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Почитувани,
Пред Вас се наоѓа Националниот Акционен План за периодот 2009-2012
година на Националната Комисија за борба против трговија со луѓе и
илегална миграција. Заедно со првиот НАП чија имплементација траеше
од 2006 до 2008, Националната Комисија заедно со нејзините партнери
континуирано ги систематизира активностите за превенција, заштита, и
прогон на трговијата со луѓе во временска рамка од шест години.
Новиот НАП и новата Стратегија за борба против трговијата со луѓе се
резултат на потребата од поинаков пристап на општеството кон овој вид
на организиран криминал. Геополитичките и општествени промени на
територијата на Источна Европа и Балканот од почетокот на новиот милениум
па се до денес влијаеше и во профилот на жртвите од трговијата со луѓе кои
беа регистрирани во Република Македонија. Интеграцијата во ЕУ на земјите
на потекло на жртвите на трговијата со луѓе придонесе за континуирано
зголемување на домашните жртви од трговијата со луѓе од средини кои се
социјално ранливи и слабо интегрирани во општествените процеси.
Република Македонија брзо се приспособи кон новонаметнатите трендови
со комплексен пристап кон намалување на ранливоста на потенцијалните
групи од кои трговците на луѓе ги регрутираат своите жртви.
Реформите во кривичниот законик преку воведувањето на нови кривични
дела и драстичното зголемување на затворските казни за дела поврзани со
трговијата со луѓе, зголемувањето на капацитетите на истражните органи
со можноста за примена на посебните истражни мерки и меѓународната
полициска соработка, институционализирањето на механизмот за упатување
на жртвите и бесплатната правна помош се само дел од клучните процеси
кои овозможија Република Македонија да биде во чекор со новите правила
на делување но и на санкционирање на трговијата со луѓе.
Партнерскиот пристап кој го има Комисијата со релевантните невладини
организации, ресорните меѓународни институции и нашите пријатели од
Соединетите Американски Држави овозможија темелна евалуација, развој
и креирање на овој План во чијашто имплементација вложуваме заеднички
сили.
Намалувањето на трговијата со луѓе, зголемената свест и нејзиното
препознавање се клучни цели кои се пред нас и преку нивното остварување
ќе придонесеме за помал број изиграни човечки соништа и уништени
животи.
Со почит,
Виолета Андоновска
Национален Координатор за борба против
трговија со луѓе и илегална миграција
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Толковник на термини и работни дефиниции 1
1.

Трговија со луѓе

Според член 3 (а) од Протоколот на ОН за спречување, сузбивање
и казнување на трговијата со луѓе особено со жени и деца (Палермо
Протокол), кој ја надополнува Конвенцијата на ОН за борба против
транс-национален организаиран криминал (2000), „трговија со луѓе“
претставува регрутирање, транспорт, трансфер, чување или прием
на лице, со користење на средства како закана или употреба на сила
или други форми на принуда, киднапирање, измама, злоупотреба
на сила или злоупотреба на позицијата на ранливост или на давање
и добивање на исплати или бенефиција за да се добие согласност
на лице кое има контрола врз друго лице, со цел експлоатација.
Експолатација вклучува минимум експлоатација на проституција на
дриги лица или други форми на сексуална експлоатација, принудна
работа или услуги, ропство или други дејства слични на ропство,
робување или отстранување на органи.
Според член 3 (б) од Протоколот Палермо на ОН, регрутирање,
транспорт, трансфер, чување и прием на дете со цел
експлаоатација, ќе се смета како „трговија со луѓе“ и во случај да не
се вклучени средства дадени во параграф (а).
Според член 3 (г) од Протоколот Палермо на ОН, „дете“ се смета
секое лице кое нема навршено 18 години.

1

2.

Принудна работа

Според ILO Конвенцијата за принудна работа бр. 29 (1930) терминот
„принудна работа“ значи секаква работа или услуга које е изнудена
од некое лице под закана за некаква казна и за која истото лице не
се понудило своеволно.

3.

Ропство

Според член 1 од Конвенцијата на ОН за ропство (1926), ропство е
статус или состојба на лице врз кое се демонстрира моќ како право
на споственост.

4.

Криумчарење

Според Протоколот на ОН за криумчарење на мигранти преку
копно, море и воздух, кој ја надополнува Конвенцијата на ОН за
борба против транс-националниот организиран криминал (2000),
„криумчарење мигранти“ означува стекнување, директно или
индиректно, финансиска или друга материјална корист преку
нелегален влез на лице во држава во која лицето не е државјанин
или постојан жител..

Користени извори: Толковник на термини на ИОМ; ИЦМПД, „Водич за развој и имплементација на сеопфатна борба против
трговијата со луѓе“, Европска програма за јакнење на борбата против трговијата со луѓе во Југоисточна Европа, 2006 достапно на http//www.anti-trafficking.net; Национална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција, Стандардни
оперативни процедури за третман на жртви на трговијата со луѓе, 2008.
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5.

Илегална миграција

Според Меѓународната организација за миграции (ИОМ), илегална
миграција се однесува на најчестите форми на нерегуларна
миграција, особено нелегален влез, престој и неовластена работа, и
се дефинира како движење кое се случува надвор од регулативните
норми на земјите кои испраќаат, низ кои се транзитира и кои
примаат мигранти.

6.

Жртва на криминал

Според Декларацијата на ОН од 1985 година за основни принципи
на правда за жртви на криминалот, „жртва“ означува лице кое,
индивидуално или колективно, претрпело штета, вклучувајќи
физичка или ментална повреда, емотивно страдање, економска
загуба или значајна повреда на неговите основни права, преку
дела кои ги прекршуваат кривичните закони кои важат во државите
членки, вклучувајќи ги и оние закони кои ја регулираат кривичната
злоупотреба на моќ.

7.

Жртва на трговија со луѓе

Лица кои се одредуваат како жртви на трговија со луѓе во
согласност со член 3 од Протоколот на ОН или националната
легислатива за борба против трговија со луѓе и лица кои се правно
идентификаувани како жртви на трговија со луѓе од страна на
соодветните власти.

8.

Претпоставена или
потенцијална жртва

Лица кои се претпоставува дека се жртви на трговија со луѓе (ги
исполнуваат критериумите на Протоколот на ОН за трговија со луѓе),
но кои не се формално идентификувани од соодветните власти.

9.

Национален механизам за
упатување

Систем на соработка преку кој државните институции ги исполнуваат
своите одговорности за заштита и промоција на човековите права
на жртвите на трговијата со луѓе. Ова се поврзува со поставување
на механизми на национално ниво, така што може да се обезбеди
ефикасен систем на идентификација, упатување, прифаќање, помош
и заштита на жртвите.
Канцеларијата на Националниот механизам за упатување
функционира во рамките на Министерството за труд и социјална
работа од сптември 2005.

10. Транснационален механизам
за упатување

Механизми и системи кои се изготвени за сеопфатна помош
и транснационална поддршка за жртви. Транснационалните
механизми за упатување го поврзуваат целиот процес за упатување
од првична идентификација до враќање и помош во земјите на
транзит, земји на дестинација и земји на потекло, вклучувајќи
соработка помеѓу различни владини институции и невладини актери.
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11. Стандардни оперативни
процедури

СОП се поставени со цел да се обезбеди поддршка и заштита за
сите жртви на трговија со луѓе преку еден опширен пристап кој
се базира на човековите права и се фокусира на жртвите преку
средства на институционализирана рамка за соработка.
Мерките на СОП ги опфаќаат следниве области:
■ Идентификација на жртвите на трговија со луѓе;
■ Правен статус на жртвите на трговија со луѓе;
■ Помош за жртвите на трговија со луѓе пред да се вратат
како и мерки за интеграција во земјата на дестинација
■ Кривични постапки кои ги вклучуваат жртвите на трговија
со луѓе како сведоци;
■ Обесштетување;

12. Заштита и помош

Мерки, програми и услуги кои имаат за цел рехабилитација на
жртвите, според член 6 од Палермо Протоколот на ОН. Овие мерки
можат да бидат понудени од невладини, владини или меѓународни
организации во земјите на дестинација, транзит и потекло. Овие
мерки можат да вклучуваат – но не се ограничени на – сместување,
медицинска заштита, психолошка помош, едукација, стручни обуки,
вработување, правна помош и транспорт.

13. Реинтеграција

Реинтеграцијата на жртвите се фокусира на нивното повторно
соединување со нивното семејство или заедница или нивна
интеграција во нова заедница. Освен самиот чин на враќање, ова,
исто така, вклучува интеграција на жртвата во социјалната средина
и тоа треба да биде долгорочно социјално и економско решение.

14. Враќање

Враќање на едно лице во неговата/нејзината земја и/или заедница
на потекло. Во контекст на активностите за борба против трговија со
луѓе, враќањето не значи само физички транспорт на жртвата, туку,
исто така, и механизми кои обезбедуваат безбедно и достоинствено
враќање.

15. Обезбедувачи на услуги

Организации и институции кои обезбедуваат услуги и помош за
жртвите, вклучително и социјални работници, психолози, персонал
во прифатилишта, медицински работници или адвокати од
невладини и владини организации.

16. Прифатилишта и сместување

Соби и простории кои обезбедуваат привремено сместување на
жртвите. Прифатилиштата можат да бидат од отворен и затворен
тип и може да нудат краткорочно и долгорочно сместување.

17. Заштита на сведоци

Безбедносни мерки потребни за обезбедување на безбедност на
жртвите во текот на правните процедури. Заштита на сведоците
може да се понуди пред, во текот на и/или по завршување на
кривичните постапки и може да вклучува една мерка или повеќе
мерки предвидени со Законот за заштита на сведоци.
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I. Вовед
1. Цел и методологија за развој на Националната стратегија и
Акцискиот план за борба против трговија со луѓе и илегална
миграција 2009-2012
■ Мисија и задачи
Изготвувањето на Националната стратегија и Акцискиот план за борба против трговија
со луѓе и илегална миграција 2009-2012 е активност која произлегува од долгорочната
посветеност на Владата за функционален и ефикасен одговор на трговијата со луѓе и
илегалната миграција. Националната стратегија и соодветниот Акциски план, исто така,
целосно се во согласност со обврските преземени од Владата во напорите за борба против
организираниот криминал и за полова еднаквост што вклучува посебен осврт на борбата
против трговија со луѓе2. Владата на Република Македонија се обврзува на успешна
имплементација на стратешките цели и задачи на Националната стратегија, бидејќи тие
се суштински чекори за прием на земјата во Европската унија.
И покрај напредокот на Македонија во зајакнување на владеењето на правото, безбедноста
и институционалните реформи, трговијата со луѓе останува форма на организиран криминал
кој претставува опасност за безбедноста и стабилноста на Република Македонија која
моментално претставува земја на потекло, транзит и земја на дестинација. Трговијата со
луѓе, исто така, претставува една од најлошите форми на кршење на човековите права,
загрозувајќи ги животите на стотици илјади лица насекаде во светот.
Како што е и прифатено од Советот на Европа, трговијата со луѓе е голем проблем во
Европа денес, особено во земјите од Централна и Источна Европа. „Годишно, илјадници
луѓе, најголем број жени и деца, стануваат жртви на трговијата со луѓе за сексуална
експлоатација или други цели, било во нивните земји или во странство. Сите индикатори
укажуваат на зголемување на бројот на жртвите. Трговијата со луѓе претставува модерна
форма на стариот вид на трговија со робови низ светот. Таа ги третира луѓето како роба
која може да се купи и продаде, да се принуди на работа, обично во секс индустријата,
но исто така и во земјоделскиот сектор, регистрирани или нерегистрирани салони за
разубавување, за многу мал надомест или за ништо. Најголемиот број на идентификувани
жртви на трговија со луѓе се жени, но, исто така и мажите се жртви на трговија со луѓе.
Освен тоа, многу од жртвите се млади луѓе, понекогаш и деца. Сите тие се очајни во
нивниот обид за подобар живот, и нивните животи се уништуваат поради експлоатација
и лакомост“3.
Затоа целта на оваа најнова, сеопфатна Стратегија за борба против трговија со луѓе
е да поттикне заедничко разбирање за клучните задачи и суштинските вредности
на човековите права во борбата против трговијата со луѓе во Република Македонија.
Нејзината мисија е да одреди стратешки приоритети за борба против трговијата со луѓе,
2

11
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Закон за еднакви можности за жени и мажи, Службен весник на РМ објавен 66/06, 29 мај 2006; Национален aкцискиот план
за полова еднаквост, мај 2007.
Совет на Европа, Извештај за Конвенцијата за борба против трговијата со луѓе за 2005 година.
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да дефинира специфични задачи на одговорните институции, како и да ги усогласи меѓуинституционалните активности за постигнување на поставените цели, како на локално
така и на регионално ниво. Мисијата е, исто така, да се обезбеди подобрување на квалитетот на услугите кои им се обезбедуваат на жртвите, и да се интензивира истрагата,
кривичното гонење и осудување на сторителите. Националниот акциски план има за цел
да планира координирани активности на сите засегнати страни и актери, но, исто така и да
обезбеди широка политичка и финансиска поддршка за имплементација на активностите
предвидени со планот4. Како дополнување на овој генерален документ, беше изготвен и
посебен Акциски план за борба против трговијата со деца.

■ Методологија на изготвување
Националната стратегија 2009-2012 и Акцискиот план беа изготвени од страна на работна
група формирана од страна на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе
и илегална миграција, составена од претставници од компетентни национални институции,
меѓународни организации – ИОМ, ИЦМПД и ОБСЕ – и невладини организации5. Посебен
Акциски план 2009-2012 за борба против трговијата со деца беше подготвен од експерти
од Подгрупата за борба против трговијата со деца која е дел од Националната комисија за
борба против трговијата со луѓе и илегална миграција. Ваквиот партиципативен пристап
овозможува обврзување на сите релевантни актери кои се вклучени во поддршката на
имплементацијата на активностите за борба пртив трговијата со луѓе на национално
ниво.
Стратегијата за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција 2009-2012 е
изготвена според искуствата и научените лекции од сите национални институции,
меѓународни организации и невладини организации, одговорни за имплементација на
Националната стратегија и Акцискиот план за борба против трговијата со луѓе и илегална
миграција за 2006-20086.
Треба да се напомене дека правните реформи и активности планирани од страна на
Владата на Република Македонија, генерално беа успешно имплементирани. Врз основа
на овие позитивни чекори, Извештајот за 2008 година подготвен од Стејт Департментот
на Соединетите Американски Држави, го овозможи влезот на земјата во ТИЕР 1 групата
на земји кои ги исполнуваат потребните услови за успешна борба против трговијата со
луѓе7. Сепак, се уште треба да се постигне напредок и Владата на Република Македонија
е целосно свесна за потребата од понатамошно унапредување на активностите за борба
против трговијата со луѓе.
Покрај недостатокот на опширно истражување и податоци за трговијата со луѓе, постои
широк консензус од сите засегнати страни за стратешките цели и приоритетните политички
мерки кои треба да се преземат во периодот кој доаѓа. Нивната идентификација настапи
4
5
6

7

Види Анекс III.
Види членови на Работна група во Анкес II.
Види Национална работилница за нов Акциски план за сузбивање на трговија со луѓе и илегална миграција, 4-5 декември
2008, поддржан од мисијата на ОБСЕ во Скопје.
Според методологијата користена во TIP извештајиот, земјите можата да се сврстат или во Tier 1, Tier 2 (прегледна листа) или
Tier 3. Рангирањето на земјата се базира на три кумулативни критериуми: (1) степен до кој земјата е земја на потекло, транзит или дестинација за груби форми на трговија со луѓе; (2) степен до кој земјата е земја на потекло, транзит или дестинација
за груби форми на трговија со луѓе; (3) Ресурсите и можностите на Владата да се справи и да ги елиминира грубите форми
на трговија со луѓе.
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по опширната проценка на Македонскиот центар за меѓународна соработка за постоечките
политики и мерки преземени со Националниот акциски план за борба против трговијата
со луѓе и илегалната миграција и Националниот акциски план за борба против трговијата
со деца 2006-20088. Анализите и препораките кои се вклучени во Извештајот на ЕУ за
напредокот на земјата за 2008 година и Извештајот на Стејт Департментот за 2008 година
за трговија со луѓе, беа земени во предвид заедно со техничката експертиза обезбедена
од ИОМ, ИЦМПД и ОБСЕ9.
Препораките од домашни и меѓународни оценки беа искористени како клучни точки (бенчмаркови) за одредување на приоритети и методологија за изготвување на Националната
стратегија и Акцискиот план 2009-2012.

2. Клучни иновативни карактеристики на Националната
стратегија 2009-2012 и Акцискиот план
■ Фокус на оперативни алатки со цел да се опфатат сите форми на
трговија со луѓе
Националната стратегија 2009-2012 и соодветниот Акциски план го консолидираат
напредокот постигнат од одобрувањето на претходната Национална стратегија и Акциски
план, во исто време развивајќи нови правни и институционални пристапи за постигнување
на континуитет во следењето на променливата природа на трговијата со луѓе и за
опфаќање на нерешени прашања. Таа, исто така, има за цел да се зголеми успешноста и
ефектот од активностите на Владата на РМ преку соодветен мониторинг систем.
Иако до сега борбата против трговијата со луѓе првенствено се фокусираше на трговијата
со луѓе со цел сексуална експлоатација, Владата на Република Македонија ја согледува
потребата од поширок спектар на активности за борба против трговијата со луѓе, со цел
да се опфатат други нејзини форми, особено експлоатацијата на работната сила. Сите
стратешки цели и задачи вклучени овде се однесуваат на сите форми на активности на
трговијата со луѓе според член 3 (а) од Протоколот на ОН за превенција, сузбивање и
казнување на трговијата со луѓе, особено жени и деца, кој ја надополнува Конвенцијата
на ОН за борба против транснационалниот организиран криминал (2000). Треба да се
напомене, дека сите активности кои ќе се спроведат во претстојниот период целосно ќе
бидат во согласност со Конвенцијата на Советот на Европа за акција против трговија со
луѓе од 2005, која неодамна беше ратификувана од страна на Парламентот на Република
Македонија10. Особено внимание треба да се посвети на прашањето за трговија со деца,
бидејќи координацијата помеѓу Националната комисија и подгрупата за борба против
трговијата со деца е значително зајакната.

