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За кого е наменет овој леток?

Овој леток нуди помош и совет за  лица странци  кои се жртви на трговија со луѓе 
во Република Северна Македонија сместени во Прифатниот центар за странци.

Прифатен центар за странци

Прифатен центар за странци е во сопственост на Владата на Република Север-
на Македонија, а управуван од Министерството за внатрешни работи, Оддел за 
гранични работи и миграција. Во него се сместуваат странските државјани (иден-
тификувани и претпоставени) жртви на трговија со луѓе и илегални мигранти от-
криени на територија на Република Северна Македонија, со нерегулиран престој 
во државата. Истиот е со физичко 24 часовно полициско обезбедување, како и 
систем за видео надзор.

Што е трговија со луѓе

Трговијата со луѓе претставува најсурово кршење на човековите права, и тешко 
кривично дело  каде едно лице е тргувано односно донесено (или преместено) 
од едно во друго место, град или земја од  страна на други лица кои преку закана, 
употреба на сила и уцена принудуваат  на  сексуална експлоатација, принудна 
работа, присила за вршење криминални дела, вадење на органи и други работи 
слични на ропство.

Некои знаци дека можеби сте жртва на трговија со луѓе

 Ô Сте биле заробени/заклучени или сте биле грабнати/киднапирани 

 Ô Одземени ви биле пасошот и други лични документи (ограничена слободата 
на движење)

 Ô Сте биле принудени да користите лажен идентитет  (пасош или лична карта на 
друго лице)

 Ô Сте биле принудени/измамени да работите нешто што не сакате или не одго-
вара на вашата возраст и психо-физички развој или работа која може сериозно 
да го наруши вашето здравје 

 Ô Сте биле присилени на сексуални односи 

 Ô Против вашата волја и знаење вашето тело било користено за изработка на 
порнографски материјал, трговија со органи, криумчарење на дрога и др. 

 Ô Кога не се согласуваш да го извршиш тоа што од тебе се очекува ти преживу-
ваш физичко или психичко насилство (тепање, силување, глад, заплашување, 
закани и др.)

ИНФОРМАЦИИ

ЗА ПРАВАТА НА ЖРТВИ
НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

Контакти

Содржината на ова издание не секогаш ги одразува погледите или ставовите на  
Мисијата на ОБСЕ во Скопје.



Закрепнување  и  рефлексија  

Првенствено  имате  право на период на закрепнување  и  рефлексија  (односно период на 
размислување  кој трае најмалку 60 дена (2 месеци) во кој добивате заштита и помош во закрепну-
вањето и избегнување на влијанието на сторителите на кривичното дело „Трговија со луѓе”). 

Одобрувањето и должината на периодот на закрепнување и рефлексија не е условен од 
вашата соработка со надлежните државни органи (полиција, обвинителство)
За време на периодот на закрепнување и рефлексија, треба да донесете одлука дали ќе соработу-
вате со надлежните државни органи во откривањето на кривичните дела и гонење на нивните сто-
рителите или ќе се вратите во државата чиј државјанин сте или во државата во која имате законски 
престој.

Ако сте идентификувани како жртва на трговија со луѓе, а сте странец за време на периодот 
на закрепнување и рефлексија нема да бидете протерани/депортирани од територијата на 
Репубlика Северна Македонија, а подоцна може да бидете разгледани за дозвола за привре-
мен престој.

Сместување

За време на периодот на рефлексија, ве сместуваат во посебна просторија во Прифатниот центар 
за странци на МВР, а по одобрување привремен престој, ќе бидете сместени во Центарот за лица 
жртви на трговија со луѓе .

Центар за жртви на трговија со луѓе 

Центарот е објект во кој се обезбедува привремено сместување на жртвите на трговија со луѓе и 
странци со дозвола за привремен престој. Објектот е под надлежност на Министерството за труд и 
социјална политика, а во него работат стручни лица кои обезбедуваат 24 часовна помош и поддрш-
ка на жени и девојчиња жртви на трговија со луѓе. 

Контакт

Непосредно по сместувањето во Прифатниот центар за странци, може да искористите три бесплат-
ни телефонски повици, односно да го контактирате дипломатско -конзуларното претставништво на 
државата чиј државјанин сте, членови на семејството (доколку нема податоци за нивна инволвира-
ност) и адвокат. 

