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БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ  
Министерство за труд и социјална политика, Сектор за еднакви  

можности, Национален механизам за упатување на жртви на трговија 
со луѓе 

 
 
 Министерството за труд и социјална политика во текот на 2010 година  
продолжи со активностите кои се однесуваат  на превенцијата и заштитата на 
жртвите на трговија со луѓе преку координативната Канцеларија на националниот 
механизам за упатување на жртвите на трговија со луѓе (НМУ). Овие активности 
НМУ ги реализира во координација и соработка со Центрите за социјална работа 
односно номинираните социјални работници од 30 града во Република Макеонија.  
 
Основна улога на НМУ 
Координативната Канцеларија на НМУ, односно двете вработени лица како 
и по двајца обучени социјални работници од Центри за социјална работа, 
достапни се 24 часа на мобилни телефони  и се во постојана комуникација 
со полицијата и НВОии со цел обезбедувње помош и заштита на жртвите 
на трговија со луѓе преку:   

• првична проценка на потребите  на лицата за кои се претпоставува 
дека се жртви на трговија со луѓе, организација и координација на 
соодветна помош (интервенција во криза, психосоцијална поддршка  и 
советување, храна, облека, медицинска помош); 

• упатување во прифатилиште  за жртви на трговија со луѓе, во НВО 
“Отворена порта” (со која е потпишан  меморандум за соработка) или 
во Прифатниот центар за странци (со кој управува полицијата), 
враќање во семејството или пронаоѓање на соодветно сместување;  

• прибирање на потребна документација за лицата, лични документи, 
здравствени легитимации и др.; 

• координација на заштитата  (контакт со семејството, назначување на 
посебен старател  за малолетните лица, проценка на можностите и 
условите за враќање во семејството);  

• информирање на жртвите за нивните права и статус (правна помош, 
информирање за законските одредби, застапување); 

• изготвување и реализација на индивидуална програма за 
ресоцијализација и реинтеграција на децата жртви на трговија со 
луѓе.  

 
Отворање на Центар за лица-жртви на трговија со луѓе 
 
Во согласност со обврските кои произлегуваат од  Закон за социјална 
заштита (Сл. весник на РМ бр.79/09 чл.26 и чл.31 ) заштита  на лица жртви 
на трговија со луѓе се овозможува во Центар за лица-жртви на трговија со 
луѓе (член 132).  Во овој контекст, Министерството за труд и социјална 
политика  изготви “Правилник за нормативите и стандардите за простор, 
опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со 
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работа на установа за социјална заштита  Центар за лица-жртви на трговија 
со луѓе” (Службен весник  на РМ бр.100/10 од 23.07.2010 година).  
За функционирање на овој Центар, според меѓународните стандарди за 
човекови права, исто така изработени се следните интерни документи:  
 

1. Правилник за однесување и работење на вработените 
2. Постапки  и процедури за упатување, сместување, згрижување и 

престој (СОП) 
3. Куќен ред 
4. Протокол  за заштита 
5. Изјава за тајност на локацијата/Изјави на персоналот за деловна 

тајна 
6. Евалуација на програмата  за помош и поддршка  
7. Изјава (согласност ) за прифаќање на сместување  
8. Формулар  за евидентирање 
9. Изјава за напуштање  
10. Изјава за примопредав ање  
11. Изјава за прифаќање  и упатување ЦСР/НМУ 

   
Со цел финализирање на истите и добивање на мислење и сугестии од државни 
институции и невладини организации кои се вклучени во борбата против 
трговијата со луѓе,  Министерството за труд и социјална политика, со поддршка  на 
Набљудувачката Мисија на ОБСЕ во Скопје организираше работна средба на 
тема: „Подзаконски акти за Цента за лица - жртви на трговија со луѓе„  на 
23.09.2010 година. Учесници на тркалезната маса беа 25 предавници од: секторот 
за социјална заштита од Министерството за труд и социјална политика, 
Министерството за внатрешни работи, Министерство за образование, Центри за 
социјална работа, Агенција за вработување и претставници на невладини 
организации и меѓународни организации коишто имаат програми за борба против 
трговија со луѓе  
 
Во тек е постапка за опремување на прифатилиштето, направени се набавки на 
мебелот и истиот е инсталиран во прифатилиштето. Дел од мебелот на 
прифатилиштето беше дониран од ИОМ, а со донација исто така се вклучи и 
Црвениот крст на Македонија. 
 