8

9

10

13
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Македонски центар за меѓународна соработка, екстерна евалуцаија на Националниот aкцискиот план за сузбивање на
трговија со луѓе и нелегална миграција во РМ, ноември 2008;
Европска комисија, Извештај за напредокот, SEC (2008) 2695, 5 ноември 2008; Стејт Департмент на САД, TIP Извештај
2008.
Совет на Европа, Конвенција за борба против трговија со луѓе, Варшава, 16.V.2005, Совет на Европа Серија договори бр. 197;
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1/4/2010 6:19:25 PM

Вовед
Додека претходната Национална стратегија и претходниот Национален план имаа за цел
да ја развијат основната правна рамка покривајќи 3 области од активностите за борба
против трговија со луѓе (превенција, заштита, кривично гонење) и институциите за
борба против трговија со луѓе, фокусот на Националната стратегија 2009-2012 година и
соодветниот Акциски план е да ја усоврши имплементацијата на постоечките механизми,
во исто време развивајќи понатамошни оперативни и практични алатки во согласност
со меѓународните и стандардите на ЕУ.
Фокусот на оперативниот развој ќе се постигне особено преку следниве иновативни
алатки:

■ Зајакната флексибилност на борбата против трговија со луѓе преку
усвојување на годишни оперативни планови
Придржувајќи се кон повеќегодишниот циклус за планирање кој беше користен претходно,
Националниот акциски план 2009-2012 ќе се комплетира со годишни оперативни
планови. Навистина, Владата на Македонија верува дека праксата на изготвување
годишни оперативни планови во контекст на севкупната стратешка и оперативна рамка е
најефикасниот начин на флексибилен одговор на појавата на трговијата со луѓе, бидејќи
моменталната финансиска криза и зголемената политичка нестабилност во Азија и
Средниот Исток веројатно ќе имаат значаен ефект врз трендовите на трговијата со луѓе
во земјите од Југоисточна Европа за претстојниот период.
Флексибилен и проактивен пристап е дел од владината обврска за ставање крај на
трговијата со луѓе и илегалната миграција во Македонија.

■ Обезбедување ефективна имплементација на Националниот акциски
план преку систематски мониторинг и евалуациона политика
Објективен мониторинг и проценка на адекватната имплементација на планираните
активности ќе биде интегрален дел на стратегијата и клучен дел од нејзиниот успех.
Со цел да се надомести моменталниот недостаток на веродостојни статистички податоци
, ќе бидат развиени две бази на податоци со помош на ИЦМПД со цел да се постигне
реална слика за трендовите на трговијата со луѓе и илегалната миграција во Македонија11.
Понатаму, Национален известувач ќе биде одговорен за собирање и анализа на податоците
поврзани со трговија со луѓе. Овој нов актер неодамна беше основан во рамките на
Секретаријатот на Националната комисија и ќе го спроведува својот мандат според
меѓународни стандарди. Националниот известувач ќе доставува годишни извештаи
до Националната комисија и пошироката јавност. Извештаите ќе вклучуваат преглед,
проценка и евалуација на владините мерки за борба против трговијата со луѓе и ќе го
документираат обемот на проблемот врз основа на квантитативна и квалитативна анализа
на информациите

11

Првата база на податоци управувана од канцеларијата на координаторот на НМУ го регистрира идентитетот на жртвите, а
втората база на податоци управувана од Единицата за борба против трговија со луѓе и илегална миграција при Одделот за
организиран криминал при Министерството за внатрешни работи го регистрира идентитетот на криумчарите и трговците.
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3. Јакнење на веќе постоечките алатки и политики
■ Зајакната координација помеѓу централните институции за борба
против трговија со луѓе и локални/регионални актери
Уште една клучна карактеристика на новиот Национален акциски план е да постигне
адекватна соработка помеѓу централното и локалното ниво.
Подобрата координација ги вклучува сите релевантни актери инволвирани во активностите
за борба против трговија со луѓе, особено, преку формирање на осум локални совети за
координација на активностите за борба против трговија со луѓе.
Владата, исто така, се стреми кон понатамошно јакнење на билатералната и регионалната
соработка со соседните земји – особено помеѓу институциите за спроведување на законот
и судските власти – бидејќи една ефикасна стратегија за борба против трговија со луѓе
првенствено се потпира на цврста оперативна и стратешка меѓународна соработка.

■ Зајакнат фокус на идентификација и индивидуално прилагодени шеми
за помош за спречување на секундарна виктимизација.
Активностите предвидени со Националниот акциски план 2009-2012 ќе ги усовршуваат
постоечките процедури за идентификација особено преку оспособување на компетентни
локални актери за идентификација на форми на трговија со луѓе (како што е експлоатација
на работна сила) и нови профили на потенцијални жртви. Ќе се спроведе истражување со
цел да се идентификуваат ранливите групи и причините за трговија со луѓе. Резултатите
од истражувањето ќе овозможат да се развијат програми за превенција и заштита.
Владата се залага за понатамошно подобрување на заштитата на жртвите во претстојниот
период, со што ќе овозможи секоја жртва да добие бесплатна правна помош, бесплатна
здравствена заштита и институционална заштита во прифатилиште водено од државата.
Шемите за индивидуална помош ќе бидат прилагодени на потребите на секоја жртва,
со цел да се овозможи успешен процес на рехабилитација и да се прекине циклусот на
трговијата со луѓе. Освен тоа, механизмите за компензација ќе бидат целосно ефективни
преку формирање на фонд за компензација. На странските жртви систематски ќе им бидат
понудени услови за безбедно враќање во татковината.
Имајќи во предвид дека социјалната рехабилитација на жртвите е континуиран процес,
Владата се обврзува да реализира практични програми за економско јакнење на жртвите
со поддршка од меѓународни партнери. Во таа смисла, ќе се развијат можности за легална
миграција преку билатерални договори потпишани со традиционални целни земји, со цел
да се регулира сезонското вработување за македонските работници.

■ Унапредување на истражната постапка и напорите за кривично
гонење
Легислативата за борба против трговија со луѓе постојано се развива во изминатите
години и нуди софистицирана рамка за ефикасна борба против трговијата со луѓе. Освен
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Вовед
тоа, Владата презеде мерки за унапредување на напорите за кривично гонење преку
посебното Основно обвинителство за борба пртив организираниот криминал и корупција,
со цел да ги координира сите судски процеси за трговија со луѓе и да ги насочува случаите
кон единствен суд.
Овие мерки понатаму ќе се унапредуваат благодарение на тековните реформи на Кривичниот законик и Законот за кривична постапка, со што се воведуваат значајни подобрувања
во правниот систем. Овие новини во легислативата ќе овозможат понатамошно
унапредување на истражната постапка и кривичното гонење на сторителите, особено со
консолидирање на реформата на јавното обвинителство и преку понатамошно поуспешно
користење на посебните истражни мерки – како мониторинг на комуникациите, тајно
набљудување, користење на луѓе со таен идентитет и сл.
Активности за одржливо градење на капацитети се предвидуваат со новиот Национален
акциски план во рамките на компетентни институции за тренинг – како што е Академијата за
обука на судии и обвинители – со цел да се надминат постоечките логистички недостатоци
и несоодветната употреба на постоечките правни одредби, особено во врска со употребата
на веќе постоечките специјални мерки за истражување и заштита на сведоци12. Новиот
Акциски план, исто така, вклучува клучни мерки со кои се зајакнува статусот на жртвата
во текот на судската постапка.

12

Види Извештај за прогрес на ЕУ за 2008; Коалиција Сите за правично судење, „Трговија со луѓе и илегална миграција видена
од страна на клучните актери во кривичната постапка“, декември 2008.
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II.

Водечки принципи на Националната стратегија
и Акцискиот план против трговијата со луѓе и
борбата против илегалната миграција

Националната стратегија и Акцискиот план 2009-2012 целосно е во согласност со клучните
принципи кои ја регулираат имплементацијата на владината Резолуција за миграциона
политика на Република Македонија 2009-201413.
Освен тоа, Националната стратегија и Акцискиот план за 2009-2012 ја следат структурата
заснована врз меѓународните и ЕУ стандардите14. Особено, тие се засновани врз модел на
сеопфатни активности за борба против трговија со луѓе развиени од ИЦМПД15. Водечките
принципи споменати подолу се рефлектираат преку стратешките цели и активности,
дефинирани според четирите основни компоненти на активностите за борбата против
трговијата со луѓе, односно рамката за поддршка, превенција, заштита и кривично
гонење.

■ Принцип 1. Владина одговорност за Стратегијата
Владата на Република Македонија презема целосна одговорност и надлежност во
одредување на целите, имплементирање на активностите и постигнување на резултатите
од активностите на националниот одговор на проблемот со трговија со луѓе.
Одговорноста на Владата е дополнително истакната со распределбата на финансиските
средства за покривање на здравствено - социјалните и правните услуги. Владата треба
целосно да го предвиди опаѓањето на финансиската поддршка од меѓународните
организации во претстојниот период. Затоа, треба навреме да обезбеди одржливост на
активностите за борба против трговијата со луѓе преку зголемена мобилизација на човечки
и финансиски интерни ресурси. Учеството на релевантните центри за обука ќе овозможи
одржливост на знаењето кое ќе се користи во рамките на надлежните институции.
Владата останува целосно обврзана за успешно и ефективно користење на поддршката
која во наредните години се уште ќе биде обезбедувана од меѓународната заедница.

13
-

-

-

14

15

17

NAP-makedonski.indd 17

Според оваа резолуција, домашната миграциона политика се води по следниве клучни принципи:
Конзистентност – усогласување на специфични политики (политика за управување на миграциони процеси; политика која ја
зесегнува дијаспората; имиграциона политика: политика за заштита на бегалци; политички азил, политика на интаграција)
помеѓу нив и со миграционата политика во поширока смисла;
Компатибилност – усогласување на миграционата политика со економската, социјалната, демографската и културната политика на Република Македонија. Верификација на усогласување помеѓу целите на гореспоменатите политики, ефикасноста
на усвоените мерки, влијанието на миграционата политика и прилагодување на измените во миграционите процеси;
Транспарентност – во имплементацијата на дадените политики и севкупната миграциона политика на административни процедури и јавни давачки, со цел стекнување јавна доверба и поддршка;
Одржливост – во смисла на нацртот, подготовката и мониторингот на имплементацијата на миграционата политика.
Акционен план на ЕУ за најдобри практики, стандарди и процедури за сузбивање и превенција на трговија со луѓе, OJ C 311,
9 декември 2005, стр.1.
ИЦМПД, „Водич за развој и имплементација на опширна борба против трговија со луѓе“, Европска програма за јакнење на
борбата против трговијата со луѓе во Југоисточна Европа. 2006 достапно на http//www.anti-trafficking.net.
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Водечки принципи
■ Принцип 2. Учество на граѓанското општество
Борбата против трговијата со луѓе не е исклучива одговорност на иституциите на Владата.
Владата на Република Македонија потврдува дека и развојот и имплементацијата на
програмите и мерките против трговијата со луѓе мора да вклучуваат засегнати страни
кои се независни од државата, и кои се надвор од владината и јавната администрација.
Невладините организации играат активна улога во имплементацијата на истражувањата
и анализите, како и во обезбедувањето помош за жртвите. Нивните погледи треба адекватно да се изразуваат во дизајнот и имплементацијата на активностите за борбата
против трговијата со луѓе.
Владата на Република Македонија се обврзува да гради партнерски однос со невладините
организации кои покажуваат сигурност и професионализам..

■ Принцип 3. Третман на жртвите заснован врз човековите права
Националната стратегија за борба против трговија со луѓе нормативно и оперативно
се заснова на меѓународните стандарди за човекови права, особено оние вклучени во
Европската Конвенција за заштита на човековите права и елементарни слободи, како и
на соодветните протоколи16.
■

Право на живот (член 2);

■

Право да не се биде подложен на измачување, нечовечки и деградирачки
третман (член 3);

■

Забрана на ропство и принудна работа (член 4):

■

Право да не се биде држен во заточеништво незаконски (член 5)

■

Право на фер судење (член 6)

Владата на Република Македонија потврдува дека националните механизми за идентификација, заштита и упатување на жртвите, како и целата судска постапка, целосно
се во согласност со овој пристап на човекови права. Владата цели кон понатамошно
унапредување на заштитата на правата на жртвите во насока на обезбедување правни
информации, физичка и правна заштита, материјална помош и надомест кои водат кон
овозможување на нивна одржлива интеграција и рехабилитација во општеството.
Понатаму, Владата разви специфични стратешки и оперативни алатки – вградени во
посебниот Национален акциски план за трговија со деца. Превенцијата на трговија со
деца и адекватна заштита е постојан приоритет на Владата и е идентификувана како еден
од клучните предизвици за претстојниот период.

■ Принцип 4. Интердисциплинарна координација и учеснички пристап
Мерките вклучени во Националниот акциски план 2009-2012 опфаќаат бројни подрачја –
како внатрешна безбедност и превенција од криминал, економска и социјална политика,
азил и миграциона политика.
16

Конвенција за заштита на човековите права и елементарни слободи, изготвена во Рим, 4. XI.1950, Серија договори на Совет
на Европа бр. 44.
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Водечки принципи
Владата на Македонија верува дека секој од овие сектори придонесува во идентификација
на жртвите и сторителите. Знаењето и стручноста во различни дисциплини мора да биде
комбинирано низ успешен систем за информирање, со цел да се развијат соодветни
активности за борба против трговија со луѓе. Владата е одговорна за промоцијата и
координацијата на интердисциплинарните и сеопфатните напори.

■ Принцип 5. Одржливост
Стратегијата е концептуализирана како платформа на јасни, добро дефинирани и реални
цели и задачи кои водат кон активно учество на сите засегнати страни во нејзината
имплементација.
Владата треба да биде одговорна за развивање на мониторинг систем што ќе ја оценува
имплементацијата на НАП, како од квантитативна така и од квалитативна перспектива.
Тоа ќе осигура дека структурите и алатките ќе издржат низ целиот период преку
распределба на соодветни финансиски и човечки ресурси, но во исто време можат да
бидат и прилагодени на променливите услови. Во тој поглед, Националната комисија ќе
донесе и усвои годишни оперативни планови за спроведување на Националниот акциски
план кои ќе ги рефлектираат променливите услови во земјата и ќе осигураат одржливи
средства според водечкиот Принцип 1.
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III. Анализа на ситуацијата и процена на
постоечката институционална рамка
1.

Податоци и трендови во врска со трговијата со луѓе и
илегалната миграција во Република Македонија

■ Анализа на ситуацијата на домашно ниво
Анализата на сегашната ситуација е насочена кон обезбедување сеопфатна слика за
трендовите на миграција и трговија со луѓе во Република Македонија. Како и да е, многу е
тешко да се презентираат прецизни податоци за целокупниот број на жртви од трговија со
луѓе идентификувани во земјата, бидејќи прибирањето и организирањето на податоците
кои се однесуваат на значајноста на феноменот на трговија со луѓе во Република
Македонија се уште не се консолидирани. Според Миграциониот профил, објавен во 2008
година, “различни засегнати страни, вклучувајќи меѓународни агенции, институционални
партнери и невладини организации, применуваат различни техники за собирање податоци
и користат различни индикатори. Тоа резултира со намалена кохерентност на податоците
и, во некој степен, лажен приказ на реалноста“17.
И покрај овој методолошки проблем, обемното истражување спроведено од национални
и меѓународни заинтересирани страни, постојано оценува дека трговијата со луѓе
загрижува најмногу во земјите со социјална ранливост на жртвите како главен фактор.
Ранливоста потекнува од економски и социјални фактори, како што е сиромаштија, полова
дискриминација, семејно насилство и други лични состојби на жртвата (како возраст,
здравствена состојба, посебни потреби).
Статистиките и истражувањата истакнуваат дека земјата моментално се соочува со
еволуција во поглед на природата и трендовите на трговијата со луѓе. Спротивно на
ситуацијата во земјата до 2004 год. каде најголем број од жртвите беа странски државјани,
после кризата во Косово може да се забележи намален број на жртви со странско
државјанство и зголемување на бројот на македонски жени и деца внатрешно тргувани,
најчесто од источните рурални средини до урбаните подрачја во западна Македонија18.
Навистина, ситуацијата се промени по 2007 год. како што атрактивноста на Македонија
како посакувана дестинација опадна со интеграцијата во ЕУ на некои земји кои важеа
за “традиционални извори” (Романија и Бугарија) и економскиот развој на некои други
источноевропски земји.
Статистиките вклучени во Табела 1 откриваат зголемено изложување на локалните
ранливи групи кон илегална миграција и трговија со луѓе.

17
18

Види Влада на Република Македонија, Миграционен профил на Република Македонија, 2008, стр. 3.
ИОМ, Регионален извештај, втор Годишен извештај за жртви на трговија со луѓе од земјите од Југоисточна Европа, 2005.
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Анализа на
ситуацијата
Табела 1

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Вкупно за Член 418-г

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Вкупно за член 418-в

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Вкупно за Член 418-б

2005 г.

Извршен
криминал

Организирани
криминални групи
– трговија со луѓе
и криумчарење
мигранти
член.418-в

2004 г.

29

19

4

3

3

/

9

/

/

/

/

9

143 21

35

23

32

32

25

3

2

3

6

11

55

42

6

4

3

/

21

/

/

/

/

21 299 28

61

54

64

77

138

4

23

21

27

63

34

14

10 4

6

10

/

/

/

/

10 714 72

2008 г.

Трговија со
малолетни
лица член
.418-г

г.
г.
г.
г.

