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Вовед 

 

Во последниве неколку години во светски рамки, па и во Република Македонија е 

актуелна темата со мигрантите, кои во се поголем број мигрираат од различни држави во 

светот најчесто поради војните кои се зафатени во тие подрачја или од економски аспект. 

Во статијата ќе се обидам да дадам преглед на начинот на кој што во кривичното 

законодавство во Република Македонија се инкриминирани дејствијата на трговија со луѓе 

и криумчарењето на емигранти. Во Република Македонија континуирани се настојувањата 

да се следат и имплементираат меѓународните норми во оваа област. Република 

Македонија досега ги има ратификувано најважните мултилатерални договори за борба 

против криминалот.1 

Со измените во кривичното законодавство во 2002 година се воведе кривичното 

дело „Трговија со луѓе“ (член 418 – а од КЗ), додека пак во 2004 година се инкриминираа 

дејствијата на криумчарење на мигранти (член 418 – б од КЗ) и организирање на група и 

поттикнување на извршување на делата трговија со луѓе и криумчарење на мигранти (член 

418 – в од КЗ). Во јануари 2008 година се извршија измени, се зголемија кривичните 

санкции, а исто така се воведе ново кривично дело во членот 418 – г од КЗ: „Трговија со 

малолетно лице.“Со најновите измени на Кривичниот законик од септември 2009 година 

                                           
1Конвенција на ООН за недозволена трговија со наркотични дроги и психотропни супстанци (1993), 
Европската конвенција за трансфер на осудени лица (1999), Европската конвенција за взаемна правна помош 
во кривични предмети (1999) и Вториот протокол (2001), Европската конвенција за екстрадиција (1999), 
Казнено-правната конвенција за корупција (1999) и Граѓанско-правната конвенција за корупција на Советот 
на Европа (2002), Конвенцијата за перење, откривање, запленување и конфискација на криминалните 
приноси (2000), Римскиот статут на меѓународниот кривичен суд (2002). Во тек е постапката за 
ратификација на Конвенцијата на Обединетите Нации против транснационалниот организиран криминал, 
заедно со протоколите кои се однесуваат на трговијата со луге и борбата против криумчарење на мигранти. 



се воведе построго казнување согласно Европската конвенција за борба против трговијата 

со луѓе. 

Со законот за изменување и дополнување на кривичниот законик од 15.01.2008 

година (Сл.в на РМ бр.7/08), се направени измени во дополнување на описот на битието 

на кривичното дело. Со овие измени на законот, за овозможувачот на кривичното дело 

или за корисникот, се бара ‘‘ да знаел или бил должен да знае ‘‘ дека лицето е жртва на 

Трговија со луѓе. Понатаму се воведува нов член со кој обидот за извршување на делото 

Трговија со луѓе е казнив, како и прецизирање дека недвижните предмети кои биле 

користени при вршење на делото се одземаат.  

Со законот за изменување и дополнување на кривичниот законик од 14.09.2009 

година (Сл В на РМ бр. 114/09), додаден е член кој ја заострува запретената казна за 

службено лице , кое ке го стори делото во вршење на службата на најмалку 8 години 

затвор.   

Со измените за Законот за азил  од 17.07.2015 се овозможува на странецот на 

граничен премин или во внатрешноста на територијата на Република Македонија пред 

полициски службеник на МВР да искаже намера дека ќе поднесе барање за признавање 

право на азил и да биде упатен во рок од 72 часа да поднесе барање за признавање право 

на азил пред овластено службено лице на Одделението за азил во просториите на 

Прифатниот центар за баратели на азил. Дополнително преку донесување подзаконски 

акти e  утврден образецот на искажаната намера за поднесување барање за признавање 

право на азил, образецот на барање за признавање право на азил, начинот на земање  

отпечатоци од прсти и фотографирање на барателите на право на азил.Со усвојување на 

овие  решенија се надминува, односно ќе се превенира проблемот на илегалната миграција 

од една страна, а од друга страна ќе му се олесни на потенцијалниот барател на право на 

азил пристап до органот кој ја води постапката за признавање на право на азил. 

