Тој што користи или овозможува на друг користење на сексуални
услуги или друг вид експлоатација од лица за кое знаел или бил
должен да знае дека е жртва на трговија со луѓе, ќе се казни со затвор
од шест месеци до пет години.
(4) Ако делото од ставовите (1), (2) и (3) на овој член го стори службено
лице во вршењето на службата, ќе се казни со затвор најмалку осум
години.
(5) Согласноста на жртвата на трговија со луѓе заради намера за
експлоатација предвидена во став 1, не се од значење за постоењето
на кривичното дело од став 1.
(6) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со
парична казна.
(7) Недвижностите искористени и предметите и превозните средства
употребени за извршување на делото, се одземаат.
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Криумчарење мигранти
Член 418-б
(1) Тој што со сила или со сериозна закана дека ќе нападне врз животот
или телото, со грабнување, измама, од користољубие, со злоупотреба
на својата службена положба или со искористување на немоќта на
друг илегално пренесува мигранти преку државната граница, како и
тој што прави, набавува или поседува лажна патна исправи со таква
цел, ќе се казни со затвор најмалку четири години.
(2) Тој што врбува, превезува, пренесува, купува, продава, засолнува
или прифаќа мигранти, ќе се казни со затвор од една до пет години.
(3) Ако при вршењето на делата од ставовите 1 и 2 е загрозен животот
или здравјето на мигрант, или со мигрантот се постапува особено
понижувачки или сурово, или се спречува тој да ги користи правата
што му припаѓаат според меѓународното право, сторителот ќе се
казни со затвор најмалку осум години.
(4) Ако делото од ставовите 1 и 2 е сторено со малолетно лице,
сторителот ќе се казни со затвор најмалку осум години.
(5) Ако делото од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член го стори
службено лице во вршењето на службата, ќе се казни со затвор
најмалку десет години.
(6) Предметите и превозните средства употребени за извршување на
делото се одземаат.
Организирање група и поттикнување на извршување на делата
трговија со луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење
мигранти
Член 418-в
(1) Тој што организира група, банда или друго здружение за вршење
кривични дела од членовите 418-а, 418-б , 418-г и 418-д ќе се казни со
затвор најмалку осум години.
(2) Тој што ќе стане припадник на група, банда или на друго
здружение од став 1 или на друг начин ја помага групата, бандата или
здружението, ќе се казни со затвор најмалку една година.
(3) Припадник на групата од став 1 што ќе ја открие групата пред да
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стори кривично дело во нејзиниот состав или за неа, ќе се ослободи
од казна.
(4) Тој што повикува, поттикнува или поддржува извршување на
кривичните дела од членовите 418-а, 418-б, 418-г и 418-д ќе се казни
со затвор од една до десет години.
Трговија со дете
Член 418-г
(1) Тој што ќе подведе дете на вршење полови дејствија или ќе овозможи
вршење полови дејствија со дете или врбува, превезува, пренесува,
купува, продава или нуди за продавање, прибавува, обезбедува,
засолнува или прифаќа дете заради експлоатација по пат на негово
користење во сексуални активности за паричен или друг надоместок
или други форми на сексуална експлоатација, порнографија,
принудна работа или слугување, питачење или експлоатација заради
активност забранета со закон, ропство, присилни бракови, присилна
фертилизација, незаконито посвојување или изнудување согласност
како посредник да се посвои дете, недопуштено пресадување делови
од човечкото тело, ќе се казни со затвор најмалку осум години.
(2) Тој што делото од став 1 ќе го стори со сила, сериозна закана, со
доведување во заблуда или друга форма на присилба, грабнување,
измама, со злоупотреба на својата положба или состојба на
бременост, немоќ или физичка или ментална неспособност на друг,
или со давање или примање пари или друга корист заради добивање
согласност на лице што има контрола на друго лице, или делото е
сторено кон дете што не наполнило 14 години, ќе се казни со затвор
најмалку десет години.
(3) Тој што користи или овозможува на друг користење сексуални
услуги или друг вид експлоатација од дете за кое знаел или бил
должен да знае дека е жртва на трговија со луѓе, ќе се казни со затвор
најмалку осум години.
(4) Корисникот на сексуални услуги од дете што не наполнило 14
години, ќе се казни со затвор најмалку 12 години.
(5) Тој што ќе одземе или ќе уништи лична карта, пасош или друга туѓа
идентификациона исправа заради вршење на делото од ставовите 1
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и 2, ќе се казни со затвор најмалку четири години.
(6) Ако делото од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член го стори
службено лице во вршењето на службата, ќе се казни со затвор
најмалку десет години.
(7) Согласноста на детето со дејствијата предвидени во став 1 не е од
значење за постоењето на кривичното дело од став 1.
(8) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со
парична казна.
(9) Недвижностите искористени и предметите и превозните средства
употребени за извршување на делото се одземаат.
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» АНЕКС 2: ЛИСТА НА ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА СОП
ВО РМ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Одговорен орган