Трговија со луѓе
член 418-а

2004
2005
2006
2007

Вкупно од сите членови

Вкупно за член 418-а

Откриен криминал и извршители и идентификувани жртви на трговија со луѓе и
криумчарење на мигранти во периодот од 2004 до ноември 2008

Криумчарење
мигранти член 418-б

(199)
Кривични
сторители
(468)
Жртви/
мигранти

/

196 122 176 148

(758)

Вкупниот број на жртви
во Член 418-б и 418в е
покажан во Член 418-б

Извор: Документација на Министерство за внатрешни работи, Сектор за анализа и истражување

Во моментот, Координативната канцеларија на Националниот механизам за упатување
обезбедува помош и заштита на жртвите на трговија со луѓе во соработка со центрите
за социјална работа, Единицата за борба против трговија со луѓе при Министерството за
внатрешни работи и невладината организација “Oтворена порта”.
Според истражувањето спроведено од Координативната канцеларија на Националниот
механизам за упатување во 2006 год. во врска со профилот на домашните жртви и
потенцијалните жртви на трговија со луѓе, беше констатирано дека 91% од жртвите
доаѓаат од дисфункционални семејства. Иако преовладуваат жртвите од возрасната
група 15-18 години (44% од жртвите), треба да се истакне дека значаен процент на
жртви или потенцијални жртви (20%) беа на возраст помеѓу 10-14 години во моментот
кога се спроведуваше истражувањето. Голем број од жртвите и потенцијалните жртви
се жени со ниско образовно ниво и без извори на финансиски средства. Во периодот од
1 јануари до 30 декември 2008 година, Координативната канцеларија на Националниот
механизам за упатување, помогнала на вкупно 11 македонски жртви (10 малолетни), и на
3 странски жртви/малолетни. Четири од македонските жртви биле упатени во центарот
за згрижување на домашни жртви управуван од невладината организација ”Отворена
порта” и биле покренати кривични пријави против тргувачите, додека за останатите жртви
кривичниот процес е во тек во други земји.
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Странските жртви на трговијата со луѓе се помогнати од ИОМ во соработка со невладината
организација За Среќно детство. Во текот на 2007 година, македонската полиција
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презеде неколку операции и идентификува забележителна бројка на странски државјани
(главно жени) со нелегален престој во земјава и ангажирани во забавната индустрија.
Мнозинството од нив потекнува од земјите кои важат за “традиционални извори”
(Молдавија, Албанија и Бугарија), но за прв пат во Македонија беа регистрирани и жртви
од Кина и Доминиканската Република.
Во врска со профилот на странските жртви кои беа помогнати од ИОМ во текот на 2007
година – првиот елемент кој се појави е дека, во согласност со тенденцијата во регионот,
бројот на лица тргувани за цели поинакви од сексуална експлоатација расте, посебно кај
децата.19 Иако сексуалната експлоатација останува доминантен облик на трговија со луѓе,
евидентен е порастот на другите облици на трговија со луѓе и во поглед на домашните
жртви асистирани од страна на НМУ.20

■ Стратешки ориентации кои се однесуваат на подобрување на
превенцијата, заштитата, безбедното враќање во татковината и
рехабилитацијата на жртвите на трговија со луѓе и илегална миграција
според Националниот акциски план за 2009-2012
Трендовите изразени погоре, покажуваат дека Македонија се соочува со значајни
промени во бројот и профилот на лицата тргувани во/преку и од територијата на
Македонија. Овие промени покажуваат дека треба да се посвети одредено внимание во
расветлување на овие “нови” категории на трговија со луѓе, вклучувајќи ги принудната
работна сила, малолетничката деликвенција и принудниот брак. Значаен број жртви се
малолетници, постојано внимание треба да се посветува на детската екплоатација како
улично просење. Новиот Национален акциски план предвидува адаптација на постоечките
Стандардни оперативни процедури во насока на понатамошно подобрување на процесот
на идентификација. Развојот на адекватен систем на база на податоци и методологија за
прибирање податоци, исто така ,претставуваат силен приоритет земајќи ја во предвид
моменталната состојба на недостатоци на статистичкиот систем и дефицит на соодветно
знаење во врска со феноменот на трговија со луѓе.
Освен тоа, ќе биде развиено истражување за стекнување на продлабочени знаења во
врска со причините и профилот на жртвите на трговијата со луѓе, со посебен фокус на
причините и ризиците кои водат кон трговија со деца. Резултатот од ова истражување ќе
биде употребен за подобрување на алатките за превенција и заштита.
Кампањите за превенција и активностите за граѓанска едукација ќе се фокусираат на
“новите” димензии на трговијата со луѓе во насока да бидат поефективни и да ги оспособат
потенцијалните жртви. Соодветни материјални средства ќе бидат распределени со цел
зголемување на видливоста на феноменот и за особено подраматично зголемување на
19
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Во текот на 2007, ИОМ Скопје асистираше вкупно 15 странски жртви кои беа упатени за директна помош во Прифатниот центар за странци; 12 беа женски и 3 машки; од вкупниот број на асистирани пет беа малолетни лицач сексуалната
експлоатација беше застапена кај 3 случаи, додека трудовата експлоатација кај 8 случаи. Извор Статистика на ИОМ Скопје
за асистирани жртви на трговија со луѓе.
Во текот на 2007, НМУ асистираше вкупно 37 домашни жртви на трговија со луѓе; помеѓу нив 29 беа тргувани со цел сексуална експлоатација, 13 од нив со цел за просјачење, 10 со цел слугување, 9 за други видови на принудна работа и 2 случаја
со цел за порнографија. Извор: база на податоци на НМУ 2007.
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јавната свест во врска со трговијата со деца. Превенцијата ќе вклучува специфични мерки
за економско јакнење на жртвите преку политики на родово-осетлива трудова миграција
и помош на дисфункционални и семејства- посвоители.
Подобрена заштита - вклучувајќи бесплатен пристап до здравствените институции –
и континуирана социјална рехабилитација на жртвите на трговија со луѓе, исто така,
претставува висок приоритет во насока на превенција од секундарна виктимизација и
успешно прекинување на циклусот на трговијата со луѓе. Согласно со новиот Закон за
социјална заштита, државата ќе формира центар за згрижување жртви со посебни услови
за сместување и заштита на деца. Активностите за градење капацитети ќе бидат насочени
кон подобрување на квалитетот на понудената заштита на жртвите и ќе бидат фокусирани
на специфичните потреби на децата. Невладините организации ќе бидат клучни актери во
обезбедување на овие услуги.
Имајќи во предвид дека активностите за превенција и заштита можат да бидат успешно
имплементирани само со високо квалификувани социјални работници и други вклучени
актери, ќе бидат направени големи напори во понатамошниот развој на активностие за
градење на капацитети. .
Иако социјалното вклучување на домашните жртви претставува висок приоротет, посебно
внимание ќе се посвети на безбедно враќање на странските жртви во татковината со
помош од меѓународни организации.

2. Институционална рамка за борба против трговија со луѓе
■ Постоечки владини институции и услуги обезбедени од невладините
организации
Од 2001 година во Република Македонија се развиени специјализирани институционални
механизми за борба против трговија со луѓе. Тие се насочени кон обезбедување на висока
координација на различните вклучени актери и пристап во кој жртвата е во прв план во
борбата против трговијата.
- Национална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција
Националната комисија е формирана од Владата во 2001 година21, со доделени задачи
за:
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■

Мониторинг и анализа на состојбите во врска со трговијата со луѓе и илегална
миграција;

■

Координирање на активностите на компетентните владини институции и невладини
организации;

■

Соработка со релевантни меѓународни владини и невладини организации;

Одлука објавена во Службен весник на Република Македонија, бр. 18/2001.
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Националната комисија е меѓу-министерско тело составено од повисоки претставници
од следниве министерства: Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд и
социјална политика, Министерство за надворешни работи, Министерство за образование и
наука, Министерство за правда, Министерство за здравство, Канцеларијата на Државното
јавно обвинителство, Основниот суд 1 во Скопје и Царината.
- Секретаријат на Националната комисија
Во 2003 год. Националната комисија формираше Секретаријат – извршно тело кое
работи под надлежност на Националната комисија и е одговорно за прифаќање и
имплементација на одлуките на Националната комисија. Структурата на Секретаријатот
постојано напредуваше во смисла на членови и од декември 2007 брои 17 претставници
од институциите, меѓународната сцена и граѓанското општество22.
- Подгрупа за борба против трговијата со деца
Подгрупа за борба против трговијата со деца беше формирана во 2003 год. во рамките
на Националната комисија. Активностите на ова тело се фокусирани на превенција на
трговија со деца и подобрување на заштитата на малолетните жртви, како и координација
на соработката помеѓу релевантните актери. Членови на подгрупата се претставници
од Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование и наука,
Министерството за труд и социјална политика, Народниот правобранител, УНИЦЕФ,
ИОМ, ОБСЕ, Меѓународниот центар за развој на миграциона политика, невладината
организација “за Среќно детство” и невладината организација “Отворена Порта – Ла
Страда Македонија».
- Канцеларија на Националниот координатор
Канцеларијата на Националниот координатор почна да работи во април 2007 год.
Канцеларија на Националниот координатор обезбедува техничка и логистичка поддршка
на Националната комисија. Во рамките на канцеларијата беше формирана база на податоци
за вработените во македонската јавна администрација кои беа обучувани на полето на
борба против трговијата со луѓе и илегална миграција. Канцеларијата е сместена во
просториите на Министерството за внатрешни работи.
Специјализирана библиотека за трговија со луѓе е основана во рамките на канцеларијата
на Националниот координатор која е сместена во просториите на Министерството за
внатрешни работи. Таа содржи публикации за трговијата со луѓе и илегална миграција,
како што се книги, студии, извештаи, списанија, брошури, памфлети како и цда и видео
материјали кои се однесуваат на проблемот со трговијата со луѓе и илегалната миграција.
Публикациите се однесуваат на ситуацијата во Македонија, земјите во Југоисточна Европа,
како и во земјите во целиот свет. Публикациите се на македонски, албански и англиски
јазик, и се обезбедени од донации од многу владини институции, како и од меѓународни
и невладини организации.
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ИОМ, ОБСЕ, ИЦМПД, УНИЦЕФ, УНХЦР, МАРРИ, Амбасада на САД, Амбасада на Обединетото Кралство, Амбасада на Шведска.
Следниве НВОи се членови на Секретаријатот: Отворена порта – Ла Страда Македонија, За Среќно детство, Семпер Битола,
Колиција Сите за правично судење, Центар за граѓанска иницијативе Прилеп, Сојуз на организација на жени на Македонија,
експерти од различни владини агенции како претставници од Министерството за внатрешни работи, Националниот механизам
за упатување и Агенцијата за млади и спорт.
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До крајот на 2008 год., новата канцеларија и библиотеката за борба против трговија
со луѓе беа поддржани од Меѓународната организација за миграции – ИОМ Скопје, со
поддршка на Владата на Финска.
- Национален механизам за упатување (НМУ)
Основата на механизмите на борбата против трговијата со луѓе е Националниот механизам
за упатување на жртви на трговијата со луѓе кој беше основан во 2005 год со поддршка
на мисијата на ОБСЕ во Скопје и работи под покровителство на Министерството за труд и
социјална политика.
Целокупниот мандат на Националниот механизам за упатување е да обезбеди адекватна
идентификација, помош и заштита, засновани врз меѓународните стандарди за човекови
права, за сите жртви на трговија со луѓе, особено малолетни лица и без оглед на
националноста, етничката припадност, возраста или полот. Националниот механизам
за упатување ја опфаќа Координативната канцеларија и вкупно 58 професионалци од
27 центри за социјална работа низ Македонија. Професионалците од Националниот
механизам за упатување тесно соработуваат со органите за спроведување на законот,
со релевантни претставници од невладините организации и други засегнати страни во
процесот на упатување и помош на жртвите на трговија со луѓе. Успешната соработка на
сите вклучени страни овозможува систем на упатување без недостатоци23.. Во јануари 2008
год., беа развиени Стандардни оперативни процедури под надлежност на канцеларијата
на Националниот механизам за упатување, коишто беа усвоени од Владата, со цел да
се дефинираат принципите, актерите и нивните одговорности во целокупниот процес
на помош заедно со упатствата за соработка помеѓу актерите на локално, национално и
транс-национално ниво. Македонскиот Национален механизам за упатување се смета за
модел на најдобра практика во регионот на Југоисточна Европа и овој модел може да биде
земен како пример во понатамошните студиски посети на компетентни надлежни органи
од соседните држави.

■ Објекти/прифатни центри за жртвите
Во моментов постојат два прифатни центри во македонија кои обезбедуваат сместување
за жртвите: Прифатниот центар за странци главно посветен на сместување на странските
жртви и Прифатилиште за жртви кои се македонски државјани.
Прифатилиштето за прифаќање на жртви на трговија со луѓе - македонски државјанки
е раководено од Невладината организација , ,Отворена порта- ЛА Страда,, каде се
обезбедува директна поддршка на жртвите и потенцијалните жртви на трговија со луѓе.
Прифатилиштето е отворено од јуни 2005 година и до денес има згрижено 57 штитенички.
Во Прифатилиштето се нудат специјализирани сервиси за корисниците, како безбедно
сместување, храна,облека, психо-социјална поддршка, медицински третмани, правна
помош, занаетчиски курсеви, едукација и доедукација. Тимот од професионалци кадешто
е вклучени социјални работници и психолози е достапн 24 часа на ден.
Прифатниот центар за странци е објект во сопственост на Владата управуван од
Министерството за внатрешни работи/Сектор за гранични работи кој работи од април
23
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Министерство за труд и социјална политика на Република Македонија, проект Национален механизам за упатување, финален
извештај за напредокот, 15 јануари 2008.
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2001. Прифатниот центар за странци, во соработка и со поддршка од ИОМ и невладината
организација “За среќно детство” нудат голем број на активности и услуги. Важно е да се
напомене дека Владата ја поддржува оваа структура со покривање на трошоците за 24
часовна безбедност, јавни услуги, одржување и основни дневни потреби на лицата кои
престојуваат таму. ИОМ, директно или преку своите партнери, обезбедува медицинска
помош и заштита, правни совети и застапување, психосоцијална поддршка, како и услуги
за враќање и реинтеграција. Од 2001 година, ИОМ има обезбедено директна помош на
вкупно 669 жртви на трговија со луѓе, помеѓу кои 660 странски државјани и 9 македонски
државјани.24

Национален
координатор
Заменик
Национален
координатор

Секретар
Национална
комисија
Секретаријат

Национален
механизaм за
упатувaње
Подгрупа за
борба против
трговија со
луѓе
Владини
институции

Министерство
за внатрешни
работи
Министерство
за труд и
социјална
политика
Министерство
за надворешни
работи

Владини
институции

Меѓународни
организации

НВОи
Меѓународни
организации

Министерство
за правда

НВОи

Министерство
за образование
и наука
Министерство
за здравство
Јавно
обвинителство

Основен суд

Царина

24

Извор: ИОМ Скопје статистика за асистирани жртви на трговија со луѓе.
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■ Стратешки ориентации кои се однесуваат на усовршување на
институционалната и оперативната рамка во рамките на Националниот
акциски план 2009-2012
Во согласност со гореспоменатите принципи за одговорноста на Владата и потребата
за одржливост на активностите за борба против трговија со луѓе, Владата ќе обезбеди
адекватни човечки ресурси за канцеларијата на Националниот координатор и Националниот
механизам за упатување, кои беа досега наизменично поддржувани од меѓународни
организации. Како што веќе беше споменато, исто така, ќе се институционализира
заштитата на жртвите преку формирање на прифатилиште водено од државата.
Додека институциите за борба против трговија со луѓе ги исполнуваат меѓународните
стандарди кои се однесуваат на професионализам и ефикасност, Владата се обврзува
и понатаму да ја развива координацијата со локалните власти во претстојниот период,
со цел да ги подобри капацитетите за борба против трговија со луѓе во Република
Македонија. Осум локални координативни совети ќе обезбедат подобра комуникација
помеѓу централната и локалната власт. Воедно, Стандардните оперативни процедури ќе
бидат ревидирани за подобра имплементација на локално ниво.
Понатаму, целокупните активности за борбата против трговија со луѓе ќе бидат
надгледувани од Националниот известувач. Ова тело ќе биде одговорно за собирање
и анализа на податоци (квалитативни и квантитативни информации) за пошироки теми
поврзани со трговијата со луѓе во контекст на превенција, заштита, кривично гонење.
Во однос на квантитативниот мониторинг, Владата, исто така, се обврзува дека ќе го
надомести моменталнот недостиг на точни статистички податоци преку развивање на бази
на податоци со поддршка на ИЦМПД, согледувајќи дека треба систематски да се собираат
и споредуваат трендовите и бројките во однос на трговијата со луѓе и миграцијата25. Треба
да се спомене дека во рамките на проектот на ИЦМПД, критериумот и методологијата
треба да бидат регионално хармонизирани со осврт на подобрување на оперативната
соработка.
Годишните извештаи ќе бидат адресирани до Националната комисија за борба против
трговија со луѓе и илегална миграција и пошироката јавност. Годишните извештаи треба да
вклучуваат преглед, процена и евалуација на мерките на владата за борба против трговија
со луѓе, како и да го документираат обемот на проблемот врз основа на квантитативна
и квалитативна анализа на информациите. Извештајот, исто така, ќе содржи оцена на
имплементацијата на Стандардните оперативни ороцедури (СОП). Давањето препораки
во областите каде е потребно подобрување и дополнување, претставува интегрален дел
од работата на Националниот известувач. Годишните извештаи ќе вклучуваат посебен
фокус на децата врз основа на извршениот мониторинг од страна на под-групата на
Националната комисија за борба против трговијата со деца.

25

27
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ИЦМПД и Министерство за надворешни работи на Холандија, програма за јакнење на борбата против трговијата со луѓе во
Југоисточна Европа: собирање на податоци и управување со информации – втора фаза обработка на податоци, одржување и
анализа (СПУИ фаза 2), заотпочнато во септември 2008.
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Правна рамка за борбата против трговија со луѓе и политиката
на кривично гонење
■ Анализа на развојот на правната рамка за борбата против трговија со
луѓе и политиката на кривично гонење
Во периодот 2002-2008 год. Република Македонија создаде широка правна рамка за борба
против трговијата со луѓе со посебен фокус на децата26. Параграфот подолу овозможува општ
преглед на главните правни инструменти усвоени во текот на овој временски период.
Кривичното дело трговија со луѓе беше воведено во македонското законодавство со
амандмани и дополнувања на Кривичниот законик (25 јануари 2002) како дел од членот
418-а. Со воведувањето на овој акт, Македонија – потписник на Палермо Протоколот на
Конвенцијата на Обединетите нации против транснационален организиран криминал и
на двата дополнителни Протоколи – го хармонизира своето национално законодавство со
меѓународните стандарди.
Членот 418 кој го дефинира кривичното дело трговија со луѓе беше изменет во март 2004
год. Амандманите од 2004 се однесуваат на параграф 1 од членот 418-а, и нудат проширена
листа на форми на експлоатација отколку оние пропишани со Протоколот Палермо
како „експлоатација преку проституција или други форми на сексуална експлоатација,
порнографија, принудна работа или слугување, ропство, принудни бракови, принудно
оплодување, незаконско посвојување, или слични односи или нелегално трансплантирање
на човечки органи“.
Во случај жртвата да е дете или малолетно лице, минималната казна е зголемена и
на сторителот ќе му биде изречена казна затвор од најмалку осум години. Освен тоа,
амандманите го криминализираат и ангажирањето на правното лице – во случај последното
да го извршило кривичното дело, и исто така пропишуваат одземање на објектите и
транспортните средства со кои кривичното дело е извршено.
Амандманите од 2004 год. од Кривичниот законик на Македонија, како дополнување на
воведвувањето на кривичното дело трговија со луѓе во членот 418-а, исто така воведуваат
две нови кривични дела - Криумчарење мигранти во членот 418-б и Организирање групи
и поттикнување трговија со луѓе и криумчарење мигранти во членот 418-в. Со измените
на КЗ на РМ во јануари 2008 година е воведено ново кривично дело Трговија со малолетно
лице со член 418-г со што е даден посебен акцент на заштитата на малолетните жртви
на трговијата со луѓе и гонењето на сторителите кадешто минималната казна предвидена
за ова кривично дело е осум години. Новите членови ги криминализираат и одредуваат
основните форми на трговија со луѓе и криумчарење мигранти, формите на криминал
кои можат да предизвикаат посериозни и потешки последици, како и казната за делата
организирање и иницирање како такви.
Кривичната правна рамка беше зајакната во 2005 год. со усвојувањето на Законот за заштита
на сведоци со што домашното законодавство се усогласи со одредбите на вториот дополнителен протокол на Европската Конвенција за заедничка помош во кривичните работи27.
26