Меѓутоа, треба да се забележи дека во практика, разграничувањето меѓу трговија 

со луѓе  и кримчарење со мигранти  не е секогаш лесно да се утврди и да се води. На 

пример, многу тргувани лица, мажи, како и жени, го почнуваат своето патување како 

криумчарени мигранти – склучувајќи договор со поединец или со група да им помогне во 

илегалното движење како возвратна финансиска корист. Во класична ситуација на 

криумчарење мигранти, односот меѓу мигрантот и криумчарот е доброволен, краткорочен 



и завршува по пристигнувањето на мигрантот во земјата на дестинација.Меѓутоа, некои 

криумчарени мигранти се присилени да го продолжат овој однос за да ги исплатат 

големите транспортни трошоци.Токму во оваа доцна фаза станува очигледна крајната цел 

на ТЛ (должничка врска, изнуда, употреба на сила, принудна работа, принуден криминал, 

принудна проституција). 

 

 

МАТРИЦА СО ДЕФИНИЦИИ 
 
 Трговија со луѓе Трговија со луѓе Криумчарење 
 (возрасни) (деца) мигранти 
Возраст на Над 18 Под 18 Ирелевантно 
жртвата:       
Ментален елемент Намера Намера Намера 
Материјален  Акт  Акт  Акт: 
елемент:  Средства  Експлоатативна  Обезбедување 

  Експлоатативна  цел  нелегален влез 
  цел    Цел: за 
      финансиска или 
      друга 
      материјална 
      корист 
Согласност на Ирелевантно, Ирелевантно. Криумчареното 
тргуваното или откако ќе се Средствата не лице е согласно на 
криумчареното утврдат мора да се криумчарењето 
лице: средствата. утврдуваат.   
Транснационалност Не се бара Не се бара Се бара 
Вклученост на Не се бара Не се бара Не се бара 
организирана       
криминална група       
Криумчарење мигранти 
 
 

Членот 3 oд Протоколот за криумчарање утврдува дека КМ ги опфаќа следниве 

елементи: 

� обезбедување нелегален влез на друго лице;  

� во друга држава;  

� заради финансиска или материјална добивка.  

 



Членот 3(б) понатаму го дефинира „нелегалниот влез“ како преминување на 

(меѓународни) граници без да се почитуваат потребните барања за легален влез во 

државата-примател. 

Членот 6 oд Протоколот за криумчарење меѓу другото бара да се инкриминира 

престапот на криумчарење мигранти. 

 
 

 

1. Инкриминирани дејствија на трговија со луѓе и криумчарење мигранти 

 

Со Кривичниот законик се инкриминирани дејствијата на трговија со луѓе 

икриумчарење мигранти во главата триесет и четврта која ги содржи КРИВИЧНИТЕ 

ДЕЛА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТА И МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО, односно со одредбите на 

кривичните дела: 

� трговија со луѓе (член 418 – a),   

� криумчарење мигранти (член 418 – б),  

� организирање на група и поттикнување на извршување на делата трговија со луѓе, 

трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти (член 418 – в),    

� трговија со малолетно лице (418 - г ). 

Кривичното дело „Трговија со луѓе“ предвидува „Тој што со сила, сериозна закана, 

доведување во заблуда или други форми на присилба, грабнување, измама, со злоупотреба 

на својата положба или состојба на бременост, немоќ или физичка или ментална 

неспособност на друг, или со давање или примање пари или друга корист заради добивање 

согласност на лице кое има контрола на друго лице или на друг начин врбува, превезува, 

пренесува,  купува, продава, засолнува или прифаќа лица заради експлоатација по пат на 

проституција или други форми на сексуална  експлоатација, порнографија, принудна 

работа или слугување, ропство, присилни бракови, присилна фертилизација, незаконито 

посвојување или нему сличен однос или недопуштено пресадување делови на човековото 

тело“ да биде казнет со казна затвор од најмалку четири години (член 418 – а став 1 од 

КЗ).  Воедно, согласноста на жртвата не е од значење за постоењето на кривичното дело и 

предвидена е повисока казна од  најмалку осум години затвор ако делото го стори 

службено лице во вршењето на службата (член 418 – а став 4 и 5 од КЗ). 



