
 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 
СОВЕТ (Локална комисија за борба против ТЛ и ИМ) 
 Бр.09-1951/1 
 Дата:25.12.2020 год. 
 ГЕВГЕЛИЈА 

ПРОГРАМА  со  ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ 
на Локалната комисија  за борба против трговијата со луѓе 

и илегалната миграција за 2021 година 
Г Е В Г Е Л И Ј А 



 

 

 

Локалната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција е формирана во март 2016 година и веќе 
четири години функционира во составот на општината со помош на Советот на општината, владините и невладините 
институции и истата постојано ги јакне капацитетите со цел: 

- следење и анализа на состојбите со трговијата со луѓе и илегалната миграција на територијата на РСМ, а посебно 
на општина Гевгелија, соседните општини и јужната граница , 

- координирање на активностите помеѓу надлежните институции ,како и спроведување на мерки и активности 
потребни за имплементирање на Националната стратегија и Национален акциски план за борба против трговијата со луге 
и илегалната миграција,  

-преку креирање на Локален акциски план, покренување на иницијативи до Советите на општините за креирање 
програми за превенција и заштита на жртвите на трговијата со луѓе и спроведување на националната политика за борба 
против ТЛ, и  

-учество и придонес во кампањи насочени за подигање на јавната свест на локалното население во насока на 
препознавање, насочување,  упатување, и спречување на трговијата со луѓе. 

-постојана обука и интензивирање на соработката со мобилните тимови во градовите Скопје, Куманово,Тетово, 
Гевгелија и Битола како и соработка со Националната единица за сузбивање на кримчарење на мигранти и трговија со 
луѓе при МВР.  

За остварување на наведените цели, Локалната комисија го изготви овој Локален акциски план со планирана  
динамика   на активностите, вклучените субјекти надлежни за успешна реализација, како и со планиран буџет за овие 
цели. 

 

 



 

 

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЈА  
2021 година 

 
ПЕРИОД  за 
реализација  

АКТИВНОСТ  ИНСТИТУЦИЈА СТАТУС НА РЕАЛИЗАЦИЈА Буџет  

НОЕМВРИ 
/ДЕКЕМВРИ  2020  

1.Изготвување на годишен план и 
предлог буџет за 2021 г.на ЛК за борба 
против ТЛ и ИМ и доставување до 
Совет на Oпштина Гевгелија за 
усвојување  

 
 

ЛК  Да се достават до Советот на 
Oпштина Гевгелија за усвојување,       
а потоа и до Националната комисија 
за борба против ТЛ и ИМ за 
информирање  

 

 

ЈАНУАРИ -МАРТ  
1.Изготвување и доставување до 
Советот за усвојување на годишниот 
извештај за работата на ЛК во 2021 
година ; 
2.Проширување на бројот на членовите 
/претставници во ЛК со учество на 
повеќе НВО кои работат на оваа тема, 
како и од други институции на локално 
ниво. 
3. Оддржување состаноци и предавања 
со директорите и класни раководители 
на основните и средните училишта во 
општина Гевгелија за реализација на 
проекти на тема ТЛ и ИМ со помош на 
ЛК 

ЛК Анализа на прибраните подaтоци и 
носење заклучоци 

2000 ден. 



 

 

4.Обезбедување  податоци од 
институциите за 2021 година во врска 
со проблематиката за ТЛ и ИМ , со цел 
детектирање на ризични групи  кон кои 
посебно треба да биде насочена 
работата на ЛК за борба против ТЛ и 
ИМ ,како и состојбата со миграциските 
текови . 

АПРИЛ-ЈУНИ 1 .Претставување на работата на ЛК 
преку локалните медиуми  
2. Средби со класните раководители и 
советот на родители  од училиштата во 
општината  за нивно вклучување и 
придонес за информирање на 
учениците за појавата  ТЛ и ИМ и 
мерки за превенција (согласно 
протоколите за Ковид-19)  
-Предавање на тема ТЛ и ИМ на 
наставничкиот кадар и на учениците  
по школите(ќе се има предвод 
здрав.состојба во услови на Ковид-19) 
3. Анализа на полугодишни податоци 
за бројот на мигранти кои се спречени 
илегално да влезат и транзитираат низ 
територијата на РСМ во двата правца 
(југ-север и север-југ) 2.Утврдување на 
ризичните категории лица на локално  
ниво 
4.Спроведување анкети меѓу младите 
во општина Гевгелија (преку анкетен 
прашалник) 
5. Објава на колумна изготвена од ЛК 

ЛК 

Сите 
институции кои 
имаат 
претставници 
во ЛК 

Медиуми 

 

Соработка со институциите 

Изготвување прашалници 

Изготвување текст за објавување 

Соработка со училиштата во општина 
Гевгелија  

Соработка со општина Гевгелија 
заради објавување колумни во 
весникот Гевгелиски магазин на тема 
ТЛ и ИМ 

Подготовка на конкретна тема која ќе 
се  реализира на медиумите  

Соработка со: 

-медиумите,  

- со НВО од општина Гевгелија 

23.500ден. 