27

Види Анекс 1 Листа на домашни и меѓународни инструменти за борба против трговија со луѓе кои се правно на сила во Република Македонија.
Конвенција на Совет на Европа изготвена во Стразбург, 8 XI 2001, серија договори бр. 182.
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Во 2007 год. Министерството за правда спроведе анализи за компатибилноста на
националното законодавство со одредбите на Конвенцијата на Советот на Европа за борба
против трговијата со луѓе и состави извештај со препораки за сите правни и законодавни
интервенции што треба да се преземат пред ратификацијата на Конвенцијата28. Врз
основа на анализите, правната рамка за борба против трговија со луѓе беше битно
изменета во насока на исполнување на стандардите од Конвенцијата од 2005 год.
Особено, Кривичниот законик и Законот за кривична постапка беа изменети во насока
на дополнување и подобрување на постоечките мерки за идентификација и заштита на
децата (потенцијални) жртви на трговија со луѓе.
Во 2008 година, новиот Закон за странци е претставен како заштитна политика за
превенција од илегална миграција и трговија со деца преку налог за построги мерки/
барања за влез на непридружувани малолетни лица на територијата на Република
Македонија. Новиот Закон за странци, исто така, овозможува период на одлучување во
траење до два месеци на странските жртви кој им дозволува на жртвите повеќе време
да добијат помош и да одлучат дали ќе сведочат против трговците со луѓе. На жртвата
по периодот на одлучување и се издава дозвола за привремен престој во траење од
шест месеци со можност за нејзино продолжување доколку судскиот процес се продолжи.
Конвенцијата на Советот на Европа за борба против трговија со луѓе е ратификувана на
14 април 2009 год29.
Како што е потврдено во Извештајот на Стејт Департментот за трговија со луѓе за 2008
година, нивото на хармонизација на правната рамка е добро развиено и постигнува целосна
согласност со минималните стандарди. Овие силни подобрувања на законодавната рамка
и дозволија на Владата да ги зајакне напорите за кривичното гонење.
Во 2007, Владата покрена кривична постапка за 55 случаи поврзани со трговија со луѓе
и осуди 70 сторители на кривичното дело трговија со луѓе во 30 случаи, значителен
напредок од 54 осудени во 18 случаи за минатата година. Од 70 осудени сторители на
кривичното дело трговија со луѓе, 52 добиле казна затвор од една или повеќе години.
Додека 39 од 70 сторители беа осудени под обвинение за криумчарење, што резултираше
со казни од осум месеци до две години, казните за 31 сторител осудени според членот
418а и 418ц се движеа од две до девет години30. Овие напори беа потврдени и во 2008
година кога Владата покрена кривични постапки за 11 случаи според член 418 (а) и (г),
вклучувајќи 28 осомничени за трговија со луѓе, а кои резултираа со обвинителни пресуди
за 17 сторители на кривичното дело. Просечната казна во овие случаи беше пет години
затвор. Исто така, Владата покрена кривични постапки за три случаи на трговија со луѓе
со цел трудова експлоатација, кои резултираа со осум обвинителни пресуди.31 Како дел од
целосното реструктуирање на правниот систем, Владата презеде мерки за да ги третира
адекватно случаите на трговија со луѓе преку создавање на нова централна канцеларија
која ќе ги координира сите кривични постапки за трговијата со луѓе низ земјата и ќе ги
доделува случаите на трговија со луѓе на самостоен суд. Во мај 2007 година, Владата
потврди на апелација казни одредени за двајца полицајци за кривични дела поврзани со
трговија со луѓе во 2006 год. Во март 2008 год., Владата започна кривично гонење на
28
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Тања Кикеркова, предратификациона анализа на Конвенцијата на Совет на Европа за активности против трговија со луѓе,
2007.
Службен весник 49/2009.
Извештај на Стејт Департментот за Трговија со луѓе 2008 (TIP Report 2008).
Извештај на Стејт Департментот за Трговија со луѓе 2009 (TIP Report 2009).
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пет полицајци за случај во јануари 2007 год., и на едно службено лице во Мистерството
за правда обвинети за соучесништво во криумчарење. 32

■ Стратешки ориентации кои се однесуваат на подобрување на правната
рамка и кривичното гонење во согласност со Националниот акциски
план 2009-2012
Додека сегашната правна рамка нуди опсежна основа за заштита на жртвите, истрага и
кривична постапка за кривично дело поврзано со трговија со луѓе, Владата сака понатаму
да ја прошири заштитата на жртвите во претстојниот период преку обезбедување бесплатна
правна помош за секоја жртва. Понатаму, механизмите за компензација треба да бидат
успешни во целост преку формирање на фонд за надомест.
Како што е елаборирано во согласност со Националниот акциски план за борба против
трговијата со деца, правната заштита на децата ќе биде зајакната ако се стреми во
целост да се усогласи со стандардите на Конвенцијата за правата на детето, Изборниот
протокол на Конвенцијата за трговија со деца, детска проституција и порнографија и
други меѓународни документи што ги дефинираат механизмите и обврските за заштита на
децата од трговија со луѓе.
Иако кривичната правна рамка беше битно изменета низ минатите години, реакциите на
судството за трговијата со луѓе и организираниот криминал потребно е да бидат доплнително
подобрени. Особено, користа од постоечката правна мерка на безбедност за заштита на
сведоци треба да биде засилена33. Владата на Република Македонија е обврзана понатаму
да ја зајакнува проактивната истражна постапка и кривично гонење против сторителите
благодарение на тековните реформи на Кривичниот законик и на Законот за кривична
постапка кои воведуваат огромни подобрувања во домашниот правен систем. Овие
нови делови од законските прописи ќе овозможат понатамошно развивање проактивна
истражна постапка и кривично гонење против сторителите, особено со консолидирање
на реформите на јавното обвинителство и со понатамошно развивање на придобивките
од посебните истражни техники. Правата на жртвите, исто така, ќе бидат унапредени
со дозволување пристап до бесплатна правна помош, именување правни застапници во
случај жртвата да е малолетно лице, но, исто така и со развивање активности за градење
на капацитети и обуки за судии и обвинители.
Владата, исто така, се стреми кон понатамошно зајакнување на регионалната и
меѓународната соработка токму поради тоа што ефикасната стратегија за борба против
трговија со луѓе првенствено се заснова на цврста оперативна и стратешка меѓународна
соработка со трети земји. Напорите на истражната постапка и кривичното гонење
ќе бидат зајакнати на регионално ниво преку целосна имплементација на Виенската
конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа (Виенска конвенција, 2006).
Меѓународниот механизам за упатување ќе биде понатаму унапреден со имплементација
на Стандардните оперативни процедури. Меѓународната правна соработка ќе биде
континуирано промовирана преку студентски посети и регионални семинари.

32
33

Извештај на Стејт Департментот за Трговија со луѓе 2008 (TIP Report 2008).
Види Извештај за напредокот за 2008 од ЕУ; Коалиција Сите за правично судење, „Трговијата со луѓе и илегалната миграција
видена од клучните актери во кривичните постапки, декември 2008.
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IV. Стратешки цели
Глава I – Поддржувачка рамка
1. СТРАТЕШКА

ЦЕЛ

1. ПОДОБРУВАЊЕ

НА СТРУКТУРИТЕ ЗА КООРДИНАЦИЈА

Специфични задачи:
a) Зајакнување на координативната улогата на Националната комисија и подобрување
на транспарентноста во имплементацијата на активностите;
б) Зајакнување на извршните капацитети во Секретаријатот на Националната
комисија;
в) Координација на активностите на подгрупата за борба против трговијата со деца
со активностите на Националната комисија;
г) Подобрена координација на мерките за борба против трговијата со луѓе, како на
локално така и на централно ниво.
Очекувани резултати:
a) До крајот на 2010 година, активно и редовно учество на државните институции,
невладини и меѓународни организации во активностите на Националната комисија
и други тела компетентни на полето на борбата против трговијата со луѓе и
илегалната миграција;
б) Од 2010 година, изготвување на годишни оперативни планови;
в) Целосна и континуирана имплементација на активностите изнесени од Националната
комисија. До крајот на 2009 Канцеларијата на Националната комисија да биде
институционализирана;
г) До крајот на 2012, целосно спроведување на мерките изнесени во Акцискиот план
за борба против трговијата со деца;
д) До крајот на 2012, формирање на осум локални совети за координација на
активностите за борба против трговијата со луѓе.
Засегнати страни и партнери: Национален координатор, Секретаријат на Националната
комисија, Министерство за внатрешни работи и други релевантни министерства,
Претседавач на подгрупата за борба против трговија со деца, единици на локалната
самоуправа.
Финансиски импликации: Министерство за внатрешни работи, Национална комисија,
Институции компетентни за спроведување на Акцискиот план за борба против трговија со
деца, единици на локалната самоуправа и донации.
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Стратешки цели

СТРАТЕШКА

ЦЕЛ

2. ЗАКОНСКА

И

НОРМАТИВНА

РАМКА

Специфични задачи:
a) Обезбедување на целосна хармонизација на легислативата со меѓународните
стандарди;
б) Формирање на фонд за надомест на жртви;
в) Гаранција дека институционализираната заштита и згрижувањето на жртвите од
трговијата со луѓе е регулирано;
г) Ревизија и хармонизирање на Стандардните оперативни процедури во согласност
со легислативата и постоечката пракса;
Очекувани резултати:
a) До крајот на 2010, изведување опсежна анализа за постоечките законски прописи,
кои се однесуваат на превенција, заштита и кривично гонење;
б) До крајот на 2012, ревизија и дополнување на законските прописи кои се
однесуваат на превенција, заштита и кривично гонење;
в) До крајот на 2010, процедура за фондот за компензација на жртви од трговија со
луѓе инициран во согласност со новиот закон за кривична постапка;
г) Формирање на прифатилиште за жртви водено од државата до крајот на 2010;
д) До крајот на 2010, ревидираните Стандардни оперативни процедури да бидат
усвоени и целосно оперативни.
Засегнати страни и партнери: Национална комисија, Министерство за внатрешни
работи, Министерство за правда, Министерство за труд и социјална политика, други
релевантни министерства, Владата и Парламентот на Република Македонија, невладини
организации и меѓународни организации.
Финансиски импликации: Министерство за правда, Министерство за труд и социјална
политика, Министерство за внатрешни работи, Влада на РМ, Национална комисија и
донации.

СТРАТЕШКА

ЦЕЛ

3. РАЗВОЈ

НА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Специфична задача: Зајакната и подобрена меѓународна соработка и координација за
борба против трговија со луѓе и илегална миграција.
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Стратешки цели
Очекувани резултати:
a) До 2010, целосна имплементација на Виенската Конвенција за соработка меѓу
полициите од мај 2006 ;
б) До 2012, зајакната меѓународна правна соработка;
в) Успешна имплементација на меѓународните механизми за упатување на жртви на
трговија со луѓе;
Засегнати страни и партнери: Министерство за внатрешни работи, Министерство за
правда, Канцеларија на Јавен обвинител, судство, Министерство за труд и социјална
политика и НВОи.
Финансиски импликации: Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда,
Канцеларија на Јавен обвинител, судство, Меѓународен центар за развој на миграциона
политика, УСАИД.

СТРАТЕШКА

ЦЕЛ

4. ФОРМИРАЊЕ

НА

СИСТЕМ

ЗА

УПРАВУВАЊЕ

СО

ИНФОРМАЦИИ,

МОНИТОРИНГ

И

ЕВАЛУАЦИЈА

Специфична задача: Формирање систем за управување со информации, мониторинг и
евалуација
Очекувани резултати:
a) Формирање на функционална база на податоци за трговија со луѓе до крајот на
2009;
б) Формирање на институционализирана форма на мониторинг и евалуација на сите
активности поврзани со трговијата со луѓе и илегалната миграција.
Засегнати страни и партнери: Министерство за внатрешни работи, Министерство за
правда, Министерство за труд и социјална политика и Националната комисија.
Финансиски импликации: Меѓународен центар за развој на миграциона политика,
Национална комисија, Владата на Република Македонија, донации.

Глава II - Превенција
СТРАТЕШКА

ЦЕЛ

1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА

НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЈАВА НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА

МИГРАЦИЈА

Специфична задача: Идентификација на ризичните групи и причини за појава на
трговија со луѓе и илегална миграција
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Стратешки цели
Очекувани резултати:
a) До крајот на 2010, развивање целосна свесност за причините за трговија со луѓе
и илегална миграција;
б) До крајот на 2010, да се создадат приоритетни активности за превенција засновани
врз резултатите на спроведеното истражување.
Засегнати страни и партнери: Министерство за труд и социјална политика и НВОи.
Финансиски импликации: Министерство за труд и социјална политика и донации.

СТРАТЕШКА

ЦЕЛ

2. ЈАКНЕЊЕ

НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Специфична задача: Да се зајакнат капацитетите на владините и невладините
организации за превенција од трговија со луѓе и илегална миграција.
Очекувани резултати:
a) До крајот на 2010, формирање на приоритетни целни групи составени од
професионалци од релевантни организации и институции за имплементација на
активностите за превенција;
б)

Јакнење на капацитетите за превенција на професионалците што работат со
ризични групи до крајот на 2012;

в) Јакнење на капацитетите за превенција на НВО секторот во однос на трговијата
со луѓе и илегална миграција до крајот на 2012.
Засегнати страни и партнери: Министерство за внатрешни работи, Министерство за
труд и социјална политика, Министерство за образование и наука, Министерство за
здравство и НВОи.
Финансиски импликации: Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд и
социјална политика, Министерство за образование и наука, Министерство за здравство и
НВОи со поддршка од донации.

СТРАТЕШКА

ЦЕЛ

3. ПОДИГНУВАЊЕ

НА ЈАВНАТА СВЕСТ И ЕДУКАЦИЈА

Специфична задача: Градење на систем на континуирана едукација и подигање на
граѓанската свест во врска со теми како трговија со луѓе и илегална миграција.
Очекувани резултати: До крајот на 2012, да се зголеми информирањето и јавната свест
за проблемот со трговија со луѓе и илегална миграција.
Засегнати страни и партнери: Министерство за внатрешни работи, Министерство за
труд и социјална политика, Министерство за образование и наука, Национална комисија
и НВОи.
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Стратешки цели
Финансиски импликации: Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд
и социјална политика, Министерство за образование и наука, НВОи со поддршка од
донации.

СТРАТЕШКА

ЦЕЛ

4. НАМАЛУВАЊЕ

НА РАНЛИВОСТА

Специфична задача: Создавање на механизми за намалување на причините за трговија
со луѓе и илегална миграција.
Очекувани резултати:
a) Вклучување на теми за трудови прашања во програмите за основните и средните
училишта до крајот на 2012.
б) Зајакнување на економската состојба на ранливите групи;
в) Развивање на билатерални договори кои го регулираат сезонското вработување.
Засегнати страни и партнери: Министерство за труд и социјална политика,
Министерство за образование и наука, Агенција за вработување, локалната општинска
власт, Министерство за надворешни работи и НВОи.
Финансиски импликации: Министерство за труд и социјална политика, Министерство
за надворешни работи, локалната општинска власт со поддршка од донации.

Глава III – Поддршка и заштита на жртви на трговија со луѓе и
мигранти
СТРАТЕШКА

ЦЕЛ

1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА

И УПАТУВАЊЕ НА ЖРТВИ

Специфична цел: Да се обезбеди успешна имплементација на Стандардните оперативни
процедури (СОП) и Националниот механизам за упатување (НМУ) низ целата земја.
Очекувани резултати:
a) Критериумите за идентификација според Стандардните оперативни процедури
целосно да се имплементираат до 2010;
б) Сите жртви на трговија да бидат упатени – помогнати – во согласност со
Националниот механизам за упатување и Стандардните оперативни процедури до
крајот на 2012;
в) Критериумите за соработка и вклучување на НВОи во однос на помош и заштита
на жртвите да бидат поставени до крајот на 2010.
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Стратешки цели
Засегнати страни и партнери: Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд
и социјална политика, Министерство за образование и наука, Министерство за надворешни
работи, Министерство за здравство и Секретаријат на Националната комисија, НВОи.
Финансиски импликации: Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд и
социјална политика, Министерство за образование и наука, Националната комисија, НВОи,
и Министерството за надворешни работи со поддршка од меѓународни организации.

СТРАТЕШКА

ЦЕЛ

2. ДИРЕКТНА

ПОМОШ И ЗАШТИТА НА ЖРТВИ И МИГРАНТИ

Специфична задача: Директната помош обезбедена за жртвите на трговијата со луѓе и
илегална миграција целосно да биде усогласена со меѓународните стандарди.
Очекувани резултати:
a) До 2012, условите за прием претежно во прифатилиштата за жртви на трговија
со луѓе и илегална миграција целосно да се согласуваат со меѓународните
стандарди;
б) До крајот на 2009, пакет на информации ќе биде обезбеден за жртвите од трговија
и нелегални мигранти во однос на нивните права, обврски и можности од моментот
на нивното идентификување.
в) До крајот на 2012, бесплатна медицинска грижа да биде обезбедена за жртвите на
трговија со луѓе и нелегалните мигранти, во согласност со нивните индивидуални
потреби;
г) До крајот на 2012, психолошка помош и грижа да биде обезбедена за жртвите на
трговија со луѓе и нелегалните мигранти, во согласност со нивните индивидуални
потреби.
Засегнати страни и партнери: Секретаријат на Националната комисија, Министерство
за внатрешни работи, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за
здравство, НВОи.
Финансиски импликации: Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд и
социјална политика, Министерство за здравство, Секретаријат на Националната комисија,
и НВОи со поддршка од меѓународни организации.

СТРАТЕШКИ

ЦЕЛ

3. ПРАВНА

ПОМОШ ЗА ЖРТВИТЕ И МИГРАНТИТЕ

Специфична задача: Жртвите од трговијата со луѓе и илегалната миграција да имаат
пристап до бесплатна правна помош.
Очекувани резултати: Водичи за имплементација на одредбите кои се однесуваат на
бесплатна правна помош да бидат усвоени до 2010година.
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Засегнати страни и партнери: Министерство за труд и социјална политика, Канцеларија
на Националниот механизам за упатување, Министерство за правда, НВОи.
Финансиски импликации: Министерство за труд и социјална политика, Канцеларија
на Националниот механизам за упатување, Министерство за правда со поддршка на
меѓународни организации.

СТРАТЕШКА

ЦЕЛ

4.

РЕПАТРИЈАЦИЈА И РЕИНТЕГРАЦИЈА/ СОЦИЈАЛНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЖРТВИ И МИГРАНТИ

Специфична задача: Основање на институционални механизми кои ќе гарантираат
безбедна репатријација и успешна реинтеграција/социјално вклучување на жртвите на
трговија со луѓе и илегална миграција
Очекувани резултати:
a) До крајот на 2012, жртвите на трговијата со луѓе и илегална миграција да бидат
обезбедени со услови за безбедно враќање;
б) До крајот на 2012, да бидат обезбедени услови за успешна реинтеграција и
социјално вклучување на жртвите на трговија со луѓе;
в) До 2012, усвојување на Резолуција од страна на Владата која ги регулира
прашањата за надомест на трошоците за враќање во татковината;
Засегнати страни и партнери: Министерство за внатрешни работи, Министерство за
образование и наука, Министерство за труд и социјална политика/ Национален механизам
за упатување, бизнис секторот, локалната самоуправа, Министерство за здравство,
Секретаријат на Националната комисија, и НВОи и меѓународни организации.
Финансиски импликации: Министерство за внатрешни работи, Министерство за
образование и наука, Министерство за труд и социјална политика/ Национален механизам
за упатување, локалната самоуправа и меѓународни организации.