Единица за
трговија со луѓе
и криумчарење
мигранти;
Министерство за
внатрешни работи;
Скопје

Министерство за
труд и социјална
политика;
Скопје
Канцеларија на
националниот
механизам за
упатување;

Основно јавно
обвинителство за
гонење организиран
криминал и
корупција

Контакт-податоци
Љупчо Маркудов
Началник
Адреса: Димче Мирчев бр 9, 1000
Скопје
Тел: +389 2 314 23 77
Моб: +389738 38 96
Е-маил: ljupco_markudov@moi.gov.mk
Билјана Лалова
Главен инспектор
Адреса: Димче Мирчев бр 9, 1000
Скопје
Тел: +389 2 314 2433
Моб: +38970242623
Е-маил: biljana_lalova@moi.gov.mk
Елена Грозданова
Државен советник
Адреса: Даме Груев 14, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3129 308
Моб:+389 75 311 726
Е-маил: egrozdanova@mtsp.gov.mk
Светлана Цветковска
НМУ Координатор
Адреса: Даме Груев 14, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3 106 443
Моб: +38976456795
Е-маил: scvetkovska@mtsp.gov.mk;
nmuofficemk@yahoo.com
Јавен обвинител Вилма Русковска
Јавен обвинител Гордана Смаќоска
Раководител на НЕСКМТЛ
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Оддел за гранични
работи и миграции БЈБ; Министерство за
внатрешни работи;
Скопје

Никола Мирчевски
Адреса: Димче Мирчев бр.9, 1000
Скопје
Тел: +389 2 333 40 36
Моб: +38970358187
Е-маил: Nikola_Mircevski@moi.gov.mk
Лидија Велковска
Адреса: Димче Мирчев бр.9, 1000
Скопје
Тел: +389 2 333 40 36
Моб: +38970387967
Е-маил: Lidija_Velkovska@moi.gov.mk

Прифатен центар за
странци; Скопје

Тони Стефановски
Тел/факс:+389 2 3142613
Моб: +38971220850
Е-маил: toni_stefanovski@moi.gov.mk
t.stefanovski@yahoo.com

Одделение за
заштита на сведоци;
Министерство за
внатрешни работи;
Скопје

Оливера Пехчевска
Тел: +389 72332869
Моб: +38972308147
Е-маил: olivera_pehcevska@moi.gov.
mk

Меѓународна
организација за
миграција – ИОМ

Здружение за акција
против насилство
и трговија со луѓе
„Отворена порта-Ла
страда“, Скопје
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Наташа Видова
Counter Trafficking Focal Point
Тел: +389 2 305 53 06
Е-маил: nvidova@iom.int
Јелена Красиќ
Counter Trafficking Focal Point
Тел: +389 2 305 53 06
Е-маил: jkrasic@iom.int
Маја Варошлија
Тел/Факс:+389(0)2700107
Моб.: +38970367639
Е-маил: mvaroslija@lastrada.org.mk;
lastrada@lastrada.org.mk

» АНЕКС 3:

ИЗЈАВА НА ПРЕВЕДУВАЧ

НАЗИВ НА ИНСТИТУЦИЈА

Евидентен број ___________________

______________________

ИЗЈАВА
Јас
_______________________________________
од
т.________
ЕМБГ_______________ _____________________ од _____________________,
во својство на овластен преведувач на _____________________ јазик, под
материјална и кривична одговорност изјавувам дека:
Не ја познавам жртвата на ТЛ, ниту нејзиниот идентитет и место на живеење.
Исто така, информациите и податоците добиени за време на интервјуто меѓу
жртвата на трговија со луѓе (шифрa/број на досие за случајот) и службеното
лице _____________________ во својство на преведувач, ќе ги сметам за
доверливи и нема да ги злоупотребувам, коментирам или на друг начин
јавно да ги изложам по ова интервју, освен во судска постапка поврзана со
нив.
Дата и место
____________________

