
За Националната комисија
Националната Комисија за борба против трговија 
со луѓе во континиутет превзема мерки кои се во 
функција на подобрување на идентификацијата на 
жртвите на трговија со луѓе, обезбедување на нивна 
помош и заштита, како и поефикасно откривање на 
сторителите на тргoвијта со луѓе и нивното изнесување 
пред лицето на правдата. Нејзина задача е да ја 
следи и анализира состојбата со трговијата со луѓе и 
илегалната миграција, да ги координира активностите 
и да соработува со меѓународни  организации и 
здруженија на граѓани кои сe вклучени во поддршка 
во оваа област.

Комисијата е формирана во 2001 година
Во интеринституционален состав од: Министерство 
за внатрешни работи; Министерство за труд и 
социјална политика; Министерство за образование 
и наука; Министерство за здравство; Министерство 
за надворешни работи; Министерство за правда; 
Државниот инспекторат за труд; Агенција за 
вработување; Јавното Обвинителство и Судот, со цел 
да постигне повисоко ниво на ефикасност и заедничко 
дејствување на сите институции вклучени во борбата 
против трговијата со луѓе. 

Кој помага во работата на Комисијата?
• Секретаријатот и Подгрупата за борба против 

трговија со деца 

• Националниот механизам за упатување (НМУ) 

МТСП
Елена Гроздранова-Државен советник во МТСП

Во Република Северна Македонија заштитата 
на жртвите од трговија со луѓе особено на
жените и децата е приоритет на кој

континуирано и систематски се работи преку подобрување на
политиките, законската рамка и низа мерки и активности за 
унапредување на системот за превенција и заштита на истите. 
Сепак потребно е во наредниот период  да се 
стави поголем акцент на оперативното
делување на стручните служби во сите
одговорни  институции, размена на искуства 
и развивање на програми и услуги во
согласност со потребите на жртвите
на трговија со луѓе.

Што е досега сработено?
Во изминатите две децении, националните власти 
преземаа важни чекори во насока на подобрување во 
борбата против трговијата со луѓе. Потпишани се и 
ратификувани значајни Протоколи и Конвенции како 
и иницирани се голем број на измени на Закони.

• Трговијата со луѓе стана кривично дело со 
додавање на членот 418-а со наслов „Трговија со 
луѓе“ во Кривичниот законик (КЗ), во февруари 
2002 година. 

• Во 2018 година во КЗ беше инкорпориран 
принципот на неказнување за жртвите на 
трговија.

• Изработени се пет Национални стратгии и 
Акциски планови борба против трговија со луѓе и 
илегална миграција.

• Воспоставени се Стандардни Оперативни 
Процедури за постапување со жртвите, како и 
Центар за жртви на трговија со луѓе и сексуално 
насилство.

• На иницијатива на Комисијата воспоставен е 
Национален Известувач за трговија со луѓе и         
илегална миграција во рамките на Канцеларијата 
на Народниот правобранител.

• Формирана е Национална единица за сузбивање 
на криумчарење мигранти и трговија со луѓе   
(Task Force) и Мобилни тимови за идентификација 
на ранливи категории, вклучително и жртви на 
трговијата со луѓе.

• Поставени се Локални комисии во општините.

Кои се нашите водечки меѓународни 
партнери и граѓански здруженија?
Во 20 годишното работење во соработка со партнерите, 
беа реализирани голем број на успешни проекти чија 
заслуга во најголем дел се должи на посветеноста 
кон проблематиката како и кон партнерскиот 
однос на Националната комисија со меѓународните 
организации. 

Клучни меѓународни партнери се: ИОМ, Мисијата 
на ОБСЕ во Скопје, ИЦМПД, МАРРИ, УНХЦР, ГИЗ, 
Програмска канцеларија на Совет на Европа во Скопје, 
Делегацијата на ЕУ, УНИЦЕФ,  Амбасадата на САД
во Скопје.                                                                                  

Голема поддршка и посветеност во борбата против  
трговијата со луѓе во изминатите години добивме од 
Отворена Порта/Ла Страда, Македонско здружение на 
млади правници, За среќно детство, Семпер – Битола, 
Еднаков Пристап, Црвен Крст, Детската амбасада 
МЕЃАШИ, РАЖМ Лулуди, СОС Детско село Скопје и 
сите други организации и кои несебично помагаа 
изминатиот период.

МВР
Љупчо Маркудов-Началник на Единица за трговија 
со луѓе и криумчарење на мигранти / Помошник 
раководител на Национална единица за сузбивање 
криумчарење на мигранти и трговија со луѓе. 

Секое лице без оглед на неговата национална припадност, 
религија, политичко убедување или општествен статус, во
момент на ранливост, може да биде предмет на некој вид на
експлоатација. Како специјализирана единица која се бори против 
овој вид на организиран криминал, нашиот фокус е насочен кон
раната идентификација на жртвите на
трговија со луѓе, обезбедување на нивна
заштита и првична помош, како и
обезбедување на материјални докази против 
сторителите на овие исклучително тешки 
кривични дела против човештвото и
меѓународното право. 



Национален Координатор
Магдалена Несторовска – Национална Координаторка 
за борба против трговија со луѓе во Република Северна 
Македонија

Оваа појава е еден од најгрубите облици на кршење на основните 
човекови права и слободи. Таа се мултиплицира најмногу кога е
невидлива, затоа особено е важно да ја направиме видлива и што 
повеќе субјекти да ги направиме сојузници и 
партнери во заедничката борба, да ги
наоружаме со знаење и информации,
едноставно да ги направиме сензитивни на 
оваа тема.

Какви се нашите визии и планови
за иднината?

• Да ги охрабриме судиите и обвинителите да 
ги забрзаат истражните и судски процеси за 
трговците со луѓе и криумчарите на мигранти и 
истите да ги казнат колку што е можно построго.

• Преку локалните комисии, да бидеме уште повеќе 
присутни во локалните заедници кои се регрутни 
бази за жртви на трговија со луѓе во Македонија. 

• Да се создадат услови за поефикасна и ефективна 
работа на Националната единица и мобилните 
тимови во насока на координиран и воедначен 
пристап.

• Да им го направиме полесен и позадоволен 
животот на жртвите по нивната експлоатација 
и идентификација, вклучувајќи ги во 
реинтеграциски процеси.

Националната комисија ги охрабрува граѓаните да се 
информираат и да пријавуваат доколку имаат сомнежи 

за евентуални случаи на трговија со луѓе на:

Електронски на Црвено копче
http://redbutton.mvr.gov.mk/

Телефонски на
192 

Бесплатната СОС линија
0800 11 111

Влада на Република Северна Македонија


