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Преглед

 Резимирана табела и главни нешта што треба да се имаат 
предвид во врска со стандардите за прибирање податоци

 Се бара презентацијата на табелите во рамките на различни 
прибирања на податоци според тема, односно:

 Население и миграција (M)

 Дозволи за престој (RP)

 Визи (V)

 Азил и меѓународна заштита (A)

 Незаконска миграција (IM) и Враќања (R)

 Споредба на барањата со Извештајот од техничката 
проценка и Програмските упатства за пјРМ и препораките 
веќе беа предвидени од страна на тимот на проектот

 Споредба на Пилот прибирањето на податоците на UNODC 
наспроти други прибирања на податоци за незаконски 
влезови и престои (EIL, FRAN/WBRAN)
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4.1.1.2 
Население и миграција
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Стандарди Препораки

• Регулатива на ЕУ за 
статистика

a) Периодични податоци за 
странци и лица родени во 
странство според…

b) Пресеци на податоци за 
имигранти и емигранти со 
вообичаено живеалиште 
(барем 12 месеци) според… 

c)    Стекнување/губење на 
државјанство…



Население и Миграција
(Заеднички прашалник на 
EUROSTAT/UNSD/UNECE/ILO)
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1. I1 – Меѓународни имигранти според државјанство, пол и возрасна група

2. I2 - Меѓународни имигранти според пол и единечна возрасна група: државјани и странци

3. I3 - Меѓународни имигранти според земја на раѓање, пол и возрасна група

4. I4 - Меѓународни имигранти според според пол и единечна возрасна група: родени во односната држава и 

родени во странство

5. I5 - Меѓународни имигранти според според земја на претходно вообичаено живеалиште, пол и возрасна група

6. I6 - Меѓународни имигранти според според државјанство и пол: родени во односната држава и родени во 

странство

7. I7 -Меѓународни имигранти според земја на раѓање и пол: државјани и недржавјани

8. E1 – Меѓународни емигранти според државјанство, пол и возрасна група

9. E2 – Меѓународни емигранти според пол и единечна возрасна група: 

10. E3 – Меѓународни емигранти според земја на раѓање, пол и возрасна група

11. E4 – Меѓународни емигранти според земја на следно вообичаено живеалиште, пол и возрасна група

12. P1 – Население на вообичени жители според државјанство, пол и возрасна група

13. P2 - Население на вообичени жители според пол и единчена возрасна група: државјани и стрнаци

14. P3 - Население на вообичени жители според земја на раѓање, пол и возрасна група

15. P4 - Население на вообичени жители според пол и единечна возрасна група: родени во односната држава и 

родени во странство

16. P5 - Население на вообичени жители според државјанство и пол: родени во односната држава и родени во 

странство

17. P6 - Население на вообичени жители според земја на раѓање и пол: државјани и недржавјани

18. ACQ – Стекнување на државјанство според поранешно државјанство, пол и возрасна група

19. LCT – Губење на државјанство според ново државјанство и пол



Население и Миграција
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Стандарди Препораки

• Регулатива на ЕУ за 
статистика

a) Периодични податоци за 
странци и лица родени во 
странство според…

36. Централниот регистер на население 
треба редовно да биде ажуриран за да се 
осигури дека и државаните и странците 
кои ја напуштиле земјата за да одат на 
ново место што ќе им биде вообичаено 
живеалиште (за повеќе од 12 месеци) во 
странство се бројат како меѓународни 
емигранти.

37. Работната група која е составена од 
претставници на Државното биро за 
статистика и Министерството за 
внатрешни работи треба да оцени дали 
може да се искористи следниот попис на 
население за да се ажурира регистерот н 
население и да се отрстранат од него сите 
лица кои се сметаат за меѓународни 
емигранти.

b) Пресек на податоци за 
имигранти и емигранти со 
вообичаено живеалиште 
(барем 12 месеци) според… 

c)    Стекнување/губење на 
државјанство…



Possible/Future amendments of the 
migration data collection

 Cross-tabulation of citizenship and country of birth

 Mainstreaming of migration statistics / Inclusion of data on

- Date of immigration?

- Citizenship at birth?

- Country of birth of parents? 

- …
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4.1.1.3
Дозволи за престој
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Стандарди Препораки

• Регулатива на ЕУ за статистика

a) Периодични податоци за валидни 
дозволи за престој на крајот на 
годината според...

b) Периодични податоци за  валидни 
долгорочни дозволи за престој на 
крајот на годината според...

c) Број на нови за прв пат издадени 
дозволи за престој според ...

d) Број на промени во дозволите за 
престој според...



Дозволи за престој
(табели што се бараат со Регулативата на ЕУ за 
статистика)
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RP1 – Доделувања на дозволи за престој издадени на државјани на трети 

земји од причини што се однесуваат на основање семејство или одново 

спојување на семејство

RP2 - Доделувања на дозволи за престој издадени на државјани на трети 

земји од причини што се однесуваат на образование и студирање

RP3 - Доделувања на дозволи за престој издадени на државјани на трети 

земји од причини што се однесуваат на активности со надомест

RP4 - Доделувања на дозволи за престој издадени на државјани на трети 

земји од други причини

RP5 - Доделувања на дозволи за престој издадени на државјани на трети 

земји заради тоа што лицето менува имиграциски статус или причина за 

престој

RP6 – Број на валидни дозволи за престој на крајот на референтниот период 

во посед на државјани на трети земји

RP7 – Население на државјани на трети земји кои поседуваат статус на 

долгорочни жители на крајот на референтниот период.