Со „Криумчарењето мигранти“ се инкриминирани дејствијата на „Тој што со сила или 

со сериозна закана дека ќе нападне врз  животот или телото, со грабнување, измама, од 

користољубие, со злоупотреба на својата службена положба или со искористување на 

немоќта на друг илегално пренесува мигранти преку државната граница, како и тој што 

прави, набавува или поседува лажни патни исправи со таква цел“ и предвидена е  казна 

затвор најмалку четири години (член 418 – б став 1 од КЗ). Построга казна, односно  казна 

затвор од најмалку осум години е предвидена доколку делото е сторено со малолетнолице, 

а  казна затвор од најмалку десет години ако делото го стори службено лице во вршењето 

на службата (член 418 – б став 4 и 5 од КЗ). 

Со кривичното дело „Организирање на група и поттикнување на извршување на 

делата трговија со луѓе, трговија со  малолетно лице и криумчарење мигранти“ се 

предвидува организирањето група, банда или друго здружение за вршење на кривични 

дела трговија со луѓе, криумчарење мигранти и трговија со малолетно лице да биде 

казнето со казна затвор од најмалку осум години (член 418 – в став 1 од КЗ).  

Со кривичното дело на „ Трговија со малолетно лице“ се инкриминирани 

дејствијата на „Тој што врбува, превезува, пренесува, купува, продава, засолнува или 

прифаќа малолетно лице заради експлоатација по  пат на проституција или други форми  

на сексуална експлоатација, порнографија, принудна работа или слугување, ропство, 

присилни бракови, присилна  фертилизација, незаконито посвојување или нему сличен 

однос или недопуштено пресадување делови од човековото тело“ и притоа, предвидена е  

казна затвор најмалку осум години(член 418 – г од КЗ). Вршењето на делото „со сила,  

сериозна закана, со доведување во заблуда или друга форма на присилба, грабнување, 

измама,  со злоупотреба на својата положба или состојба на бременост, немоќ или физичка 

или ментална неспособност на друг, или со давање или примање пари или друга корист 

заради добивање согласност на лице кое има контрола на друго лице“ е квалифициран 

облик за кој се казнува со затвор со најмалку десет години(член 418 – г став 2 од КЗ). И 

кај ова кривично дело, согласноста на малолетното лице не е од значење за постоењето на 

делото, а исто така предвидена е повисока казна од најмалку десет години затвор ако 

делото го стори службено лице во вршењето на службата (член 418 – г став 5 и 6 од КЗ). 

 

 



 

 

2. Протокол на ОН за криумчарење мигранти 

 

Целите на Протоколот на Обединетите нации против криумчарење мигранти по 

копно,море и воздух, со кој се надополнува Конвенцијата на Обединетите нации против 

транснационален организиран криминал се: 

� Спречување и борба против криумчарење мигранти, како и промовирање 

соработка меѓу државите-страни за таа цел.  

 

Главните обврски на државите-страни кон Протоколот се следниве: 

� Да го инкриминираат „криумчарењето мигранти“, користењето на лажни патни 

или исправи за идентификација (заради криумчарење) и помагањето на 

криумчарените мигранти нелегално да останат во некоја земја – истовремено 

признавајќи дека миграцијата сама по себе не е кривично дело.  

� Да поттикнуваат меѓународна соработка за спречување на криумчарење мигранти и 

да ги бараат и да ги гонат криумчарите.  

� Да усвојуваат такви законодавни и други мерки какви што се потребни за 

олеснување на построго казнување кога активностите на криумчарите го 

загрозуваат, или веројатно ќе го загрозат животот или безбедноста на засегнатите 

мигранти; или ќе повлечат нечовечно или понижувачко однесување, вклучувајќи и 

експлоатација на тие мигранти.  

� Меѓусебно да разменуваат, во согласност со своите соодветни домашни правни и 

административни системи, релевантни информации за работи во врска со рутите, 

модус операнди и идентитетот на организираните криминални банди вклучени во 

криумчарењето мигранти, како и легислативни искуства и практики, и научно-

технички искуства корисни за органите за спроведување на законот, за да се 

подобри способноста за превенција, откривање, истражување на тие активности и 

прогон на сторителите;  

� Да ја зајакнат граничната контрола што можеби е потребна за спречување и 

откривање на криумчарењето мигранти, без да се повредат меѓународните обврски 



за слободно движење на луѓето.  