СТРАТЕШКА

ЦЕЛ

5. ИСТРАЖУВАЊЕ

И ЕВАЛУАЦИЈА

Специфична задача: Спроведување евалуација и истражување за постоечките програми
за заштита.
Очекувани резултати:
a) До крајот на 2012, да бидат завршени најмалку две студии за одржливоста на
програмите за заштита;
б) До 2012, програмите за помош и заштита да бидат оценети и спроведени.
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Стратешки цели
Засегнати страни и партнери: Министерство за труд и социјална политика/ Национален
механизам за упатување, Националната комисија, подгрупа за борба против трговија со
деца и НВОи.
Финансиски импликации: Министерство за труд и социјална политика/ Национален
механизам за упатување и НВОи со поддршка од меѓународни организации.

СТРАТЕШКА

ЦЕЛ

6. ОБУКИ

И ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ

Специфична задача: Јакнење на капацитетите на човечки ресурси во процесот на
заштита.
Очекувани резултати: До 2012, високо специјализиран персонал да обезбеди заштита
за жртвите и мигрантите.
Засегнати страни и партнери: Секретаријат на Националната комисија, Министерство
за внатрешни работи, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за
образование и наука, Министерство за здравство и НВОи.
Финансиски импликации: Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд
и социјална политика, Министерство за образование и наука, и НВОи со поддршка на
меѓународни организации.

Глава IV – Истрага и кривично гонење на трговија со луѓе и
криумчарење мигранти

СТРАТЕШКА

ЦЕЛ

1. ПРЕДИСТРАЖНА

ПОСТАПКА

(ПРОАКТИВНА

И РЕАКТИВНА ИСТРАГА)

Специфични задачи:
a) Давање приоритет на апликациите за проактивно истражување;
б) Да се идентификуваат и да се разбијат меѓународните криминални мрежи.
Очекувани резултати:
a) Успешно спроведени проактивни истражувања;
б) Обучен персонал за успешно спроведување на предистражни постапки;
в) Успешно спроведени меѓународни истраги;
Засегнати страни и партнери: Министерство за внатрешни работи и Јавно
Обвинителство
Финансиски импликации: Министерство за внатрешни работи и Јавно Обвинителство
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Стратешки цели
СТРАТЕШКА

ЦЕЛ

2. КРИВИЧНА

ПОСТАПКА

Специфични задачи:
a) Намалување на обемот на организираниот криминал;
б) Подобрување на статусот на жртвите во кривичната постапка;
Очекувани резултати:
a) Успешно спроведени кривични постапки
б) Гарантирани права на жртвите во кривичните постапки
Засегнати страни и партнери: Министерство за внатрешни работи, Јавно Обвинителство,
Академија за обука на судии и обвинители, судови, Министерство за труд и социјална
политика, центар за социјални работи, НВОи.
Финансиски импликации: Министерство за внатрешни работи,Јавно обвинителство,
Академија за обука на судии и обвинители, судови, Министерство за труд и социјална
политика, центри за социјална грижа, НВОи со поддршка на донации.
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Анекс I – Референци
А. Национални правни инструменти за борба против трговија со луѓе (избор)
1. Кривичен законик на Република Македонија, Службен весник на Република
Македонија бр.37/96, со закони за промени и амандмани на Кривичниот законик,
Службен весник на РМ бр. 88/99, 4/2002, 43/2003, 9/2004 и 139/08
2. Закони за измени на Законот за кривична постапка, Службен весник на Република
Македонија бр. 74 од 22 октомври, 2004 и Службен весник на Република Македонија
бр.83 од 10.07.2008:
3. Закон за заштита на сведоци, Службен весник бр. 38/05 усвоен на 26.5.2005 со
Закон за промени и амандмани на Законот за заштита на сведоци, Службен весник
на РМ бр. 58/5 од 19.7.2005, и започната имплементација на 1.1. 2006;
4. Закон за странци, Службен весник на РМ бр. 35 од 23.03.2006; стапен во сила на
23.03.2007;
5. Закон за вработување странци, Службен весник на РМ бр. 70/2007; и Закон за
промени и амандмани на Законот за вработување на странци, Службен весник бр.
5 од 13.1.2009;
6. Закон за еднакви можности за жените и мажите, Службен весник на РМ тема 66/06,
29 мај 2006; Национален акциски план за полова еднаквост, мај 2007;
7. Протокол за превенција, сузбивање и казнување на трговија со луѓе, посебно жени
и деца, дополнување на конвенцијата на Обединетите нации против Меѓународниот
организиран криминал, G.A. Рез. 25, анекс II, ОН GAOR, бр.55 Sess., Дополнение
бр. 49, на 60, ОН Док. A/45/49 (Издание I) (2001), стапен на сила во 9 септември,
2003. (Потпишан 2000, и ратификуван од македонската влада во 2004).
8. Закон за ратификација на Конвенцијата за замрзнување на средствата и
конфискација на приходите од криминал од 2006, Службен весник бр. 55/2007;
9. Закон за ратификација на соработка на полицијата од Југоисточна Европа, 22 јуни
2007, Службен весник бр. 74/2007;
10. Закон за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за борба против
трговија со луѓе од 2005, 14 април 2009, Службен весник 49/2009.
11. Наредба на министерот за внатрешни работи за постапување со странци кои се
жртви на трговија – министерство за внатрешни работи, март 2006 (беше во сила
до новиот Закон за странци стапен во сила на 23.3. 2007);
12. Наредба на Министерсвото за внатрешни работи за прашањето за одобрување
виза за странци, пролонгирање на валидноста на визата, и повлекување на визата,
1.10. 2007
13. Наредба на Министерството за внатрешни работи за патувањето и други документи
за странци, 2.4.2008;
14. Наредба на Министерството за внатрешни работи за куќните правила во Центарот
за згрижување, 1.10. 2008;
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Референци
15. Стандардни оперативни процедури – СОП за помош на жртви на трговија со луѓе,
2008, Национална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција,
Министерство за внатрешни работи;
16. Договор помеѓу Европската комисија и Република Македонија за реадмисија на
лица кои престојуваат без дозвола, 8 ноември 2007, Службен весник 141/2007;
17. Резолуција на миграционата политика на Република Македонија 2009-2014,
декември 2008, Службен весник 9/2009.

Б. Листа на меѓународни правни инструменти релевантни за дизајнирање на
националната стратегија за борба против трговија со луѓе (избор)
1. Конвенцијата на Советот на Европа за Активностите против трговија со луѓе,
Варшава, 16.05. 2005, Серија договори бр. 197;
2. Совет на Европа Препораки Р(2000) 11 на Комисијата на Министрите на Земјите
членки за активностите против трговија со луѓе за цели на сексуална експлоатација,
19 мај 2000;
3. Совет на Европа Препораки Р(97) 13 на Комисијата на Министрите на Земјите
членки кои се однесуваат на застрашување на сведоци и правото на одбрана, 10
септември 1997;
4. Совет на Европа Препораки Р(85) 11 на Комисијата на Министрите на Земјите
членки за позицијата на жртвите во рамките на Кривичното право и постапка, 25
јуни 1985;
5. Совет на Европа Конвенција за заштита на човечките права и основни слободи,
одржан во Рим, 4. 11. 1950, Совет на Европа, серија договори бр.44;
6. Совет на Европа Конвенција за надомест на жртвите од насилни дејства, 1983;
7. Втор дополнителен протокол на Европската Конвенција за екстрадикција, 1975
8. Совет на Европа, Европска Конвенција за екстрадикција, 1957.
9. Предлог на Советот за рамковно решение за превенција и борба против трговијата
со луѓе и заштитување на жртви, ЦОМ(2009) 136 крајно, 25 март, 2009.
10. Предлог на Советот за рамковно решение за борба против сексуално
злоупотребување, сексуална експлоатација на деца и детска порнографија,
поништување на Рамковното решение 2004/68/ЈХА, ЦОМ(2009) 135 крајно, 25
март 2009
11. Совет за рамковно решение за борба против организираниот криминал, ОЈ Л 300,
11 ноември 2008, стр.42.
12. ЕУ Акциски план за најдобри пракси, стандарди и процедури за борба и превенција
од трговија со луѓе, ОЈ Ц 311, 9 декември 2005, стр.1
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13. Директива на Советот 2004/81/ЕЦ од 29 април 2004 за дозвола за престој
наменета за државјани од трети земји кои се жртви на трговија со луѓе или кои
биле предмет на акција за водење илегална миграција, кои соработуваат со
компетентни надлежни органи, ОЈ Л 261, 6 август 2004, стр. 85;
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Референци
14. Директива на Советот 2004/80/ЕЦ од 29 април 2004 во врска со надомест на
жртви од трговија, ОЈ Л 261, 6 август 204, стр. 15
15. Совет за рамковно решение 2002/69/ЈХА од 19 јули 2002 за борба против трговија
со луѓе, ОЈ Л 203, 1 август 2002, стр.1.
16. Совет за рамковно решение од 13 јуни 2002 за Европското гаранција за притворање
и Постапката на предавање помеѓу земјите членки, ОЈЛ 190, 18 јули 2002.
17. Совет за рамковно решение од 15 март 2001 за Достоинството на жртвите во
Кривичната постапка 92001/220/ЈХА, ОЈ Л 82, 22 март 2001, стр.1.
18. ОБСЕ Акциски план за борба против трговија со луѓе, 24 јули 2003.
19. ОН Протокол за превенција, Сузбивање и Казнување на трговија со луѓе особено
жени и деца (Палермо Протокол), дополнување на Конвенцијата на ОН против
меѓународниот организиран криминал (2000);
20. ОН Протокол против криумчарење мигранти по копно, вода или воздух,
дополнување на Конвенцијата на ОН против транснационалниот организиран
криминал (2000);
21. Конвенција на ОН против транснационалниот организиран криминал (2000).
22. Изборен Протокол на Конвенцијата на ОН за правата на детето, трговија со деца,
детска проституција и детска порнографија, 2000;
23. Конвенција на ОН за заштита на правата на сите работници емигранти и членови
на нивните семејства, усвоен со резолуцијата на Генералното Собрание 45/158
на 18 декември 1990, ставен на сила на 1 јули 2003;
24. ОН Конвенција за правата на детето, усвоена и отворена за потпишување,
ратификација и оценување од резолуцијата на Генералното Собрание 44/25 од
ноември 1989;
25. Декларација на ОН за Основните принципи на правда за жртвите од криминал и
злоупотреба на моќта, 1985;
26. Конвенција на ОН за елиминација на сите форми на дискриминација против
жената, 1979;
27. Обединети нации, 1950 Женевска Конвенција за бегалците и нејзиниот
дополнителен Протокол 1967;
28. ИЛО, Конвенција за најлоши форми на искористување на детскиот труд, 1999;
29. ИЛО, Конвенција за приватните агенции за вработување, 1997;
30. ИЛО, Конвенција за мигрантските работници, 1975;
31. ИЛО, Конвенција за принудна работа бр. 29 (1930)
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Анекс II – Листа на членови на Работната група именувани од
Националната к омисија за подготовка на Националниот
акциски план за борба против трговија со луѓе и илегална
миграција за 2009-2012 .
1. Санде Китанов, Претседавач на Работната група,Началник на Единица за борба
против трговија со луѓе и криумчарење мигранти- Оддел за организиран криминал,
Министерство за внатрешни работи
2. Елена Грозданова,
политика

Државен советник, Министерство за труд и социјална

3. Љубица Караманди, Помлад соработник, Министерство за правда
4. Јасмина Рајковска Димишковска, Претседател, НВО Отворена Порта
5. Верица Стаменкова Трајкова, Претседател, НВО За среќно детство
6. Мелита Груевска Грахам, Национален претставник на ИЦМПД, Меѓународен центар
за развој на миграциона политика
7. Александар Лазовски, Национален офицер за владеење на правото, Мисија на
ОБСЕ во Скопје
8. Ивона Закоска, Kонтакт лице за борба против трговија со луѓе, ИОМ Скопје
9. Ивона Пауновиќ Бишевац, Асистент за развој на проекти, ИОМ Скопје
*
**
Г-ѓа Дафне Бутије-Паке, ангажирана како надворешен експерт од страна на ИОМ Скопје
го изработи текстот на Националната стратегија за борба против трговија со луѓе и
илегална миграција во Република Македонија.
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Листа на членови
Листа на членови на Работната група именувани од Националната комисија за
подготовка на Акциски план за борба против трговија со деца за 2009-2012
1. Санија Бурагева, Претседавач на Работната група, Главен инспектор, Единица
за борба против трговија со луѓе и криумчарење мигранти, Министерство за
внатрешни работи
2. Лидија Велковска, Советник за меѓугранична соработка и илегална миграција,
Гранична полиција, Министерство за внатрешни работи
3. Елена Грозданова,
политика

Државен советник, Министерство за труд и социјална

4. Весна Торбовска, Министерство за образование и наука
5. Невенка Крушаровска, Заменик народен правобранител за заштита на детските
права
6. Јасна Добричиќ, Национален офицер за владеење на правото, Мисија на ОБСЕ во
Скопје
7. Билјана Лубаровска, Раководител на сектор за детска заштита, УНИЦЕФ
8. Мелита Груевска Грахам, Национален представник на ИЦМПД, Меѓународен Центар
за развој на миграциона политика
9. Ивона Закоска, Проектен асистент, Kонтакт лице за борба против трговија со луѓе,
ИОМ Скопје
10. Ирина Николовска, Асистент менаџер за директна поддршка, НВО Отворена
Порта
11. Иван Трајковски, Проект координатор , НВО Среќно детство
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НАЦИОНАЛЕН
акциски план
за борба против
трговија со луѓе и
илегална миграција
во Република
Македонија
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Цел

Зајакната координативна улога на Националната комисија и подобрена транспарентност
во спроведувањето на активностите
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Национален
координатор

Секретар на
НК

Редовно учество на сите номинирани членови во работата на Националната комисија и нејзините работни
тела

1 годишно;
континуирано

2010

Министерство
за внатрешни
работи

Институционализирање на канцеларијата на
Националниот координатор

Национална
комисија

континуирано

Оперативен план изготвен до крај на март

Ангажирано лице
во канцеларијата на
Националниот координатор

Национална
комисија, донации

Министерство
за внатрешни
работи

Информации до Владата нема импликана РМ два пати годишно
ции

нема импликации

Број на ревидирани
меморандуми. Број на
новопотпишани меморандуми.
континуирано

Национален
координатор

нема импликации

Број на примени и проследени извештаи

Редовно известување на Националната комисија до
Владата на РМ за преземените активности по НАП.

Почнувајќи од 2010 година,
редовно се изготвуваат
Формирање на работна група за изготвување на операоперативни планови за имтивните планови
плементација на овој НАП

нема импликации

Буџет /
Носители на
буџет

Евиденција за присуство
нема импликаод записниците за состации
ноците

Решение за именување
на членови, објавено во
Службен весник

Индикатори

континуирано

континуирано

Надлежни
Временска
институции/
рамка
организации

Ревидирање на членството на Националната комисија
и работните тела и номинирање на претставници од
соодветни институции.

1.1 Координирачки структури

1. ПОДРЖУВАЧКА РАМКА

Активности

До крајот на 2010, државВоспоставување на систем за известување меѓу
ните институции, невла- Националната комисија и релевантните институции/ор- Секретар на
НК
дините и меѓународните
ганизации за планирани и преземени активности
организации имаат активно и редовно учество во
Ресорни минационалната комисија и Ревидирање на постоечките меморандуми за соработнистерства,
телата кои се надлежни за
ка помеѓу релевантните институции и организации и
институции и
борба против ТСЛ и ИМ
потпишување на нови.
невладини организации

Очекувани
резултати
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Цел

Зајакнати извршни капацитети на
Секретаријатот

Активностите на подгрупаПодобрена координација во
та за борба против трговија преземањето на мерки во борсо деца се координирани
бата против трговијата со луѓе
со активностите на НК.
на локално и национално ниво
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До крајот на 2012 формирање на осум локални совети за координирање на
активностите во борбата
против трговијата со луѓе

Национална
комисија и
МВР

Секретаријат

Комуникација со соодветните локални тела за промовирање и остварување на идејата за локалните совети

Идентификување на целни општини

Национална
комисија

Национална
комисија и
ЕЛС

континуирно

континуирано

континуирано

континуирано

Надлежни
Временска
институции/
рамка
организации

Спроведување на специфичните активности за борба
Претседавачот
против трговија со деца предвидени во акциониот план
на подгрупата
за деца.

Ангажирање на лице за техничка подршка на
Националната комисија и нејзините тела

До крајот на 2009, институционализирање на канцеларијата на Националната
комисија

До крајот на 2012, одредбите од Акциониот план
за борба против трговија
со деца се спроведени во
целост.

Распределување на одговорности меѓу членовите на
Секретаријатот.

Активности

Континуирано спроведување на активностите зададени од страна на НК.

Очекувани
резултати

МВР

нема импликации

Буџет /
Носители на
буџет

број на Формирани локални совети

Национална
комисија
локална самоуправи и
донации

Број на идентификувани нема импликаопштини
ции

надлежни
институции и
Процент на спроведени организации за
активности од акциониот спроведување
план за борба против тр- на Акцискиот
говија со деца
план за борба
против трговија
со деца.

Ангажиранон лице

број на распределени и
спроведени активности

Индикатори
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Цел

Правната регулатива е целосно усогласена со меѓународните стандарди
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Усогласено законодавство
со меѓународните стандарди.

До крајот на 2012 изготвени се предлог измени и дополнувања на постоечките
и донесени се нови закони
кои предвидуваат мерки
за превенција, заштита и
кривично гонење

До крајот на 2010 е извршена анализа на постоечките закони кои предвидуваат мерки за превенција,
заштита и кривично гонење

Очекувани
резултати

Ратификување на Конвенцијата на Советот на Европа
за акција против трговијата со луѓе.

Доставување на предлог законите до Владата и
Парламентот на РМ за разгледување и усвојување

Организирање на работни состаноци, јавни расправи
и работилници за разгледување и финализирање на
предлог законите

Формирање на работни групи во рамките на надлежните министерства за изработка на предлог закони и нови
закони

Изготвување на анализа на постоечкото законодавство
согласно со новите трендови, меѓународните стандарди и состојбата со трговија со луѓе и илегална миграција во земјата

Министерство
за правда

МП, МТСП,
НВО, други
ресорни министерства,
меѓународни
организации
МП, МТСП,
НВО, други
ресорни министерства,
меѓународни
организации
МП, МТСП,
НВО, други
ресорни министерства,
меѓународни
организации

МП, МТСП,
НВО, други
ресорни министерства,
меѓународни
организации

2009 г.