 

 

во општинскиот весник Гевгелиски 
магазин, на тема “Форми на илегалната 
миграција “ и разлики меѓу ИМ и ТЛ. 
6.Конкурс за најдобра  колумна , на 
тема ТЛ , изготвена од  учениците во 
средното  училиштe 
во општината и објава на истата во 
општинскиот 
весник Гевгелиски магазин 
7.Реализирање на емисија на 
локалните медиуми на тема 
“Превенција од ТЛ и ИМ“ 
8.Изготвување и делење на флаери , 
плакати и информативни брошури на 
граѓани , во училиштата, во руралните 
средини, како и на други места погодни 
за таа намена  од страна на ученици од 
училиштата вклучени во проекти од 
оваа тема и претставници на НВО 
(може и онлајн); 
9.Соработка со обучувачи и експерти 
од оваа област за реализација на 
проекти од ЛК, 
10.Прикажување филм за трговија со 
луѓе и илегалната миграција (он-лајн) 

-со школите  од општина Гевгелија 

ЈУЛИ- 
СЕПТЕМВРИ 

 1.Организирање 
активности/настани/трибини/медиумски 
кампањи  за одбележување на: 
-30 Јули, Светски ден против 
трговијата со луѓе 
2.Изготвување на полугодишен 
извештај за преземените активности 

ЛК 

Медиуми 

НВО 

ПТЦ Винојуг 

Поради летните одмори и распуст на 
учениците соработката  на ЛК за 
реализација на активностите  ќе биде 
насочена со медиумите и 

20.000 ден. 



 

 

согласно ЛАП и истиот да се достави 
на разгледување до Националната 
комисија, и сподели со другите ЛК. 
3.Обуки со класни раководители и деца  
4.Обуки со вработени од локалната 
полиција, ЦСР  и со вработени во 
Општа болница  Гевгелија-психолошко 
педагошка служба и превентивна 
здраствена заштита за рано 
препознавање на потенцијални жртви 
на ТЛ 
 

“Гевгелија 

 

со НВО од општина Гевгелија  

Како настан ќе одбележиме посета на 

мигрантите во  ПТЦ (да прерасне во 
традиција 

Соработка со училиштата , како и со 
сите владини и невладни  

Соработка со сите вклучени во 
спроведувањето на овие активности и 
реализирање на еднодневни обуки  

Подготовка на материјал за обуки, 
текстови ,флаери ЦД 

ОКТОМВРИ-
ДЕКЕМВРИ 

Организирање 
активности/настани/медиумски  
кампањи  за одбележување на: 
 -18 Октомври - Европскиот ден за 
борба против трговија со луѓе со 
оддржување трибини, медиумско 
покривање, со прикажување краток 
филм на оваа тема и сл.  
-Покана на НК да присуствува на 
трибина и воедно посета на ПТЦ за 
мигранти “Винојуг“ во Гевгелија 
1.Организирањеактивности /настани/ 
медиумски  кампањи  за одбележување 
на: 
 2-9 Декември, Неделата за борба 

 Соработка со медиуми за учество во 
емисија, за објава на колумна во 
општински весник , соработка со   
училиштата за прикажување 
истовремено краткометражен филм 
на тема ТЛ и ИМ, соработка со НВО и 
одржување трибини и сл. 

 

25.000ден. 



 

 

против трговија со луѓе и илегална 
миграција со вклучување  
2.Соработка и реализација со 
погранични  општини од Грција, 
Бугарија на тема  ИМ и потенцијални 
жртви на ТЛ при миграциските 
движења низ засегнатите погранични 
општини, со цел заштита на локалното 
население и детектирање штета или 
корист на општините од миграциските 
движења. 
3.Организирање работилница и средба 
со НВО од локално ниво и НВО и 
меѓународните организации кои 
партиципираат во ПТЦ Винојуг 
Гевгелија, со цел размена на податоци, 
искуства и едукација во насока на оваа 
тема. 
4.Евалуација на постигнатото 
/реализираното од ГП (годишната 
програма). 
5.Изготвување  план за  
спроведувањето на Годишниот 
оперативен план за наредната година и 
доставување до НК и Советот на 
општина Гевгелија 
Присуство на обуки организирани од 
НК во текот на годината,како и 
присуство на членови на ЛК  на обуки 
за изготвување на проекти  со кои ќе се 
аплицира за добивање  финансиски 



 

 

средства за реализација на проектите. 

6.Присуство на обуки, трибини и 
работилници  од страна на НВО , 
владини и меѓународни организации во 
текот на цела година.  

Постојано  присуство во ПТЦ 
(Привремен транзитен центарт Винојуг 
Гевгелија на членот од мобилниот тим 
заради мониторинг на миграциските 
движења и идентификување 
потенцијални жртви на ТЛ, или кои 
можат да бидат криумчарени, како и 
разговор со веќе 
криумчарени лица. 
 
 

Вкупно Буџет за 
реализација на 
активностите 

   70.500ден. 

 
Бр.09- 1951/1                                                                                                                                  
25.12.2020 г.                                             Претседател   
Гевгелија                                                                                     на Советот на Општина Гевгелија, 
                                             Тодор Ристов 
                                                                                                               с.р.   
                                     