Преведува 			
____________________
Потпис

Службено лице
____________________
Потпис
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»

АНЕКС 4: ИЗЈАВА НА ЖРТВА ЗА ПОЗНАВАЊЕ
ЈАЗИК
НАЗИВ НА ИНСТИТУЦИЈА
_______________________

Евидентен број __________________

ИЗЈАВА

Јас _____________________________од т.___________________ род.
_________________
во _________, ЕМБГ______________________,
ПИ бр._________________, во врска со интервјуто со службеното лице
_____________________ претставник на __________, на прашањето дали
го познавам македонскиот јазик и дали се согласувам интервјуто да се
води на македонски јазик или да ми биде обезбеден преведувач на мојот
мајчин_____________________јазик ИЗЈАВУВАМ:
Дека го ПОЗНАВАМ и се СОГЛАСУВАМ интервјуто да се води на македонски
јазик.
Дата и место
____________________
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Интервјуирано лице		

Службено лице

____________________
Потпис 		

____________________
Потпис

»

АНЕКС 5: ФОРМУЛАР ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА
ЖРТВИ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЖРТВАТА
Име и презиме/
ЕМБГ

Прекар и
лични белези

Дата и место на раѓање:

Пол
а) машки
б) женски

Јазик на кој зборува

Државјанство

Националност

Име и презиме на
родителите:
Адреса

Телефонски контакти:
Место на
држава

живеење/

Образование
а) без образование
б) незавршено основно
в) основно
Брачна состојба
а) неженет/немажена
едница
б) женет/мажена
в) разделен/а
вдовица

г) незавршено средно
д) средно
ѓ) вишо/високо
г) вонбрачна за

Дали има деца?
______________
______________

д) разведен/а
ѓ) вдовец/

Пред колку време го напуштил/а местото на
живеење?
Причини за напуштање на местото на живеење:
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Како има воспоставено контакт со сторителот? *
а) доброволно
б) принудно
*Се пополнува само за полнолетни лица
Кој ја регрутирал/посредувал?
а) семејство
в) непознато лице
б) пријатели
г) брачен партнер

д) друго ______________________

НАЧИНИ НА РЕГРУТАЦИЈА
а) сила,
б) сериозна закана
в) заблуда
е) лага
ј) уцена
г) присилба
ж) кажување полувистина
д) грабнување
з) употреба на сила
ѓ) измама
и) оглас или друг начин за добивање работа и друго.
НАЧИН НА ПРЕВЕЗУВАЊЕ
а) транспорт (превозни средства)_____________________________
б) пренесување (илегален/легален)
в) криење
г) прифаќање и засолнување
ВИД НА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
а) експлоатација по пат на проституција
други форми на сексуална експлоатација,
порнографија
б) принудна работа/слугување
в) ропство
г) присилни бракови
д) присилна бременост,
ѓ) незаконско посвојување,
е) питачење или експлоатација заради активност забранета со закон,
ж) недопуштено пресадување делови од човечко тело
ДА СЕ ОБЈАСНИ ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА:
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ПРВИЧЕН КОНТАКТ СО ЖРТВАТА
ЈАЗИК НА КОМУНИКАЦИЈА:
КОЈ:
КАДЕ:
ДАТУМ:
ДА