2009/2010
и континуирано

2010 година

континуирано

Надлежни
Временска
институции/
рамка
организации

1.2 Законска и регулаторна рамка

Активности

Ратификувана
Конвенција

% од предложените
законски измени се
усвоени од Владата и
Парламентот

Анализата на постоечките закони е извршена

Индикатори

нема импликации

Министерство
за правда и
донации

Министерство
за правда и
донации

Буџет /
Носители на
буџет
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Очекувани
резултати

До крајот на 2010 започната е процедура
за воспоставување на
фонд за обештетување
на жртви,согласно решенијата предвидени во
новиот Закон за кривична
постапка

До крај на 2010 воспоставено државно
прифатилиште за жртви од ТСЛ

Цел

Воспоставен е фонд за
обештетување на жртви

Сместувањето и заштитата на жртви на ТСЛ е
институционално решено
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Министерство
за правда

Министерство
за правда и
донации

Буџет /
Носители на
буџет

нема импликации

Потпишани меморандуми

Донесен правилник

2009

2009/2010

Министерство
за труд и
социјална
политика и
Министерство
за внатрешни
работи

нема импликации

Донесен нов Закон за
социјална заштита

Влада на РМ,
Донесена одлука од
Министерство
страна на Владата за оп- за труд и соределување на објект
цијална политика, донации

Постоење на законска
правна рамка за основање на фондот

Индикатори

2009

2009/2010

2010 г.

Надлежни
Временска
институции/
рамка
организации

Министерство
за труд и
Донесување на одлука на Владата на РМ за определусоцијална
вање на објект - прифатилиште за заштита и сместуполитика,
вање
Министерство
за внатрешни
работи
Министерство
за труд и соДонесување на нов закон за социјална заштита со кој
цијална полисе предвидува воспоставувањето на државно прифатитика, Владата
лиште
и Собранието
на РМ
Министерството за труд
и социјална
Потпишување на меморандуми за соработка со невполитика,
ладините организации кои се вклучени во работата со
жртви од ТСЛ
Министерство
за внатрешни
работи, НВО
Министерство
за труд и
социјална
Донесување на Правилник за работа на прифатилишполитика,
тето
Министерство
за внатрешни
работи, НВО

Изготвување на соодветна правна рамка за основање
на фондот

Активности
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2009-2010

МВР,МТСП,
ЈО, НВО

Систематска примена на мерките на СОП кои се однесуваат на транснационална соработка

Учество на регионални средби и студиски посети

До крајот на 2009 воспоставена е соработка со
земји од ЈИЕ и ЕУ во рамки на проектите: ТМУ ЈИЕ
и ТМУ ЕУ

2009

МВР,МТСП,
ЈО, НВО

Учество на регионални средби и студиски посети

континуирано

МП,Јавно обвинителство,
Судство

континуирано

2010

2009

До 2012 зајакната меѓународна соработка во областа на правосудството

Министерство
за внатрешни
работи

Национална
комисија

доставување на предлог ревидиран СОП до Владата
на РМ
1.3. Меѓународна соработка

НК за БПТЛИМ

Формирање на работна група за ревизија на СОП

Надлежни
Временска
институции/
рамка
организации

Изготвување на протокол за спроведување на
Виенската конвенција

До крај на 2010 СОП се
ревидирани и усвоени

Активности

До 2010 е воспоставен
механизам за имплементација на Виенската
конвенција за полициската
работа

Очекувани
резултати

Цел

СОП се усогласени со
законската
регулатива и
постоечката
пракса

Соработката и координацијата на меѓународно ниво е унапредена и зајакната
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МП,Јавно обвинителство,
Судство и донации

ИЦМПД и
УСАИД

ИЦМПД и
УСАИД

% на случаи во кои се
применети ТМУ мерките
од СОП

Број на регионални средби и студиски посети во
кои е земено учество

Министерство
за внатрешни
работи

НК и донации

Буџет /
Носители на
буџет

Број на регионални средби и студиски посети во
кои е земено учество

Изготвен протокол

Усвоен СОП

Индикатори
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Цел

Воспоставен систем за управување со информации, мониторинг и
евалуација
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Национална
комисија

Операционализација на базата на податоци за жртви
на трговија со луѓе

Воспоставување на тело - Национален известувач

континуирано

2009

Министерство
за труд и социјална политика

Операционализирање на базата на податоци за сторители и судски постапки

Национална
комисија

2010

Министерство
за внатрешни работи,
Министерство
за правда
2010

Надлежни
Временска
институции/
рамка
организации

1.4. Управуање со информации, мониторинг и евалуација

Активности

До крајот на 2009 е воспоставен институционален
облик за мониторинг и
евалуација на активности Изготвување на методологија и инструменти за мониторинг и евалуација на имплементацијата на стандардниповрзани со ТСЛ и ИМ
те оперативни процедури и други активности за борба
против ТСЛ и ИМ

До крајот на 2009 се воспоставени функционални
бази на податоци за ТСЛ

Очекувани
резултати

Национална
комисија,
Влада на РМ,
донации

Национална
комисија, донации

Назначен национален
известувач; Изработен
годишен извештај

Изготвени инструменти
за мониторинг и евалуација

ИЦМПД

ИЦМПД

Буџет /
Носители на
буџет

Број на внесени апликации за реализираните
случаи

Број на внесени апликации за реализираните
случаи

Индикатори
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Цел

Утврдени ризичните групи и причините за
појава на ТЛ и ИМ
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Надлежни
Временска
институции/
рамка
организации

До крај на 2010 утврдени
се приоритетни превентивни активности врз основа
на спроведеното истражување
Анализа на резултатите добиени во истражувањето и
изработка на нацрт план за превентивни активности

МТСП

НВО

континуирано

Индикатори

Изготвен нацрт план за
превентивни активности

Спроведени истражувања за идентификација
на ризични групи за
утврдување на причините за појава на трговија
со луѓе и илегална миграција

2.1. Идентификување на причините за појавата на трговијата со луѓе и илегалната миграција

2. ПРЕВЕНЦИЈА

Активности

До крај на 2010 постои јасно сознание за ризичните Спроведување на истражување за идентификување на
групи и причините за поја- ризични групи на трговија со луѓе и илегална миграција
ва на ТЛ и ИМ

Очекувани
резултати

МТСП НВО
донации

Буџет /
Носители на
буџет
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Цел

Капацитетите на владините и невладините субјекти се зајакнати за спроведување на превентивни активности за ТСЛ и ИМ
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Надлежни
Временска
институции/
рамка
организации

МВР, МТСП,
МОН, НВО

Организирање на обуки на професионалци од: одделенија за превенција во СВР, полициски станици,
центри за социјална работа, совети за превенција во
локалната самоуправа, ЗЕЛС, воспитно образовни установи, здраствени институции, медиуми,

Организирање на континуирани обуки на НВО за превентивно делување

До крајот на 2012, професионалците кои работат со
ризични групи се соодветно остручени за работа на
превентивни програми

До крајот на 2012, НВО
секторот има зајакнати
капацитети за превентивно
делување за БПТЛ и илегална миграција

МВР, МТСП
МОН НВО

МТСП, МВР,
НВО

2009-2012

2009-2012

2009-2012

2.2. Зајакнување на капацитетите за реализација на превентивните активност

Активности

До крајот на 2010, утврдени се приоритетни целни
групи на професионалци Анализа на потребите за едукација на професионалциод релевантните институ- те кои се директно вклучени во справувањето со тргоции и организации за реавијата со луѓе
лизација на превентивни
активност

Очекувани
резултати

МТСП донација

Буџет /
Носители на
буџет

Број на спроведени обуки. Број на остручени
претставници на НВО
секторот.

МВР МТСП
МОН НВО
донација

МВР МТСП
Број на спроведени
МОН
обуки. Процент на оструЛокална самочени професионалци од
управа НВО
соодветните институции.
донација

Спроведена анализа

Индикатори

Очекувани
резултати

До крајот на 2012 јавната
информираност и свест
за проблемот ТСЛ и ИМ е
зголемена

Цел

Воспоставен систем за континуирана едукација и подигање на свеста во однос на
трговијата со луѓе и илегална миграција
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Надлежни
Временска
институции/
рамка
организации

MOH

МОН , МТСП
НВО

НВО

Организирање на превентивни активности за ранливи
групи
Континуирано функционирање на СОС линија за информација и помош на жртви со трговија со луѓе и
миграција

НК за БПТЛИМ
и Секретаријат

Одбележување на Неделата за борба против трговија
со луѓе во Република Македонија (2-9декември)

Дополнување на наставните планови и програми со
воведување на наставни содржини за борба против трговија со луѓе и илегална миграција

континуирано

НК за БПТЛИМ
и Секретаријат
НВО

Одбележување на 18 октомври - Европскиот ден за
борба против трговија со луѓе

континуирано

континуирано

2010

континуирано

континуирано

МВР, МТСП
МОН НВО

Организирање на кампањи за подигање на јавната
свест за проблемот на трговија со луѓе и миграција

2.3 Подигање на јавната свест и едукација

Активности

МВР МТСП
МОН НВО
донација

Буџет /
Носители на
буџет

Број на остварени повици

5 превентивни лекции 3
форум театри 3 врснички
едукации годишно

НВО и донации

МОН МТСП
НВО донација

Изготвен прирачник или
друго учебно помагало со
содржини кои се однесуваат на превенција на трMOH донација
говијата со луѓе и илегална
миграцијата за потребите
во основно и средно образование

Број на организирани
настани

Број на спроведени настани

Број на спроведени кампањи

Индикатори
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Цел

Воспоставени механизми за намалување на причините за појава на трговија со
луѓе и илегална миграција
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МТСП, МНР

континуирано

континуирано

континуирано

МТСП
-Агенција за
Вработување,
Локална
Самоуправа

МТСП,
Локална самоуправа донација

МТСП донација

МТСП донација

Буџет /
Носители на
буџет

Број на склучени билатерални договори

МТСП МНР

Број на економски зајакна- МТСП Локална
ти припадници на ранливи
самоуправа
групи
донација

Број на отворени миграциски центри

Број на одржани обуки.
Број на остручени наставници.

континуирано

МОН

МТСП

Изготвени родови сензитивни наставни планови
и програми

Индикатори

континуирано

МТСП

МТСП-Агенција
за вработување,
Олеснување на пристапот до пазарот на
трудот(доквалификување, преквалификување, вработување) Локална самоуправа, НВО

Формирање на миграциски центри

Организирање на обука на наставници за реализација
на програми за родовиот концепт во образованието

Изработка на наставни планови и програми за воведување на содржини за родовиот концепт
МОН

Надлежни
Временска
институции/
рамка
организации

2.4 Намалување на ранливоста

Активности

Регулирано сезонско работно
Склучување на билатерални договори за регулирање на сеангажирање на работници
зонско работно ангажирање
во други земји

Економско зајакнати ранливите групи

До крајот на 2012, програмите на основното и средното образование вклучуваат содржини за родовиот
концепт

Очекувани
резултати

56

NAP-makedonski.indd 56

1/4/2010 6:19:27 PM

До крај на 2010 обезбедена е целосна имплементација на критериумите за
идентификација според
СОП

Очекувани
резултати

До крајот на 2010, воспоставени се критериуми
за соработка и вклученост
на НВО секторот во работата со жртви и пружање
помош во согасност со
СОП

СОП и НМУ
се спроведе- До крај на 2012 сите иденни ефективно тификувани жртви на трговија со луѓе се упатени
и на теритосогласно со НМУ и СОП
ријата на целата држава

Цел

Надлежни
Временска
институции/
рамка
организации

континуирано 20092012

континуирано 20092012

континуирано
континуирано 20092012

Jun-09

Jun-09

МВР, МТСП,
МОН, МНР,
НВО

МВР, МТСП,
МОН, МНР,
НВО

МВР, МТСП,
НВО
Министерство
за труд и
социјална политика, НВО,
МВР
Национална
комисија и
МТСП

Национална
комисија и
МТСП

Организирање на обуки на стручни лица кои се вклучени во процесот на идентификација

Примена на стандардизиран прашалник при идентификација

Организирање на обуки на актери на локално ниво
заради унапредување на соработката со централното
ниво
Упатување на жртвите до соодветните даватели на услуги согласно со СОП

Изготвување на критериуми за влкучување на НВО во
заштита на жртвите на трговија со луѓе

Изготвување на листа на НВО кои што ги исполнуваат
горенаведените критериуми

3.1. Идентификација и упатување на жртвите

3. ПОДДРШКА И ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ И МИГРАНТИТЕ

Активности

Број на НВО вклучени во
заштита на жртвите на
трговија со луѓе

Изготвени и усвоени критериуми

Број на упатени жртви

Број на организирани
обуки

Број на пополнети стандардни прашалници за
идентификација

Број на одржани обуки.
Број на остручени лица

Индикатори

МТСП,
Национална
комисија, со
поддршка на
меѓународни
организации

МТСП,
Национална
комисија, со
поддршка на
меѓународни
организации

МТСП,МВР со
поддршка на
меѓународни
организации

МВР, МТСП,
НВО, донации

МВР, МТСП,
МОН, МНР, со
поддршка на
меѓународни
организации

МВР, МТСП,
МОН, МНР, со
поддршка на
меѓународни
организации

Буџет /
Носители на
буџет
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Цел

Очекувани
резултати

Воспоставување на механизми за обезбедување на
општи и специјалистички, медицинска грижа и хоспитализација на жртви на ТСЛ

Техничко доопремување на прифатните центри

МЗ,
МВР,
МТСП,НВО

НК- Секретаријатот

МТСП, МВР,
меѓународни
организации

Организирање на обуки за персоналот во прифатните
центри

континуирано 20092012

континуирано 20092012

Обезбедена техничка
опрема

МТСП, МВР,
НВО, меѓународни организации

Број на пружени медицински прегледи виз-а-ви
број на побрани прегледи и грижа

Број на дистрибуирани
материјали до крајните
корисници

Дистрибуиран материјал
до сите актери до крај на
2009, континуирано од
2010-2012

Изготвен материјал

Број на организирани
обуки и обучени лица

МТСП,МВР,
НВО,

Воспоставен прифатен
центар

Индикатори

Воспоставување на државен прифатен центар за жртви
на трговија со луѓе

континуирано 20092012

Надлежни
Временска
институции/
рамка
организации

3.2.Директна помош и заштита на жртви и мигранти

Активности

Изготвување на унифициран информативен материјал
на повеќе јазици и негово дистрибуирање

До 2012, капацитетите на
прифатните центри за згрижување на жртви на трговијата со
луѓе и илегални мигранти се во
согласност со меѓународните
стандарди

До крајот на 2009, обезбеден е пакет на информативни материјали за
жртвите и мигрантите во
однос на нивните права,
обврски и можности од
моментот на идентификување

До крајот на 1012, обезбедена е бесплатна
медицинска помош и
грижа за жртви на трговија со луѓе и илегални
мигранти согласно со
потребите на корисниците

Директната помош и заштита на жртви и илегални мигранти е унапредена и во согласност со минимум меѓународните стандарди

57

1/4/2010 6:19:27 PM

МЗ со поддршка од
меѓународни
организации

НК- Секретаријатот со
поддршка на
меѓународни
организации

МТСП, МВР,
НВО со подршка на меѓународни организации
МТСП, МВР,
меѓународни
организации

МТСП, МВР,
НВО со подршка на меѓународни организации

Буџет /
Носители на
буџет
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Цел

Очекувани
резултати

До крајот на 2012, на секоја
жртва и е овозможена психосоцијална помош и грижа за
жртви на трговија со луѓе и
илегални мигранти

До 2010, постојат јасни упатства за
обезбедувањето на бесплатната правна помош

Идентификуваните жртви имаат пристап до бесплатна правна помош
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МТСП, НВО,

Организирање обуки за персоналот во прифатните
центри

Доставување на истата до сите лица/организации кои
се вклучени во заштитата на жртви и илегални мигранти

Изработка на упатства. Утврдување на листа на обучени лица/адвокати
МТСП/
НМУ,МП, НВО

3.3. Правна помош на жртви и мигранти

МТСП, НВО,

континуирано 20092012

континуирано 20092012

Надлежни
Временска
институции/
рамка
организации

Изготвување на програма за психосоцијална помош на
жртви на ТСЛ

Активности

МТСП, НВО со
поддршка на
меѓународни
организации

МТСП, НВО со
поддршка на
меѓународни
организации

Буџет /
Носители на
буџет

Број на лица на кои им
е пружен правен совет
правна помош и застапување

МТСП/НМУ,
Доставена листа до сите
МП со поддршлица/организации кои се
ка од меѓунавклучени во заштитата
родни органина жртви и мигранти до
зации
крај на 2009

Изготвени упатства.
Иготвена листа од минимум 5 адвокати вклучени
во заштитата на жртви и
мигранти до јуни 2009

Број на организирани
обуки и обучени лица

Изготвена психосоцијална програма

Индикатори
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Цел

Активности

Надлежни
Временска
институции/
рамка
организации
Индикатори

До крајот на 2012, обезбедени се
услови за успешна реинтеграција
и социјално вклучување на жртвите
Давање на информации на идентификуваните жртви
за нивните права и обврски

Посредување во процесот на вклучување во пазарот
на трудот

Број на издадени дозволи за привремен престој
од 2009-2012.

МТСП, донации, локална
самоуправа

до крајот на
МТСП, бизнис
2009
Број на лица кои биле
сектор, НВО,
упатени кон вклучување
локална само- континуираво пазарот на трудот
управа
но од 20102012

континуирано 20092012

МТСП, донации

Број на организирани
обуки; Број на лица кои
ги поминале обуките

МТСП, НВО,
бизнис сектор

Организирање на обуки и доквалификација

МТСП

Број на изработени програми

Изработка на индивидуални програми за реинтеграција
и социјално вклучување на жртви од трговијата со луѓе
МТСП, НВО

МТСП,
МВР,ИОМ и
НВО

Континуирано имплементирање на процедурите за
доброволна репатријација на жртвите од трговијата со
луѓе и илегални мигранти

Број на безбедно вратени жртви и мигранти

Буџет /
Носители на
буџет

МТСП,
МВР,ИОМ и
други меѓународни организации

континуирано 20092012

3.4. Активностите на подгрупата за борба против трговија со деца се координирани со активностите на НК.