Јазик

Имате право на бесплатен преведувач кој го зборува јазикот кој вие го разбирате. Преведувачот ќе 
ви обезбеди превод при комуникација со службените лица  и толкување на совети и информации за 
твоите законски права.

Медицинска и психосоцијална помош

Ако сте странец, жртва на трговија со луѓе, а сместен/а во Прифатен центар за странци или Цен-
тарот за жртви на трговија со луѓе, исто така имаш право на медицинска и психосоцијална помош 
во Република  Северна Македонија. Во овие центри  од страна на стручен тим ќе ти биде утврдена 
твојата физичка и ментална здравствена состојба и ќе бидеш информиран/а и упатен/а  до институ-
ции за понатамошен третман. 

Правна помош

Имате право на бесплатна правна помош од адвокат за ваше застапување во судски и администра-
тивни  постапки. Прифатниот центар за странци овозможува присуство на правници или адвокати 
од здруженија или меѓународни организации кои обезбедуваат правна помош.

Образование 

На јазик што може да го разберете ќе ве информираат за правото на образование и пристап 
до образовните установи во Република Северна  Македонија. Исто така за време на престој во 
Прифатниот центар за странци треба да ви се овозможи вклучување во слободни и рекреативни 
активности. Во случај на законски регулиран престој имате  право  на стручно образование.

Враќање

Како дел од програмата за помош и поддршка 
е и враќањето во местото каде што ќе живееш 
постојано кое што треба да биде доброволно. 
Ако си/сте странска/и државјанка/ни имаш/
имате право на безбедно враќање во твојата 
матична земја. Тоа вклучува претходна проценка 
на ризикот и безбедноста за твое враќање, како и 
проценка на твоето семејство. Доколку се утврди 
дека враќањето не претставува закана за твојата 
безбедност, тогаш здруженијата на граѓани и 
меѓународни организации помагаат во органи-
зирање и обезбедување на карта за патувањето. 
Доколку си дете  на патувањето треба да те 
придржува привремен старател. 

ПРАВО НА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ

По  периодот на закрепнување и рефлексија  како жртва на трговија со луѓе  може да добиете дозво-
ла за привремен престој, доколку:

 Ô престојот  е неопходен заради  вашата лична состојба или  
 Ô заради соработка со надлежните државни органи за откривањето на кривични дела и гонење 

на нивните сторителите.

Привремениот престој ќе се одобри за период до шест (6) месеци и истиот ќе се продолжува докол-
ку се исполнети условите за тоа (двата погоре наведени). 

Привремениот престој на жртвата ќе и се одземе доколку го злоупотреби или изгуби статусот на 
жртва на трговија со луѓе или претставува опасност за јавниот ред и националната безбедност на  
РСМ.

Право на азил

Доколку сте странско лице жртва на трговија со луѓе а сте сместени во Прифатниот центар за 
странци можете да поднесете барање за азил.  Ако сте сместени во Центарот за жртви на трговија 
со луѓе, имате можност да поднесете барање за азил директно до Секторот за азил. Во оваа смисла, 
исклучително е важно да побарате правна помош во однос на постапката за азил, која може да ја 
обезбедите и преку контакти со здруженија на граѓани. 

Поплаки

Во Прифатниот центар може да остварите средба и со раководното лице на Прифатниот центар 
односно од него определено лице со цел да пријавите повреда на права, нееднаков третман или 
непочитување на куќниот ред.

АКО СТЕ СТРАНЕЦ И ЖРТВА НА  ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ, ТОГАШ ИМАТЕ  ПРАВО НА ПОМОШ И ЗАШТИТА

ПРАВА
За време на периодот на закрепнување и рефлексија, имате  право на: 

 Ô соодветно и безбедно сместување; 
 Ô медицинска и психолошко- социјална помош; 
 Ô материјална помош; 
 Ô превод и толкување на совети и информации за вашите законските права, 
 Ô образование, 
 Ô за соодветните судски или административни постапки, правото на азил,
 Ô за можностите и постапката за безбедно доброволно враќање во државата чии државјани 

сте или во која имате законски престој  
 Ô за условите за издавање дозвола за привремен престој во Република Северна Македонија
 Ô независен правен совет како и правна помош за време на кривичната или друга постапка .