НЕ

ЗАБЕЛЕШКА

Лицето поседува патни документи или
документи за идентификација
Документите биле задржани од
работодавецот/друго лице
Документите за идентификација биле
фалсификувани и/или прибавени од
непознато/трето лице
Дали има финансиски средства
Лицето имало ограничена слобода на
движење
Лицето било држено во изолација само
или со други лица
Имало лице што го контролирало
движењето на жртвата
Има видливи повреди по телото –
траги на насилство
Дали лицето било присилувано на
нешто
Лицето го познава местото каде што се
наоѓа/ја познава рутата на движењето...
(места, градови...)
Лицето го познава јазикот на кој му се
обраќаме
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Ја знае крајната дестинација на
патувањето
Остава впечаток дека податоците што ги
дава му/ѝ биле кажани од друго лице
НАЧИНИ НА ВЛЕЗ/ИЗЛЕЗ ВО МАКЕДОНИЈА (САМО ЗА СТРАНЦИ)
Друго лице организирало патување и/
или добивање виза
Барањето виза за влез/излез било
доставено од друго лице
Била обезбедена работна дозвола по
различен основ
Од лицето биле барани извршување
други активности под присилба/закана
Лицето патувало со придружба, при
што превозот му бил платен и добило
инструкции за однесување при
преминот на границите
Лицето патувало само/без придружба
Лицето стравува дека ќе биде протерано
Лицето влегло во земјата илегално
ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ПОПОЛНУВА ЗА
СИТЕ
Социо-економската состојба е тешка и
има отсуство на перспективи во земјата
- регионот на потекло
Семејството е зависно од приходите на
лицето
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Лицето било регрутирана во земјата регионот од каде што потекнува преку
оглас или на друг начин и добило
предлог за работа
Дали има склучено договор за работа?
Ветувањата за работа не
кореспондираат со условите за работа
и живот во регионот или во земјата на
дестинација
На лицето му била ветена дозвола за
работа, која никогаш не му била дадена
СОСТОЈБА НА РАБОТА/РАБОТНИ УСЛОВИ
Лицето има ограничена слобода на
движење/комуницира под надзор
Има работно време подолго од
предвидениот законски максимум
Работи во несоодветни услови (на пр.
мора да работи веднаш по болест или
прекин на бременост)
Лицето нема пристап до медицинска
помош
Лицето е зависник од
а) алкохол б) дрога

в) медикаменти

СОСТОЈБИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
Лицето знаело дека ќе биде
принудувано на експлоатација
Лицето било казнувано со физичко
насилство (друго)
Лицето често ги менувало локациите на
експлоатацијата
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НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ
Лицето добивало паричен надомест
Добивало дел од договорената сума
Не добивало никаков надомест
Не добивало надомест поради следните причини:
Требало да исплати долгови заради
патување, вадење патна исправа,
сместување и др.
Требало да врати фиксен дневен или
неделен износ за престој и храна
Одреден дел од приходите требало да
даде на трети лица
Одземање или задршка од приходот
поради непослушност
ДАЛИ ЛИЦЕТО Е ИДЕНТИФИКУВАНО
КАКО ЖРТВА?
Да 

Не 

Потенцијална 

ЗАБЕЛЕШКА:
Датум ______________
Лице што го водело интервјуто ________________
Преведувач ____________________
Други присутни (родител/старател) - _______________ - ____________
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» АНЕКС 6: ЛИСТА НА ОРГАНИ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СОРАБОТКА27

27

Последната ревидирана верзија на TRM контакт-листата јули 2018.
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» АНЕКС 7: ИЗЈАВА ЗА ИНФОРМИРАНА СОГЛАСНОСТ
ИЗЈАВА
Јас ___________________________________ од _________________
со ЕМБГ/ ______________________ со место на живеење во
_________________ изјавувам дека сум информирана за следните
мерки/услуги на помош и заштита што ќе ми бидат пружени и свесна
сум за своите права и согласна да бидам сместен/а и да ги користам
ЦЖ/ПЦС:
•• соодветно и безбедно сместување;
•• медицинска, психолошко-социјална помош;
•• материјална помош,
•• превод и толкување на совети и информации за нивните
законски права ;
•• правна помош за време на кривичната или друга постапка во
која жртвата ги остварува своите права;
•• правото на образование,
•• соодветните судски или административни постапки, како и за
остварување на правото на азил;
•• можностите и постапката за нивно враќање во државата чии
државјани се или во која имале законски престој пред нивното
влегување на територијата на Република Македонија и
•• условите за издавање дозвола за привремен престој;
Информирана сум дека има можност да поднесам ПОПЛАКА за
забелешките поврзани со понудените услуги и постапки.
Изјавата ја потпишувам доброволно28

							

Име и презиме
Потпис

28

За децата-жртви согласноста ја потпишува родителот/старателот, а надлежниот
ЦСР донесува решение за сместување.
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» АНЕКС 8: ПРОЦЕНКА НА РИЗИКОТ И БЕЗБЕДНОСТА/
листа за проверка

ОПШТА ПРОЦЕНКА НА РИЗИК
А. Првична проценка на здравствената состојба
1

Физичка состојба и знаци на насилство:
•• Претходни и сегашни повреди;

2

Психичка состојба:
•• Несоница;
•• Стресна состојба - нервоза;
•• Депресија.

3

Здравствена состојба - согледани:
•• Ментални и душевни растројства; (прилог документ)
•• Психички нарушувања;
•• Моментална здравствена состојба;
•• Високоризични состојби;
•• Ризичен начин на живеење.