Очекувани
резултати

До крајот на 2012 на
жртвите и илегалните
мигранти им се обезбедени услови за безбедно враќање

МВР, МТСП, МЗ;
МОН, со поддршка на
меѓународни организации

МВР, МТСП, МЗ; МОН,
НВО

До 2012, одредбите
од Законот за странци
кои се однесуваат на
издавање на дозволи
за престој на странцижртви на трговија со
луѓе, се успешно имплементирани

Воспоставени се институтционални механизми за безбедна репатријација
пешна реинтеграција/социјално вклучување

и ус-
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Цел

NAP-makedonski.indd 60

Иницијатива на НК до Владата на РМ за формирање
на државен фонд и определување на надлежни институции

Спроведување на истражувањата

Адаптирани програми

Спроведени истражувања

МТСП, НМУ,
НВО

Национална комисија,
Секретаријатот
Евалуирање и адаптирање на програмите согласно со
и Подгрупата
резултатите добиени од истражувањето
за борба против трговија со
деца

Изготвена методологија

Изготвување на методологија на истражување

2009-2010

Донесена одлука на
Владата на РМ за формирање на државен
фонд

Индикатори

МТСП, НМУ,
НВО

НК, МТСП, и
МВР

Надлежни
Временска
институции/
рамка
организации

3.5. Истражување и евалуација

Активности

Очекувани
резултати

До 2012 постои
одлука на Владата
на РМ за решавање на проблемот со надомест
на трошоците за
репатријација на
жртвите

До 2012 спроведени
До 2012, програсе најмалку две истрамите за помош и
жувања за целисходзаштита на жртвите
носта на програмите
се евалуирани и
за заштита
адаптирани

Спроведени се истражувања и евалуација
на програмите за заштита
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МТСП, национална
комисија, со
поддршка на
меѓународни
организации

МТСП, НВО со
поддршка на
меѓународни
организации

МТСП, НВО со
поддршка на
меѓународни
организации

Буџет /
Носители на
буџет
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Цел

Зајакнати капацитети
на човечките ресурси
вклучени во процесот на
заштита

Проактивните истраги има приоритет во спроведувањето на (пред)
истражни постапки

Меѓународните криминални групи се
идентификувани и
разбиени
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Секретаријат,
МВР, МТСП,
МОН, НВО

МТСП, НВО,
МВР

Утврдување на потребните за обука и континуирано
остручување

Организирање на обуки и активности за градење на
капацитетите

континуирано 20092012

Надлежни
Временска
институции/
рамка
организации

3.6. Обуки и градење на капацитетите

Активности

Континуирано успешно
спроведени меѓународни
истраги

Обучени кадри за успешно
спроведување на ПИМ

Успешно спроведени проактивни истраги

МВР

Профилирање на криминални групи

Иницирање, учество и водење на меѓународни истраги
и мерки и активности

МВР и ЈО

МВР

МВР

Собирани на разузнувачки информации

Континуирана обука за примена на ПИМ

МВР

Ажурирање на оперативните бази

4.1. Предистражна постапка (проактивна и реактивна истрага)

континуирано
континуирано

континуирано

континуирано

континуирано

Индикатори

Број на организирани
обуки; Број на остручени
лица

Утврдени потреби за
обука

Број на иницирани и
спроведени меѓународни
истраги

МВР и ЈО

МВР

нема импликации

Успешно профилирани
криминални групи

Број на обучени лица

нема импликации

нема импликации

МВР, МТСП,
МОН со поддршка на
меѓународни
организации
МТСП, НВО,
МВР со поддршка на
меѓународни
организации

Буџет /
Носители на
буџет

-

Внесени податоци

4. ИСТРАГА И КРИВИЧНО ГОНЕЊЕ НА ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ И КРИУМЧАРЕЊЕ НА МИГРАНТИ

До 2012, постои високо
специјализиран кадар (од
релевантните профили)
за пружање на заштита на
жртвите и мигрантите

Очекувани
резултати

Очекувани
резултати

Ефикасно спроведени кривични постапки

Правата на жртвите во
кривичната постапка се
обезбедени

Цел

Намален обем на организиран криминал

Подобрен статус на жртвата во
кривичната постапка
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континуирано

МТСП, центри
за социјална
работа и НВО

АОСО

Назначување на старател и правен застапник

Обука на судии и обвинители за постапување со жртвите

континуирано

континуирано

континуирано

ЈО, Суд, НВО
и социјален
работник

Информирање на жртвите за правата во кривичната
постапка

континуирано

континуирано

МВР, ЈО,АОСО

Надлежни
Временска
институции/
рамка
организации

МВР, ЈО и суд

Обезбедување на квалитетни докази во кривична
постапка

Организирање на обуки за судии и обвинители

4.3. Кривична постапка

Активности

Број на обучени лица

Број на назначени старатели и правни застапници

Број на информирани
жртви

Број на осудителни пресуди

Индикатори

АОСО и донации

МТСП,центри
за социјална
работа и НВО

ЈО, Суд, НВО
и социјален
работник

МВР,
Академија за
обука на обвинители и судии
и донации од
меѓународни
организации

Буџет /
Носители на
буџет

АКЦИСКИ ПЛАН
За борба против
трговија со деца во
Република
Македонија
2009-2012
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ВОВЕД
Акцискиот план за борба против трговија со деца34 е документ кој во целост ги одразува
заложбите на Република Македонија во борбата против трговијата со деца, а кои се
обврски на земјата, како членка на ОН и потписник на Конвенцијата за правата на
детето, меѓународните документи за човекови права особено факултативниот протокол
за продажба на деца, детска проституција и детска порнографија кон Конвенцијата за
правата на детето, Конвенцијата на ОН против транснационалниот организиран криминал
и Протоколот за превенција, спречување и казнување на трговија со луѓе, особено жени
и деца и на Светскиот план за акција.
Целта на овој акциски план е заштита на децата во Република Македонија од илегална
трговија и експлоатација, и давање приоритет на правата и интересите на децата,
Акцискиот план се темели на четири основни начела, преземени од Конвенцијата за
заштита на детето:
I. Заштита на правата - вклучувајќи ја и заштитата од дискриминација од сите
форми на злоупотреби, занемарување и експлоатација;
II. Право на опстанок и развој - вклучувајќи го правото на престој во
прифатилиштата, со овозможување на пристап до здравствените установи,
образовни институции, заштита на правата од економска експлоатација и заштита
на физичкиот, психичкиот и ментален развој на децата;
III. Учество на децата во донесувањето на одлуки што се однесуваат на
нивните права и интереси и нивно влијание во сите прашања поврзани
со нивните права и интереси - вклучувајќи го и правото за формирање и
презентирање на нивните погледи и мислења и правото да добиваат информации
достапни и разбирливи за нив што придонесуваат за нивна благосостојба, како
и нивна заштита од штетното влијание на разни информации, материјали и
содржини;
IV. Најдобриот интерес на децата да биде апсолутен приоритет при креирањето
на владината политика и при донесувањето на одлуки на секој поединец,
институција или законодавниот орган.
Акцискиот план е базиран на меѓународните искуства во оваа област и ги опфаќа сите
битни елементи: правна рамка, проценки на состојбата, превенција, заштита на жртви,
рехабилитација/реинтеграција/репатријација и координација на релевантните актери.

34

Првиот Акциски план за борба против трговија со деца беше усвоен од Националната комисија во март 2006, како дел од Стратегијата и
Акцискиот план на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција. Овој план (2009 – 2012) е изменета и надополнета верзија на првиот акциски план.
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Општи цели, насоки и приоритети
Акцискиот план има за цел да и обезбеди на Република Македонија средства и механизми
за имплементација на заложбите за борба против трговија со деца и унапредување на
координацијата меѓу сите институци и организации кои работат на борба против трговијата
со деца.
Со спроведување на Акцискиот план треба да се обезбедат соодветни механизми и
добри практики за надминување на проблемите со трговијата со деца вклучувајќи ја
превенцијата, заштитата и реинтеграција на децата жртви на трговија со луѓе и кривично
гонење на сторителите на ова кривично дело.
Акцискиот план за спречување на трговијата со деца има за цел:
■

да ја унапреди политиката на Република Македонија во однос на борбата против
трговијата со деца и нивна експлотација;

■

Законските решенија и владнината политика за борба против трговија со деца да
бидат креирани врз основа на релеванти податоци добиени од истражувања и/или
релевантни бази на податоци;

■

да се превземат превентивни мерки за намалување на причините и ризиците што
доведуваат до појава и зголемување на трговијата и експлоатацијата на децата;

■

да воспостави пакет на минимум стандардни услуги преку кои ќе се обезбеди
помош, заштита, рехабилитација и реинтеграција на децата жртви на трговија со
луѓе.

Со Акцискиот план за борба против трговијата со деца се обединуваат сите
задачи и цели што Република Македонија треба да ги преземе за да се спречи трговијата
со деца и да се заштитат децата жртви на трговијата, врз основа на начелата на еднаквост,
достапност, квалитет и ефикасност .
Заради остварување на целите на Акцискиот план се утврдуваат следните насоки и
приоритети:
■

почитување на Конвенцијата за правата на детето, Факултативниот протокол кон
Конвенцијата за продажба на деца, проституција и порнографија на деца и другите
меѓународни документи што ги утврдуваат механизмите и обврските за заштита на
децата од трговијата со луѓе и друг вид насилство и злоупотреби;

■

почитување на стандардните оперативни процедури за упатување на жртви на
трговија со луѓе и програмата за ресоцијализација и реинтеграција на деца жртви
на трговија со луѓе;

■

воспоставување на соодветни механизми за координација на инволвираните
субјекти при спроведувањето на законската регулатива и владината политика.
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Глава 1: Правни реформи
ЦЕЛ: Националното законодавство предвидува сеопфатни мерки за превенција, заштита
и кривично гонење
Очекувани резултати:
■

до крајот на 2010, извршена е анализа на постоечките закони кои предвидуваат
мерки за превенција, заштита и кривично гонење

■

До крајот на 2012, изготвени се предлог измени и дополнувања на постоечките
и донесени се нови закони кои предвидуваат мерки за превенција, заштита и
кривично гонење во согласност со меѓународните стандарди

Активности:
■

Изготвување на анализа на постоечкото законодавство од аспект на трговија
со деца согласно со новите трендови, меѓународните стандарди и состојбата со
трговија со деца во земјата

■

Формирање на работни групи во рамките на надлежните министерства за изработка
на предлог закони и нови закони

■

Организирање на работни состаноци, јавни расправи и работилници за
разгледување и финализирање на предлог законите

■

Доставување на предлог законите до Влада и Парламент за разгледување и
усвојување

■

Ратификување на Конвенцијата на Совет на Европа за акција против трговијата
со луѓе.

Подгрупата идентификува дел од измените кои треба направат во одредени закони.
Тие се дадени подолу. Оваа листа не е исцрпна и сеопфатна, анализата на постоечкото
законодавство ќе покаже дали ќе има потреба од други законски промени и евентуално
креирање на нови закони.
Кривичниот законик на РМ
■

да се предвиди казна за обид за вршење на кривичното дело трговија со малолетно
лице ;

■

да се предвиди како квалификуван облик на кривичното дело трговија со деца,
ако делото е извршено од страна на родителите и службени лица.

Закон за кривична постапка
■

Децата жртви на трговија кои сакаат и се во состојба да сведочат во постапките
против лицата вклучени во синџирот на трговијата со деца имаат право на лице
придружник кој ќе им помага и ќе ги придружува во сите постапки и пред сите
органи и институции.
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Правни реформи
Закон за социјална заштита
■

создавање законска обврска за формирање прифатилишта за жртви на трговија
со луѓе со посебни услови за сместување и заштита на деца.

Закони за основно и средно образование
■

воведување на човековите права како задолжителна содржина во наставните
планови и програми во сите степени на основно и средно образование;

■

вклучување на децата во училиштата во донесувањето на одлуки што се однесуваат
на нивните права и интереси.

Закон за странци
■

да се предвиди посебна одредба со која ќе се регулира сместувањето на малолетни
жртви на трговија, странски државјани во посебно одделение во Прифатниот
центар за странци.

Закон за бесплатна правна помош
■

да се предвиди задолжително обезбедување на бесплатна правна помош во
кривичната постапка во која жртви на трговија се деца.

Носител и партнери:
Министерство за правда (МП) и Министерство за труд и социјална политика (МТСП)
во партнерство со други ресорни министерства, домашни невладини и меѓународни
организации
Носител на финансиски трошоци:
МП со поддршка од меѓународни организации
Рок:
До крајот 2012 година
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Глава 2: Проценка на состојбата
ЦЕЛ: Воспоставен систем за следење на состојбата, прибирање и обработка на податоци
за трговија со деца
Очекувани резултати:
■

До крајот на 2010, воспоставената методологија за прибирање на податоци
за трговија со луѓе во МВР и МТСП ги зема предвид специфичните потреби и
интересите на детето

■

До крајот на 2012, воспоственитеи операционализирани бази на податоци за
трговија со луѓе во МТСП и во МВР ги земаат предвид специфичните потреби и
интересите на детето

■

До крајот на 2012, објавени се три извештаи за појавата на трговија со деца

Активности:
■

Формирање на работна група кои ќе изработат единствена методологија за
прибирање, обработка и размена на податоци поврзани со трговијата со деца.

■

Тестирање на терен на развиените инструменти преку селектирани центри за
социјална работа и полициски станици

■

Одржување на специјализирани обуки за претставници од МТСП и МВР за
прибирање, обработка и употреба на податоци за трговија со деца

■

Базите на податоци треба да содржат елементи кои ќе обезбедат посебна
евиденција за деца сторители и деца жртви

■

Одржување на специјализирани обуки за лицата одговорни за внес на податоци
во базите на податоци

■

Генерирање и употреба на статистички извештаи од базите

■

Изработка на инструменти за прибирање на податоци

■

Изработка на студии, печатење и дистрибуција

Носител и партнери:
МВР, МТСП во партнерство со други институции и меѓународни и невладини организации
и академски институции.
Носител на финансиски трошоци:
Релевантните министерства, НВО, академски инситуции со можна поддршка меѓународни
организации и приватниот сектор.
Рок:
Континуирано до крај на 2012 година.
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Глава 3: Превенција
ЦЕЛ: Човечките и институционалните капацитети се зајакнати за спроведување на
превентивни активности од трговија со деца, едукација на децата и подигање на јавна
свест за проблемот
Очекувани резултати:
■ Вработените во ЦСР и МВР кои работата на борба против трговија со деца се
оспособени за спроведување на превентивни активности
■ До крајот на 2012 отворени се најмалку 6 дневни центри за деца на улица во
Македонија
■ До крајот на 2012, невладините организации кои работат со деца имаат зајакнати
капацитети за спроведување на превентивни програми
■ До крајот на 2012, новинарите (од пишаните и телевизиски медиуми) се сензибилизирани за известување за трговија со дец
■ Јавната свест кај децата и родителите и корисниците на услуги на жртви на
трговија со деца е подигната на повисоко ниво
Активности:
■ Организирање на специјализирани обуки за професионалците од ЦСР и МВР за
превенција.
■ Идентификување и опремување на простор за дневни центри
■ Идентификување и обука на кадар за работа во дневните центри
■ Организирање обуки за претставници од НВО секторот за креирање и спроведување
на превентивни програми
■ Обуки на претставници на медиумите со цел нивно запознавање со проблемот на
трговијата со деца и посоодветно презентирање на случаите преку средствата за
јавно информирање
■ Изготвување на Водич за медиско известување на случаи на трговија со деца.
■ Одржување превентивни лекции во основни и средни училишта, како и други
воспитно образовни установи, со цел информирање на учениците и училишниот
кадар за проблемот/трендот на трговија со деца.
■ Воведување на наставна содржина трговија со деца во формалното основно и
средно образование.
■ Организирање на три медиумски кампањи за подигање на јавната свест на
национало и локално ниво.
■ Промовирање и поддршка на телефонска СОС линија за помош од трговија со
луѓе и инфо советувалишта.
Носител и партнери:
МТСП, МВР, МО, единици на локалната самоуправа (ЕЛС), НВО со релевантните институции
и меѓународни организации.
Носител на финансиски трошоци:
Релевантните министерства и ЕЛС со можна поддршка меѓународни организации и
приватниот сектор.
Рок:
Во континуитет до 2012 година.
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Глава 4: Идентификација
ЦЕЛ: Човечките и инситуционални капацитети за идентификација на деца во ризик и
деца жртви на трговија со луѓе се зајакнати
Очекувани резултати:
■

Вработените во ЦСР и МВР кои работат со деца во ризик имаат вештини и знаења
за вршење на идентификација

■

Воспоставување на систем за идентификација, регистрирање и следење на деца
во ризик

■

До крајот на 2012, воспоставен е национален систем за следење на спроведувањето
на СОП

■

Зголемени капацитети на гранична полиција за препознавање и упатување на
случаи на трговија со деца

Активности:
■

Организирање на специјализирани обуки за професионалците од ЦСР, МВР, НВО,
училиштата за идентификација и упатување на деца во ризик.

■

Воспоставување на инструменти за идентификација, регистирање и следење на
деца во ризик

■

Обука за користење на инструментите

■

Соодветна и ефикасна имплементација на соодветните мерки содржани во
стандардни оперативни процедури (СОП)

■

Обуки за претставници на граничната полиција за препознавање и упатување на
случаи на трговија со деца

■

Формирање на работна група за измена и дополнување на СОП (вклучувајќи го
и СОП-от на гранична полиција за вршење на гранична контрола и надзор на
зелената граница и во внатрешноста).

■

Доставување на ревидиран СОП до Влада за усвојување

Носител и партнери:
МВР, МТСП, НВО, ЕЛС во соработка со меѓународни организации.
Носител на финансиски трошоци:
МТСП, МВР, НВО. ЕЛС со можна поддршка од меѓународни организации и приватниот
сектор
Рок:
Во континуитет до 2012 година
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Глава 5: Помош и заштита
ЦЕЛ: Минимум стандарди за помош, третман и заштита на деца-жртви на трговијата на
децата – жртви и деца сведоци се воспоставени
Очекувани резултати:
■

До крајот на 2012, воспоставен е национален систем за следење на спроведувањето
на СОП

■

Национален систем за следење на спроведувањето на програмата за реинтеграција
и ресоцијализација е воспоставен и се следи во секој ЦСР

■

До крајот на 2012, идентификувани и обучени најмалку 10 специјализирани
згрижувачки семејства

Активности:
■

Соодветна и ефикасна имплементација на СОП.

■

Организирање на обуки на претставници од сите институции надлежни за
имплементација на СОП за спроведување на посебните мерки на заштита на
децата жртви на трговија во сите фази

■

Организирање на обуки за примена на посебни техники на водење разговор со
деца жртви.

■

Соодветна и ефикасна имплементација на програмата за реинтеграција и ресоцијализација на МТСП.

■

Организирање на обуки за примена на посебни техники на водење разговор со
деца жртви.

■

Обука на претставници на ЦСР за идентификување и ангажирање на згрижувачки
семејства

■

Изготвување на тренинг модул за специјализирани згрижувачки смеејства

■

Изготуввање на стандарди за специјализирани згрижувачки семејства

■

Обука на згрижувачки семејства

Носител и партнери:
МТСП, МВР, МП, ресорни министерства, НВО во соработка со меѓународни организации
Носител на финансиски трошоци:
МВР, МТСП, НВО, во соработка со меѓународни организации.
Рок:
континуирано до крајот на 2012 година
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Глава 6: Рехабилитација, реинтеграција и репатријација
ЦЕЛ: Воспоставен систем за рехабилитација и реинеграција и безбедна репатријација
на деца жртви
Очекувани резултати:
■

до крајот на 2012, воспоставен е национален систем за следење на спроведувањето
на СОП

■

Национален систм за следење на спроведувањето на програмата за реинтеграција
и ресоцијализација е воспоставен и се следи во секој ЦСР

■

Национален систем за репатријација е воспоставен и оперативен

Активности:
■

Соодветна и ефикасна имплементација на соодветните мерки содржани vo СОП.

■

Спроведувње на обуки за јакнење на капацитетите на вработените во Прифатниот
центар за странци

■

Креирање на програма за психо-социјална поддршка за деца смесени во прифатниот центар

■

Основање на центри за рехабилитација и изготување и спроведување на соодветни
програми за подготовка на децата жртвите за реинтерграција во средината.