 

 

3. Регионални конкретни договори за трговија со луѓе / кримчарње мигранти  
 

Меѓународната правана рамка за трговија со луѓе вклучува специјални договори 

склучени меѓу регионални групации на држави. Еден многу значаен пример е 

Конвенцијата на Советотна Европа за акција против трговијата со луѓе 

од2005година(Европска конвенција затрговија) којашто влезе во сила во февруари 2008 

година.Оваа конвенција има потенцијал да обврзе повеќе од четириесет земји од Западна, 

Централна и Источна Европа на многу повисоко ниво на обврзување, особено во поглед 

на заштитата на жртвите, од она што се бара според Протоколот на ОН за трговија. Сите 

земји-учеснички ја применија Конвенцијата– Албанија, Босна и Херцеговина (БиХ), 

Хрватскаи Црна Гора во 2008 година, а Србија и Бившата југословенска република 

Македонија во 2009 година. 

Не постои конкретен регионален договор за КМ. Меѓутоа, Конвенцијата за 

полициска соработка за Југо-источна Европа ( КПС) ги покрива сите аспекти на 

меѓународна соработка меѓу агенциите за спроведување на законот во врска со сите 

форми на криминал – вклучувајќи и ТЛ и КМ. КПС беше ратификувана од сите земји-

учеснички, со исклучок на Хрватска, заедно со Бугарија , Молдавија и Романија, и е во 

различни фази на имплементација од договорните страни. Конвенцијата ги обврзува 

договорните страни да ја зајакнат соработката во врска со борбата против заканите за 

јавната безбедност и/или ред, како и во однос на превенцијата, откривањето и 

полициските истраги на кривичните престапи.Иако регионалните договори им 

наметнуваат обврски само на државите што се нивни страни, тие може на сите земји да им 

дадат корисен увид во стандардите кои се развиваат.Тие може да придонесат и кон 

развивање на обичајно меѓународно право за конкретно прашање или област. 

 

 

4. Прашање на јурисдикција во случаите на ТЛ и КМ 

 

Правилата за примена на кривичната надлежност се важен аспект на 



меѓународната соработка.Овие правила ги утврдуваат околностите во рамките на кои 

една земја може, или од неа се бара да го наметне својот орган за кривично право врз 

одредена ситуација.Примената на овие правила за ТЛ и КМ може дабиде 

покомплицирана отколку за многу други кривични дела поради фактот дека тие често 

вклучуваат извршување на повеќе престапи во две или повеќе земји каде наводните 

сторители или жртви не се државјани на една иста земја.2 

Меѓународните правни правила за надлежност при ситуации на ТЛ и КМ сеутврдени во 

главните меѓународни и регионални договори.Нивната цел е да се намалат или да се 

елиминираат правосудните безбедни зони за трговците по пат на обезбедување сите 

страни во криминалот да може да бидат казнети, без разлика каде се извршил 

криминалот.Друг интерес е да се обезбеди ефективност на механизмите за координација 

во случаите каде повеќе од една земја може да има основ за надлежност. Главните правила 

извлечени од главните договори за ТЛ и КМ гласат вака:  

� Од државата се бара да утврди надлежност за дела на ТЛ и КМ кога делото 

е извршено на територијата на таа држава, или на пловен објект со знаме 

на државата, или на воздухоплов регистриран согласно со нејзините закони 

(принцип на територијалност).  

� Државата може да ја спроведе надлежноста над делата на ТЛ и КМ кога 

таквите дела се извршени надвор од територијалната надлежност на таа 

држава против некој нејзин државјанин (принцип на пасивна 

персонализација).  

� Државата може да ја спроведе надлежноста над делата на ТЛ и КМ кога 

таквите дела се извршени надвор од територијалната надлежност на таа 

држава од страна на некој нејзин државјанин (принцип на државјанство).  

� Државата може да ја спроведе надлежноста над делата на ТЛ и КМ кога 

таквите дела се извршени надвор од територијалната надлежност на таа 

држава, но се поврзани со сериозни кривични дела и перење пари 

планирани да бидат извршени на територијата на таа држава.  

� Државата мора да ја утврди својата надлежност над делата ТЛ и КМ кога 

сторителот е присутен на територијата на таа држава, а државата не го 

                                           
2Трговија со луѓе и криумчарење мигранти, UNODC, февруари 2014, стр 9 



екстрадира сторителот врз основа на државјанството (принцип на: 

„екстрадиција или прогон“).  

 

Имајќи ја на ум транснационалноста на појавите на ТЛ и КМ, возможно е повеќе од една 

земја да биде во состојба да има надлежност над конкретен случај на трговија. 