Обука 
Во периодот од 14 -16 декември беше одржана обука за директна помош на 
жртвите на трговија со луѓе на 15 лица од: Центарот за социјална работа Скопје, 
Прифатниот центар за странци и од двете невладини организации „За среќно 
детство„  и „Отворена Порта„. Од редот на овие лица ќе бидат селектирани лицата 
кои ќе работат во Центар за лица - жртви на трговија со луѓе.  Обуката е 
реализирана со поддршка на ИОМ во рамките на ИПА проектот „Техничка 
асистенција за јакнење на капацитетите на релевантните страни вклучени во 
борбата против организираниот криминал, со фокус на трговијата со луѓе„.  
 
Локални координативни средби 
Во насока на подобрување на координацијата и соработката со полицијата и 
центрите за социјална работа, одржани се работни средби со претставници на 
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полицијата од одделот за организиран кримин, одделот за превенција како и со 
претставници на центрите за социјална работа, во Берово и Прилеп. Дискусиите се 
однесуваа на ревидирањето на Стандардните оперативни процедури за 
постапување со жртви на трговија со луѓе, отварањето на државното 
прифатилиште, законската регулатива за борба против трговија со луѓе, состојбите 
на локално ниво  и потребите од дејствување.  
 
Стандардни Оперативни Процедури 
Стандардните Оперативни Процедури (СОП) постапување со жртви на 
трговија со луѓе усвоени се од Владата  на Република Македонија во 2008 
година.  СОП овозможуваат помош и заштита на сите жртви на трговија со 
луѓе преку еден сеопфатен  приод заснован врз човековите права на 
жртвите и истите содржат посебни мерки кои се однесуваат на децата 
жртви на трговија со луѓе. Во насока на усогласување на СОП со измените 
во законската регулатива  и надминување на пречките  коишто произлегоа  во 
праксата  при нивната примена, Националната комисија во 2010 година, 
формира  работна група за ревидирање на содржината на истите. 
Министерството за труд и социјална политика  активно учествуваше во 
работната група како и во 3 регионални средби заедно со претставниците 
на сите владини и невладини институции од земјата, вклучени во нивната 
имплементација.  
 
Канцеларии за ЦСР 
Министерството за труд и социјална политика  во соработка со мисијата на 
ОБСЕ во Република Македонија и канцеларијата на УНИЦЕФ  во текот на 
2006 и 2007 година, обезбеди канцелариски мебел и техничка опрема за 19 
Центри за социјална работа но и за канцеларијата на Сојузот на 
организации на социјалните работници на Република Македонија. Според  
нашите сознанија само дел од канцелариите функционираат и ги користат 
социјалните работници номинирани за работат на оваа проблематика ,  
додека во другите во другите ЦСР опремата  е разделена  во повеќе 
канцеларии или пак е расипана и не се користи.  
  
Градење на капацитетите 
Министерството за труд и социјална политика од формирањето на НМУ  во 
2005 година континуирано спроведува обуки за зајакнување на 
капацитетите на сите релевантни институции вклучени во механизмот за 
упатување на жртви на трговија со луѓе. Во таа насока има спроведено 
повеќе едукации за социјалните работници, за трудовата инспекција, 
полицијата, новинари и за невладини организации. Дел од социјалните 
работници кои беа номинирани да работат со жртвите на трговија со луѓе, 
отидоа во пензија или пак беа повлечени од страна на директорите  да 
работат на друга проблематика, а на нивно место номинирани други лица 
коишто немаат соодветна обука. Имајќи во предвид ваквата состојба 
потребно е обуките за социјалните работници да се спроведуваат во 
континуитет а особено за имплементација на СОП.  
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Застапувања  
Во своето работење правниот застапник дава правна помош совет и 
застапува жртви на трговија со луѓе во судски постапки  - истражна постапка  
и главен претрес.   
Во  текот на 2010 год од страна на правниот застапник даден е правен 
совет на 10 лица  малолетни,  претпоставени жртви на трговија со луѓе.  
 