■

Креирање на програма за обука и спорведување на обука за НВО за поддршка на
ЦСР во имплементација на програмата за реинтеграција и ресоцијализација

■

Воспоставување на механизам за соработка со земјата на потекло на жртвата и
нивно учество во изработката на планот за реинтеграција.

■

Создавање на минимум стандарди кои треба да се спроведат за безбедно и сигурно
враќање на децата жртви странски државјани

Активности:
■

Соодветна и ефикасна имплементација на соодветните мерки содржани во стандардни оперативни процедури

■

Организирање на обуки на претставници од сите институции надлежни за имплементација на СОП за спроведување на посебните мерки на заштита на децата
жртви на трговија во сите фази

■

Организирање на обуки за примена на посебни техники на водење разговор со
деца жртви.

■

Соодветна и ефикасна имплементација на програмата за реинтеграција и ресоцијализација на МТСП.

■

Организирање на обуки за примена на посебни техники на водење разговор со
деца жртви.

■

Обука на претставници на ЦСР за идентификување и ангажирање на згрижувачки
семејства
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Рехабилитација,
реинтеграција и
репатријација
■

Изготвување на тренинг модул за специјализирани згрижувачки смеејства

■

Изготуввање на стандарди за специјализирани згрижувачки семејства

■

Обука на згрижувачки семејства

Носител и партнери:
МТСП, МВР, МП, ресорни министерства, НВО во соработка со меѓународни организации
Носител на финансиски трошоци:
МВР, МТСП, НВО, во соработка со меѓународни организации.
Рок:
Во континуитет до 2012 година.
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Глава 7: Координација и меѓународна соработка
ЦЕЛ: Воспоставена и унапредена соработка и координацина национало и меѓународно
ниво
Очекувани резултати
■

воспоставени механизми за соработка помеѓу институциите и организациите на
национално ниво

■

Воспоставени механизми за соработка помеѓу институциите и организациите на
меѓународно ниво

Активности:
■

Потпишување на меморандуми за соработка помеѓу владини инстиуции и невладини
организации кои ќе ги земат в предивид специфичните потреби и најдобриот
интерес на децата жртви.

■

Оддржување на редовни состаноци на Подгрупата

■

Следење на спроведување на акцискиот план и редовно известувње до
Националната комисија

■

Склучување на билатерални и мултилатерални договори за соработка со земјите
од кои и во кои децата се жртви- сведоци на трговија и нивно сигурно враќање.

■

Подобрување
информации.

■

Понатамошна имплементација на ТМУ со проширување на соработката со земји
надвор од регионот на ЈИЕ .

■

Организирање и спроведувње на студиски посети со цел размена на искуства

на

прекугранична

соработка

преку

зголемена

размена

на

Носител и партнери:
Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција и
Поддгрупата за борба против трговија со деца, релевантни министерства и меѓународни
организации
Носител на финансиски трошоци:
Релевантни министерства и меѓународни организации со донации
Рок:
Во континуитет до 2012 година
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Глава 8: Мониторинг и евалуација на спроведување на акцискиот
план за борба против трговија со деца
Мониторинг на имплементацијата на Акцискиот план за борба против трговија со деца ќе
се врши од страна на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална
миграција во Република Македонија преку Подгрупата.
Со цел полесно следење на прогресот кој е направен за постигнување на резултатите,
Подгрупата ќе изготви информација за почетната состојба за секој од предвидените
резултати. Оваа информацијата ќе преставува составен дел од акцискиот план и ќе биде
алатка со која се следи во колкав процент се исполнети предивдените резултати. Секоја
од надлежните институции ќе биде одговорна за доставувње на податоци за почетната
состојба.
Сите институции и организации кои се вклучени во имплементација на Акцискиот план се
должни писмено да ја известуваат Подгрупата за превземените активности најмалку два
пати годишно.
За имплементацијата на Акцискиот план, Подгрупата ќе ја известува Националната
комисија два пати годишно, а за активностите кои ќе се спроведуваат ќе известува
континиурано.
Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција ќе ја
информира Владата на Република Македонија и Собранието на РМ за спроведените
активности предвидени во овој Акцискиот план.
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Табеларен приказ
на акцискиот план
за борба против
трговија со деца
во Република
Македонија
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Цел

1.2. До крајот на 2012, изготвени се предлог измени и
дополнувања на постоечките
и донесени се нови закони кои
предвидуваат мерки за превенција, заштита и кривично
гонење во согласност со меѓународните стандарди

1.1. До крајот на 2010, извршена е анализа на постоечките
закони кои предвидуваат мерки за превенција, заштита и
кривично гонење

Очекувани резултати

Индикатори

1.2.1. Формирање на работни групи во рамките на
надлежните министерства за изработка на предлог
закони и нови закони
1.2.2. Организирање на работни состаноци, јавни
расправи и работилници за разгледување и финализирање на предлог законите
1.2.3. Доставување на предлог законите до Влада
и Парламент за разгледување и усвојување
1.2.4 Ратификување на Конвенцијата на Совет на
Европа за акција против трговијата со луѓе.

% од предложените законски измени се усвоени од
Владата и Парламентот
Ратифкуванa конвенција на
Совет на Европа

1.1.1. Изготвување на анализа на постоечкото законодавство од аспект на трговија со деца согласно
1.1.1 Анализата на постоечсо новите трендови, меѓународните стандарди и
ките закони е извршена
состојбата со трговија со деца во земјата

Активности

ГЛАВА 1: ПРАВНИ РЕФОРМИ

МП, МТСП, НВО, други
ресорни министерства,
меѓународни организации

Надлежни институции

МП со поддршка од
меѓународни
организации

Носители на
буџет

Прилог 1: ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ДЕЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2009-2012

1.Националното законодавство предвидува
сеопфатни мерки за превенција, заштита и
кривично гонење
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Цел

2. Воспоставен систем за следење на состојбата, прибирање и обработка на податоци за трговија со деца
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Активности

2.3. До крајот на 2012, објавени се три извештаи за појавата на трговија со деца

2.3.1 Изработка на инструменти за прибирање на
податоци
2.3.2. Изработка на студии, печатење и дистрибуција

2.1.1. Формирање на работна група која ќе изработи
единствена методологија за прибирање, обработка
2.1. До крајот на 2010, воси размена на податоци поврзани со трговијата со
поставената методологија за
деца.
прибирање на податоци за тр2.1.2. Тестирање на терен на развиените инструговија со луѓе во МВР и МТСП
менти преку селектирани центри за социјална рабоги зема предвид специфичта и полициски станици
ните потреби и интересите на
2.1.3. Одржување на специјализирани обуки за
детето
претставници од МТСП и МВР за прибирање, обработка и употреба на податоци за трговија со деца
2.2.1. Базите на податоци треба да содржат еле2.2. До крајот на 2012, восменти кои ќе обезбедат посебна евиденција за деца
поственитеи операционалисторители и деца жртви
зирани бази на податоци за
трговија со луѓе во МТСП и во 2.2.2. Одржување на специјализирани обуки за лицата одговорни за внес на податоци во базите на
МВР ги земаат предвид специфичните потреби и интере- податоци
сите на детето
2.2.3. Генерирање и употреба на статистички извештаи од базите

Очекувани резултати

Надлежни институции

Носители на
буџет

Број на испечатени и
дистрибуирани студии

Релевантните
министерства,
НВО, академМВР, МТСП, НВО, меѓуна- ски инситуции
родни и академски инсти- со можна
Базите содржат посебна
туции.
поддршка
евиденција за деца
меѓународни
организации
Број на лица кои се обучеи приватниот
ни да работат со базите
сектор.
Годишен број на статистички извештаи

Индикатори
Постојат посебни инструменти кои се за прибирање
на податоци за деца
Извршено пилот тестирање за валидација на
изготвените инструменти
Број на лица обучени за
примена на инструментите

ГЛАВА 2: ПРОЦЕНКА НА СОСТОЈБАТА
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Цел

3. Човечките и институционалните капацитети се зајакнати за спроведување на превентивни активности од трговија со деца, едукација на децата и подигање на јавна свест за проблемот
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Активности

3.2.1. Идентификување и опремување на простор
за дневни центри
Број на нови дневни центри
3.2.2. Идентификување и обука на кадар за работа
во дневните центри

Број на специјализирани
обуки за вработените во
ЦСР и МВР
% од вработените во ЦСР
и МВР кои поминале барем
една специјализирана обука
годишно

Индикатори

3.5,1. Обуки на претставници на медиумите со цел
нивно запознавање со проблемот на трговијата
со деца и посоодветно презентирање на случаите
преку средствата за јавно информирање
3.5.2. Изготвување на Водич за медиско известување на случаи на трговија со деца.

3.6.1. Одржување превентивни лекции во основни
и средни училишта, како и други воспитно образовни установи, со цел информирање на учениците и
училишниот кадар за проблемот/трендот на трго3.6. Јавната свест кај децата и
вија со деца.
родителите и корисниците на
3.6.2. Воведување на наставна содржина трговија со
услуги на жртви на трговија со
деца во формалното основно и средно образование.
деца е подигната на повисоко
3.6.3. Организирање на три медиумски кампањи за пониво
дигање на јавната свест на национало и локално ниво.
3.6.4. Промовирање и поддршка на постоечката
телефонска СОС линија за помош од трговија со
луѓе и инфо советувалишта.

3.5. До крајот на 2012, новинарите (од пишаните и телевизиски медиуми) се сензибилизирани за известување за
трговија со деца

Надлежни институции

Носители на
буџет

Број на училишта кои одржале превентивни лекции
Наставна содржина е воведена
Број на медиумски кампањи
Број на упатени лица преку
СОС линијата

Релевантните
министерства
МТСП, МВР, МО, ЕЛС,
и ЕЛС со можНВО со релевантните инна поддршка
ституции и меѓународни
меѓународни
Број на новинари што учест- организации.
организации
вувале на обуки
и приватниот
Водич за медиумско покрисектор.
вање на случаи на трговија
со деца изготвен

3.4. До крајот на 2012, невладините организации кои рабо- 3.4.1. Организирање обуки за претставници од НВО
Број на НВО кои учествувасекторот за креирање и спроведување на превентат со деца имаат зајакнати
ле на обуки
капацитети за спроведување тивни програми
на превентивни програми

3.2. До крајот на 2012 отворени се најмалку 6 дневни
центри за деца на улица во
Македонија.

3.1. Вработените во ЦСР и
3.1.1. Организирање на специјализирани обуки за
МВР кои работата на борба
професионалците од ЦСР и МВР за превенција.
против трговија со деца се оспособени за спроведување на
превентивни активности

Очекувани резултати

ГЛАВА 3: ПРЕВЕНЦИЈА
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4.1. Вработените во ЦСР и
МВР кои работат со деца
во ризик имаат вештини
и знаења за вршење на
идентификација
4.2. Воспоставување на
систем за идентификација,
регистрирање и следење
на деца во ризик
4.3. До крајот на 2012,
воспоставен е национален систем за следење на
спроведувањето на СОП

Индикатори

Систем за идентификација, регистрирање и следење на деца во ризик е
воспоставен.

Постоење на ревидирани
СОП

4.3.1. Соодветна и ефикасна имплементација Број на лица обучени за
на соодветните мерки содржани во стандард- соодветна имплементани оперативни процедури (СОП).
ција на СОП

4.2.1. Воспоставување на инструменти за
идентификација, регистирање и следење на
деца во ризик
4.2.2. Обука за користење на инструментите

4.1.1. Организирање на спец ијализирани
Број на специјализирани
обуки за професионалците од ЦСР, МВР,
обуки
НВО, училиштата за идентификација и упатување на деца во ризик.

Активности

ГЛАВА 4: ИДЕНТИФИКАЦИЈА

4.4.1. Обуки за претставници на граничната
полиција за препознавање и упатување на
случаи на трговија со деца
4.4. Зголемени капацитети
4.4.2. Формирање на работна група за измена гранична полиција за
на и дополнување на СОП (вклучувајќи го и
препознавање и упатување
СОП-от на гранична полиција за вршење на
на случаи на трговија со
гранична контрола и надзор на зелената градеца
ница и во внатрешноста).
4.4.3. Доставување на ревидиран СОП до
Влада за усвојување

Очекувани резултати

Цел

4. Човечките и инситуционални капацитети за идентификација на деца во ризик и деца жртви на трговија со луѓе
се зајакнати
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МВР, МТСП, НВО, ЕЛС
во соработка со меѓународни организации.

Надлежни институции/
организации

МТСП, МВР,
НВО. ЕЛС
со можна
поддршка
од меѓународни организации и
приватниот
сектор

Носители на
буџет
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Цел

5. Минимум стандарди за помош, третман и заштита на децажртви на трговијата на децата – жртви и деца сведоци се воспоставени
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5.1.1. Соодветна и ефикасна имплементација
на соодветните мерки содржани во стандардни оперативни процедури (СОП).
5.1.2. Организирање на обуки на претставници
од сите институции надлежни за имплементација на СОП за спроведување на посебните
мерки на заштита на децата жртви на трговија
во сите фази
5.1.3. Организирање на обуки за примена на
посебни техники на водење разговор со деца
жртви.
5.2.1. Соодветна и ефикасна имплементација
на програмата за реинтеграција и ресоцијализација на МТСП.
5.2.2. Организирање на обуки за примена на
посебни техники на водење разговор со деца
жртви.

Активности

Број на лица обучени за
соодветна имплементација на програмата
Број на лица обучени за
посебни теники за водење разговор

Број на лица обучени за
соодветна имплементација на СОП
Број на лица обучени за
посебни теники за водење разговор

Индикатори

5.3.1. Обука на претставници на ЦСР за идентификување и ангажирање на згрижувачки
семејства
5.3. До крајот на 2012,
Број на специјализирани
идентификувани и обучени 5.3.2. Изготвување на тренинг модул за спенајмалку 10 специјализира- цијализирани згрижувачки смеејства
згрижувачки семејства
ни згрижувачки семејства
5.3.3. Изготуввање на стандарди за специјализирани згрижувачки семејства
5.3.4. Обука на згрижувачки семејства

5.2. Национален систем
за следење на спроведувањето на програмата за
реинтеграција и ресоцијализација е воспоставен и
се следи во секој ЦСР

5.1. До крајот на 2012,
воспоставен е национален систем за следење на
спроведувањето на СОП

Очекувани резултати

ГЛАВА 5: ПОМОШ И ЗАШТИТА

МТСП, МВР, МП, ресорни министерства,
НВО во соработка со
меѓународни организации

МВР, МТСП,
НВО, во соработка со
меѓународни организации

Надлежни институции/ Носители на
организации
буџет
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Цел

6. Воспоставен систем за рехабилитација и реинеграција и
безбедна репатријација на деца жртви
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6.3.Национален систем за
репатријација е воспоставен и оперативен

6.2. Национален систм
за следење на спроведувањето на програмата за
реинтеграција и ресоцијализација е воспоставен и
се следи во секој ЦСР

6.1. До крајот на 2012,
воспоставен е национален систем за следење на
спроведувањето на СОП

Очекувани резултати
6.1.1. Соодветна и ефикасна имплементација на соодветните мерки содржани во
стандардни оперативни процедури (СОП).
6.1.2. Спроведувње на обуки за јакнење
на капацитетите на вработените во
Прифатниот центар за странци
6.1.3 Креирање на програма за психо-социјална поддршка за деца сместени во
прифатниот центар
6.2.1. Основање на центри за рехабилитација и изготвување и спроведување на соодветни програми за подготовка на децата
жртви за реинтерграција во средината.
6.2.2. Креирање на програма за обука и
спорведување на обука за НВО за поддршка
на ЦСР во имплементација на програмата
за реинтеграција и ресоцијализација.
6.3.1 Воспоставување на механизам за соработка со земјата на потекло на жртвата и
нивно учество во изработката на планот за
реинтеграција.
6.3.2. Создавање на минимум стандарди
кои треба да се спроведат за безбедно и
сигурно враќање на децата жртви странски
државјани.

Активности

Број на земји со кои се воспоставени механизми за соработка

Број на обучени НВО

Број на центри за рехабилитација

Број на лица обучени за соодветна имплементација на
СОП
Број на спроведени обуки за
прифатниот центар
Програма за поддршка развиена

Индикатори

ГЛАВА 6: РЕХАБИЛИТАЦИЈА, РЕИНТЕГРАЦИЈА И РЕПАТРИЈАЦИЈА

МТСП, МВР, МП, ресорни министерства,
НВО во соработка со
меѓународни организации

Надлежни
институции

МВР, МТСП,
НВО, во соработка со
меѓународни
организации.

Носители на
буџет
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Цел

7. Воспоставена и унапредена соработка и координацина
национало и меѓународно ниво
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Индикатори

Број на договори
Број на состаноци за размена на информации
Број на случаи на заедничко
постапување со странски
земји
Број на студиски посети

7.1.1. Потпишување на меморандуми за
соработка помеѓу владини инстиуции и невладини организации кои ќе ги земат в предивид специфичните потреби и најдобриот
Број на потпишани мемоинтерес на децата жртви.
рандуми
7.1.2. Оддржување на редовни состаноци на
Број на извештаи
Подгрупата
7.1.3. Следење на спроведување на акцискиот план и редовно известување до
Националната комисија

Активности

7.2.1. Склучување на билатерални и мултилатерални договори за соработка со земјите
од кои и во кои децата се жртви- сведоци на
трговија и нивно сигурно враќање.
7.2. Воспоставени механи7.2.2. Подобрување на прекугранична соразми за соработка помеѓу
ботка преку зголемена размена на инфоринституциите и организамации.
циите на меѓународно ниво
7.2.3.. Понатамошна имплементација на
ТМУ со проширување на соработката со
земји надвор од регионот на ЈИЕ .
7.2.4. Организирање и спроведувње на студиски посети со цел размена на искуства

7.1. Воспоставени механизми за соработка помеѓу
институциите и организациите на национално ниво

Очекувани резултати

ГЛАВА 7: КООРДИНАЦИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Носители
на буџет

Релевантни
министерНационалната комиства и меѓусија, Поддгрупата,
народни оррелевантни министерганизации со
ства и меѓународни
донации
организации

Надлежни институции
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KOMISIONI NACIONAL PËR LUFTË KUNDËR
TRAFIKIMIT ME QENIE NJERËZORE DHE
MIGRACIONIT ILEGAL

STRATEGJIA NACIONALE
PËR LUFTË KUNDËR TRAFIKIMIT ME
QENIE NJERËZORE DHE MIGRACIONIT
ILEGAL NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË
PLANI AKSIONAL NACIONAL I LUFTËS
KUNDËR TRAFIKIMIT ME NJERËZ DHE
MIGRIMIT ILEGAL NË REPUBLIKËN E
MAQEDONISË
PLANI I VEPRIMIT PËR LUFTË KUNDËR
TRAFIKIMIT ME FËMIJË
NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

2009-2012

.indd 3

1/4/2010 9:23:14 PM