Консултацијата и соработката се важни од почетокот со цел да се координираат акциите, а 

посебно, да се утврди најсоодветната надлежност во рамките на која треба да се гони 

одреден случај. Во некои случаи, најефективно ќе биде една земја да ги гони сите 

сторители, а да добива поддршка и помош од други вклучени земји.Во други случаи, може 

да се претпочита една земја да гони некои учесници, додека една или повеќе други земји 

да ги гонат останатите.  

 Прашањата од типот на: 

државјанство; локација на сведоците; применлива законска рамка; достапност на ресурси; 

и локација на сторител при апсење, ќе треба да се земат предвид. За случаите каде се 

вклучени неколку јурисдикции, УНТОК предвидува дека земјите-потписнички треба да го 

разгледаат префрлањето на случајот во најдоброто надлежно место во „интерес на 

соодветното спроведување на правдата“ и „заради концентрирање на прогонот“. 

 

 

5.  Форми на меѓународна соработка за случаите на ТЛ и КМ 

 

Постојат различни форми на меѓународна соработка. Тие форми вклучуваат неформални 

процеси како на пример соработка „полиција со полиција“ и формалнипроцеси како на 

пример МПП и екстрадиција. Овие Упатства се концентрираат врз одредени аспекти на 

меѓународната соработка, на начин како што е опишано погоре, арелевантноста на овие 

аспекти за случаите на ТЛ и КМ е резимирана подолу.Во Поглавјето 3 е даден 

посеопфатен опис и анализа на МПП. 

 

Протокол на ОН за криумчарење 
Покрај одредбите за меѓународна соработка, кои mutatis mutandis важат за Протоколот 

на ОН за криумчарење, Протоколот на ОН за криумчарење исто така детаљно ги 



изложува формите на соработка кои се особено корисни за случаи на КМ. Тие форми на 

соработка вклучуваат: 

� Размена на информации за осомничени лица или банди кои вршат криумчарење;  

� Размена на информации за рути, превозници и превозни средства користени од  

� страна на криумчарите;  

� Размена на информации за злоупотреба на патни документи;  

� Размена на информации за средствата и методите за сокривање и транспорт на 

лица;  

� Врски за, и размена на, законодавни искуства и практики, како и мерки за  

� спречување и борба против КМ;  

� Споделување научно-технолошки информации корисни за органите за  

� спроведување на законот, за да се зголеми капацитетот за спречување, откривање и 

истражување на КМ;  

� Јакнење на соработката помеѓу агенциите за погранична контрола, меѓу другото,  

� преку воспоставување и одржување директни канали на комуникација.  

 

 

6. Полициски процедури при криумчарење мигранти 

 

Криумчарење на мигранти – начин на работа и профил 

Начин на работа (Модус операнди) 

Криумчарените мигранти и криумчарите ги избегнуваат контролите на државните 

граници,миграционите регулативи и условите за виза најчесто преку: 

a) избегнување на означените гранични премини; ИЛИ 

b) измама на претставниците на граничните служби. 

Избегнување на означените граничните премини: 

� криумчарените мигранти се скриени во возила кои патуваат во легалниот 

граничен сообраќај. Се е возможно. Мигранти се пронајдени скриени и во 

седишта на автомобили и камионски гуми. 

� Криумчарите ги пренесуваат мигрантите пеш преку ‘зелените гранични 

појаси’. 



Измама на претставниците на граничните служби: 

- Користење на кривотворени документи (со замена на сликата во пасош или замена на 

неколку страници од истиот) 

� Кривотворени печати за преминувања на граници 

� Злоупотреба на туристички или други легални визи 

� Користење на украдени пасоши и непотполнети визи 

Откако ќе ја преминат границата, криумчарените мигранти може да бидат придружувани 

до безбедна куќа или некое друго место на средба каде чекаат пред да бидат одведени на 

следниот дел од нивното патување. Ова е исто така момент кога полицаец може да 

наидете на криумчарени мигранти. 

Профил 

Најголемите групи на криумчарени мигранти идентификувани од страна на Македонските 

надлежни органи потекнуваат од Албанија и Авганистан, но исто така и од Средниот 

Исток (Турција, Сирија, Иран и Палестина), Африканските земји (Сомалија, Гана, 

Етиопија, Нигерија, итн.) и Азија (Кина). Како и да е, профилот на мигранти кои 

транзитираат низ нашата земја е предмет на постојани промени во зависност од 

глобалните миграциски трендови. 