Б. Првична проценка на безбедносен ризик (мислење на МВРЕТЛКМ- НЕСКМТЛ и ЦСР/МТСП).
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1

Моментална грижа за безбедноста;

2

Претходни закани по безбедноста;

3

Конкретни лица кои може да создадат проблеми;

4

Загриженост за безбедноста на членовите на семејството;

5

Ризични локации за лицето;

6

Друго.

Листа за проверка
1

•• Доколку одите дома, како би се чувствувале?
•• Каде би се чувствувале сигурни?
•• Дали на вашето семејство/пријатели некој им се
заканувал?
•• Дали вас некој ви се заканувал?
•• Дали сторителите знаат каде живеете вие/вашето
семејство?
•• Дали сторителите се дел од вашето семејство, пријатели
или блиски социјални групи?
•• Што треба/може да се направи за да се чувствувате
сигурно?
•• Како ќе реагира вашето семејство/пријатели кога ќе се
вратите дома?
•• Дали сакате да се вратите во училиште, на работа,
универзитет итн.?

2

Оценување ризик од страна на полицијата:
•• Дали сторителите им се заканувале на семејството или
на пријателите?
•• Дали круговите на сторителот се дел од семејството,
пријателите или од социјална група?
•• Дали сторителите го знаат местото на престој на лицето?
•• Дали полицијата во земјата на потекло е во состојба и е
подготвена да ја заштити жртвата од можни репресии или
насилство (во случај на жртва – странски државјанин)?
•• Дали е покрената кривична постапка против сторителот?
•• Дали станува збор за еден или организирана група
сторители? Какви се неговите/нивните релации со
жртвата?
•• Проценување на ризикот преку евиденција на
полицијата, како и преку информации добиени од трети
лица.
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3

Ризици при социјално вклучување:
•• Закана од кривично гонење или прекршочна постапка за
дела сторени за време на состојбата на експлоатирање;
•• Состојба на инфраструктурата - достапност до местото
на живеење;
•• Можности за заштита преку локалната полиција;
•• Стигматизација, маргинализација, социјална изолација;
•• Вклученост во програмата за жртва-сведок;
•• Пристап до социјални служби, институции кои
обезбедуваат сместување;
•• Обезбедување медицинско, психолошко, правно
советување;
•• Можност да се продолжи професионална обука или
едукација;
•• Можност за постојано сместување;
•• Можност за долгорочна, независна економска сигурност;
•• Можност за враќање во семејството; состојба во
семејството (насилство, злоупотреби, итн.?);
•• Состојба во заедницата;
•• Граѓански немири;
•• Физичката и психолошка состојба на жртвата.
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» АНЕКС 9: ПРОЦЕНКА НА ПОТРЕБИТЕ НА РАНЛИВИ
КАТЕГОРИИ ЛИЦА И ЖТЛ29

Процена на основни потреби за поддршка на ранливо лице
______________ (вид на ранливост) или жртва на трговија со луѓе.
Проценката е динамична и се ревидира со текот на времето со
задоволувањето на потребите на лицата или како резултат од
промената на природата или на обемот на потребите.
Преку процесот на процената се обидува да се постигне следно:
1) Да ги утврди обемот и природата на потребите на ранливи лица и/
или жртви на трговија со луѓе,
2) Да ги утврдиме капацитетите на лицата/жртвата на трговија со луѓе
за да може да се справи со овие потреби.
3) Да ги утврдиме капацитетите на социјалното опкружување на
лицата/жртвата на трговија со луѓе за да се справи со овие потреби.
Процената се прави на:
1) Приход Ова треба да биде адекватно со основните потреби во
животот. Дознајте дали ранливите лица или жртвите на трговијата
со луѓе имаат способност да се грижат за себе. Истражете ја нивната
квалификуваност, како и на нивните родители, дали се социјално
осигурени или примаат компензација за невработеност.
2) Домување и засолниште Овие потреби заемно дејствуваат со други
променливи; доход, способност на ранливите лица или на жртвата
на трговија со луѓе за самостоен живот, достапност за домување,
безбедност во семејството и како тие се задоволни од домувањето.
3) Вработеност Осознајте ги поранешните вработувања и вештини.
Идентификувајте професионално водење, вреднување, вработување
и можности за обука. Ако тие не можат да ја остварат оваа потреба
преку лична иницијатива со јавните програми за вработување или
29