- Пред истражен  судија во Основен суд Скопје 1 Скопје застапувани се  7 
(седум)  малолетни жртви на трговија со луѓе. 
- Пред истражен  судија во основен суд Штип застапувано е едно  лице 
претпоставен жртва на трговија со луѓе.   
 - На главни претреси пред Основен Суд Скопје 1 Скопје за кривично дело 
Организирање на група и поттикнување на извршување на делата трговија 
со луѓе, трговија со малолетенo лице и криумчарење на мигранти од член 
418-в став 1 од КЗ и кривично дело трговија со малолетно лице од член 
418-г став 2.в.в со член 22 од КЗ од страна на полномошникот застапувани 
се 2 (две) малолетни лица жртви на трговија со луѓе.      
- За 3 малолетни лица претпоставени жртви на трговија со луѓе, покренати 
се обвиненија за други кривични дела: поседување во вршење на 
проституција за 2 лица  за кои главниот претрес се вод пред Основен суд 
Штип и  силување на малолетно лице (чл. 186) во Основен суд Прилеп.   

 
База на податоци 
Министерството за труд и социјална политика , Канцеларијата на 
националниот механизам за упатување на жртви на трговија со луѓе е 
национален депозитар  за база на податоци  за жртвите на трговија со луѓе. 
Базата  на податоци е донација од  ИЦМПД  како дел од меѓународниот 
проект кој го реализира  со 11 земји од Југоисточна Европа за креирање на 
унифицирана Национална база на податоци. Базата  на податоци се храни 
со податоци добиени од ЦСР и од МВР/ЕБПТЛИМ.  

 
Табела на податоци за идентификувани жртви на трговија со луѓе 
 
Година на 
идентификација  

Полнолетни Малолетни Вкупно 

2006 7 16 23 
2007 9 28 37 
2008 0 11 11 
2009 2 6 8 
2010 1 8 9 

Вкупно: 19 69 88 
 
 

Канцеларијата на НМУ во 2010 година има постапувано во 15 случаи од кои 10 се 
идентификувани како жртви на трговија со луѓе и тоа: 

- 9 малолетни домашни државјани и една полнолетна.  
- 9 државјанки на РМ и 1 на Албанија  
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- Доминантна возрасна група е од 16-18 години (6) на возраст од 13-15 се 3 
лица и над 18 години има едно лице.  

- 7 имаат завршено основно образование и го напуштиле понатамошното 
образование а само  3 од нив продолжиле со редовно образование во средно 
училиште.  

- Сите се од дисфункционални семејства, семејства во кои има семејно 
насилство и недостаток на родителска грижа.   

Во Прифатилиштето на Отворена порта во текот на 2010 година сместени се 9 
лица, 1 лице од канцеларијата на НМУ  и  другите од страна на Единицарта за БТЛ  
во МВР. ЦСР кои работеле на овие случаи се: Скопје, Прилеп, Штип, Свети 
Николе, Пробиштип, Гостивар и Тетово.   
Во текот на октомври и ноември се направена е проценка на семејствата за 
вракање на 6 малолетни  лица од Белгија и Франција во Кавадарци, Крива 
Паланка, Прилеп и Неготино. Од МВР добиена е информација дека досега само 
едно од овие девојчиња во Белгија има добиено статус на жртва на трговија и 
сеуште се наоѓа таму.  Во РМ вратени се 2 малолетни лица  за кои е  утврдено е 
дека не се жртви на трговија со луѓе додека за другите нема информации. 

 
 

 
 

Светлана Цветковска 
Советник за превенција и заштита  

на жртви на трговија со луѓе 
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