 

 

7. Национална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција 

 

Владата на Република Македонија, реагирајќи  одлучно  против  трговијата  со  

луѓе и  илегалната  миграција,  сакајќи  да  постигне повисоко  ниво  на  ефикасност  и  

заедничко дејствување  во  борбата  против  овие  појави во  Република  Македонија,  

донесе  Одлука  за формирање на Национална комисија за борба  против трговијата со 

луѓе и илегалната миграција во Република Македонија.3 Врз основа на оваа Одлука, 

Владата донесе Решение за именување  национален  координатор  и  членови на 

Националната комисија.4 

                                           
3Одлуката е објавена во “Службен весник на РМ”, бр.18/2001 
4Решението е објавено во „Службен весник на РМ“, бр. 19/2001, 26/2002 



Согласно  со  Одлуката,  Националната комисија има  задача да  ја  следи и  

анализира состојбата  со  трговијата  со  луѓе  и  илегалната миграција и да ги координира 

активностите на надлежните институции, меѓународните и невладини организации  кои  

се вклучени во решавањето на проблемите во оваа област.Секретаријатот е тело кое 

функционира во рамките на Националната комисија, а секретарот  ги реализира одлуките 

на Комисијата и го претставува ова тело, во кое учествуваат и претставници од 

меѓународните невладините организации и  експерти од  владините институции. Во 

рамките на Националната  комисија етаблирана е подгрупа за борба против  трговија со 

деца. 

 

 

Стратегијата за борба против трговијата со луѓе и илегална миграција во 

Република Македонија 

Стратегијата за борба против трговијата со луѓе и илегална миграција во Република 

Македонија, има за цел да ги постави насоките и приоритетите за справување со овој 

криминален феномен и давајќи потик за намалување на овој вид на кривично дело. 

Уставните одредби за основните слободи и права на човекот и граѓанинот и почитувањето 

на општоприфатените норми на меѓународното правосе утврдуваат како фундаментални 

принципи на уставното уредување, а имајки ја предвид Спогодбата за стабилизација и 

асоцијација и Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот 

организиран криминал со протоколите, Република Македонија во 2002 година донесе 

Национална програма за борба против трговијата со луѓе и илегална миграција 

соединствена интенција, активно да се вклучи во напорите на меѓународната заедница за 

превенција и борба против трговијата солуѓе, како еден од најтешките облици на 

организираниот криминал. Еклатантен пример за потврда на ваквиот став претставува 

постојаното законодавство кое колку и да е усогласено има ограничена вредност, ако нема 

подршка од владејачката структура и политичка волја за негова непосредна и безусловна 

примена.  Во оваа насока се и активностите кои се преземаа, пред се поради грижата што 

државата ја презема за безбедноста и личниот интегритет на граѓаните со цел за нивна 

заштита од активностите на криминалните организации кои се занимаваат со трговија со 

луѓе и криумчарење на мигранти, кои, пак, претставуваат уште еден сегмент, покрај 



останатите, за изготвување на Националната програма за борба против трговијата со луѓе 

и илегалната миграција. Поради комплексноста на феноменот на трговија со луѓе, што 

имплицира корелација со останатите облици на организираниот криминал поради 

глобализацијата и непостоењето на границите меѓу државите-членки на Европската Унија, 

што ја овозможува неговата транснационалност, како неопходност се јавува потребата 

националната стратегија во иднина да биде фундирана на мултидисциплинарен 

методолошки пристап при користењето на искуства од практиката и искуствата од 

останатите земји од регионот и пошироко со цел за поуспешна борба против овоој 

најтежок облик на софистицирано ропство. Република Македонија, од етаблирањето на 

Националната комисија, помина низ неколку фази и направи значајни чекори во насока на 

усогласување на законодавната рамка со стандардите на Европската Унија на полето на 

борбата против трговијата со луѓе. Од исклучително значење е да се работи на преземање 

дејства со кои ќе се продлабочат активностите, кои досега беа операционализирани на 

превентивен план со единствена интенција спречување на овој облик на организиран 

криминал. Во таа насока и во иднина активностите ќе ги адресираат алокацијата и 

редукцијата на економските и социјални фактори што влијаат на процентуалната 

застапеност на жртвите на трговија со луѓе.5 
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