Образецот е водич за утврдување на потребите на ранливите лица/ЖТЛ, по извршена негова анализа, се подготвува план за приоритетна интервенција.
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невладините организации да се води сметка дали оваа категорија
е во редовен работен однос, или работниот однос им престанал
(причини).
4) Грижа за здравјето Ова е критична област и вклучува психички,
оптички, стоматолошки и превентивни аспекти. Дознајте го
поранешното здравје, културните и личните за здравјето.
Психосоматската здравствена состојба се разгледува развојно,
понекогаш е поврзана со сегашните проблеми во семејството, но
може и да влијае врз социо-економската состојба на ранливите лица
или жртвите.
5) Ментално здравје Овие потреби се манифестираат во
однесувањето, внатрешните изразувања во секојдневниот живот.
Ослободувањето од депресија и неспокојство, имање позитивен став
и можности за самоактуализирање се аспекти на менталното здравје.
6) Социјалните и личните врски Помагаат во задоволувањето на
интимните потреби, социјалната интеграција, самовреднувањето
и самопомошта. Оценете ги вештините и способностите во
релација со социјалните врски и одредете ја нивната социјална
мрежа. Социјалните врски задоволуваат пет функции: интимност,
интегрирање во општеството, можност за меѓусебна грижа, потврда
на вредностите и помош.
7) Рекреација и слободно време Се одразува на квалитетот на
животот. Фокусирајте се на рекреативните можности што се достапни
и прашајте ги дали се прифатливи за нив.
8) Активности во дневниот живот Како активности кои се проценети
за да се дознае дали може да издржат самостоен живот. Една од
потребите е да бидат способни да подготвуваат храна, да се капат и да
се облекуваат. Откријте дали се способни да пазарат, чистат и плаќаат
сметки. Многу ранливи групи во оваа област бараат внимателна
проценка. Социјалната мрежа и службите на социјалните сервиси се
извори за поддршка.
9) Превоз Може ли жртвата на трговија со луѓе и ризичните групи да се
движат самостојно или им е потребна помош. Социјалниот работник
треба да ја процени достапноста на превозни средства и нивната
потреба за организирање специјализирани програми за превоз.
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10) Правна помош Ова се однесува на полномошно овластување и
заштита на жртви на трговија со луѓе и ризичните групи со поврзување
со адвокати за да им се обезбеди законска помош.
11) Образование Овие потреби се проценети преку учењето на
недостатоците на ранливите лица или жртвата и ориентацијата
во правец на образованието. Образованието може да послужи
за професионални, комуникациски и други основни вештини за
интелектуален или културен развој.
12) Мерење способности за независно функционирање Способност
до кој степен ранливите лица или жртвата може да функционираат
независно.
13) Проценката на состојбата на сознајното функционирање ги
набљудува реалната ориентација, интелектуалните способности,
расудувањето, флексибилноста, складноста во разбирање, вредности
и нивна складност со однесувањето и замисла за себеси.
14) Проценката на емоционалното функционирање се однесува на
присуството или отсуството на депресија, грижи или вознемирувачки
ефекти. Исто така, се однесува во рамките на емоциите и стилот на
нивното контролирање.
15) Состојбата на функционирање на однесувањето е проценета
преку оценување на социјалните вештини (чувствителност кон други,
соработка и потврдување) лична хигиена, степен на организација,
вештини за слушање, вештини за самоизразување, присуство или
отсуство на агресија, ниво на мотивација и подготвеност да се биде
одговорен.
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» АНЕКС 10: НАСОКИ ЗА ПРОЦЕНКА НА
СЕМЕЈСТВОТО

Цел:
Процената на семејството се врши со цел да се утврди подобноста на
семејството и неговите капацитети за учество во реинтеграцијата и
ресоцијализацијата на членот од семејството – жртва на трговија со
луѓе.
Кој:
Стручен работник од надлежниот центар за социјална работа.
Како:
Процената на семејството се врши со користење методи, техники и
облици на социјална работа.
Методи: разговор, набљудување, советодавна и советувалишна
работа;
Техники: анализа на содржини, посета во семејство;
Облици на работа: индивидуална и работа со семејство (групна).
Елементи содржани во проценката:
•• Структура на семејството: број на членови/возраста.
•• Станбени услови:
•• Степен на образование:
•• Здравствена состојба:
•• Вработеност/приходи во семејството:
•• Функционирање на семејството/семејни односи:
•• Воспитен стил на родителите:
•• Користење на слободното време:
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