Дозволи за престој
Поделба според причини за Табелата 
RP1
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Табела RP1. Доделувања на дозволи за престој на државјани на трети 

земји заради причини што се однесуваат на основање семејство или 

одново спојување на семејство

1.1. Придружување на државјанин на ЕУ

1.1.1. Вкупно

1.1.2. Брачен другар/партнер

1.1.3. Деца (малолетни/возрасни) 

1.1.4. Други членови на семејстовото

1.2. Придружување на лице кое не е државјанин на ЕУ

1.2.1. Вкупно

1.2.2. Брачен другар/партнер

1.2.3. Деца (малолетни/возрасни) 

1.2.4. Други членови на семејстовото



Дозволи за престој
Поделба според причини за Табелата 
RP2
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Табела RP2. Доделувања на дозволи за престој на државјани на трети земји 

заради причини што се однесуваат на образование и студии

2.1.Дозволи што се валидни за барем 3 месеци но не повеќе од 6 месеци

2.1.1. Вкупно

2.1.2. Студенти

2.1.3. Други што се однесуваат на образование

2.2. Дозволи што се валидни за барем 6 месеци но не повеќе од 12 месеци

2.2.1. Вкупно

2.2.2. Студенти

2.2.3. Други што се однесуваат на образование

2.3. Дозволи што се валдини за 12 месеци и подолго

2.3.1. Вкупно

2.3.2. Студенти

2.3.3. Други што се однесуваат на образование



Дозволи за престој
Поделба според причини за Табелата 
RP3
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Табела RP3. Доделувања на дозволи за престој на државјани на трети земји 

заради причини поврзани за активности со надомест

3.1. Дозволи што се валидни за барем 3 месеци но не повеќе од 6 месеци

3.1.1. Вкупно

3.1.2. Висококвалификувани работници

3.1.3. Истражувачи

3.1.4. Сезонски работници

3.1.5. Останати активности со надомест

3.2. Дозволи што се валидни за барем 6 месеци но не повеќе од 12 месеци

(исти поткатегории)

3.3. Дозволи што се валидни за12 месеци и подолго

(исти поткатегории)

3.4 Дозволи што се валидни не повеќе 3 месеци (to be provided voluntarily)

3.4.1. Сезонски работници



Дозволи за престој
Поделба според причини за Табелата 
RP4
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Табела RP4. Доделувања на дозволи за престој издадени на државјани 

на трети земји од останати причини

4.1. Вкупно

4.2. Статус на меѓународна заштита

4.3. Само престој

4.4. Останати причини



Дозволи за престој
Поделба според причини за Табелата 
RP5
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Табела RP5. Доделувања на дозволи за престој издадени на државјани на трети 

земји заради промена на имиграциски статус или причина на престој

5.1. Кога претходната дозвола била доделена од причини што се однесуваат на 
основање семејство или повторно спојување на семејство

5.1.1. Причини поврзани со образование и студирање
5.1.2. Причини поврзани за активности со надомест
5.1.3. Останати причини

5.2. Кога претходната дозвола била доделена од причини што се однесуваат на 
образование и студирање

5.2.1. Причини поврзани со основање семејстов и повторно спојување на семејство
5.2.2. Причини поврзани со активности со надомест
5.2.3. Останати причини

5.3. Кога претходната дозвола била доделена од причини што се однесуваат на 
активности со надомест

5.3.1. Причини поврзани со основање семејстов и повторно спојување на семејство
5.3.2. Причини поврзани со образование и студирање
5.3.3. Останати причини

5.4. Кога претходната дозвола била доделена од останати причини
5.4.1. Причини поврзани со основање семејстов и повторно спојување на семејство
5.4.2. Причини поврзани со образование и студирање
5.4.3. Причини поврзани со активности со надомест



Можни/идни надополнувања на 
прибирањето на податоци за дозволи за 
престој (1)

 Зголемување на зачестеност

- Месечни (многу тешко) / Квартални (тешко) 
/полугодишни (поверојатно)

- Доброволно/ограничен пакет на податоци

 Сина карта на ЕУ

- Задолжително (Член 20.2 од Директивата на 
Советот2009/50/ЕК)

 Дозволи издадени на ’Жртви на трговија со луѓе' 

- Задолжително (Директива 2004/81/ЕК)

- Нова категорија на RP4
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Можни/идни надополнувања на 
прибирањето на податоци за дозволи за 
престој(2)

 Дозволи издадени на непридружувани малолетни лица

- Акциски план за непридружувани малолетни лица
(SEC(2010)534)

- Нова категорија за RP4

 Статус на долгорочен жител според националните 
закони

- Сега се доделуваат само оние што се во согласност со 
Директивата на Советот2003/109/ЕК

- Нова катогорија за RP7

 Дополнително разделување според возраст

- Член 8 од Регулативата на ЕК 862/2007 (без накрсно 
табулирање со други варијабли)
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4.1.1.3
Дозволи за престој
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Стандарди Препораки 

• Регулатива на ЕУ за статистика

a) Периодични податоци за валидни 
дозволи за престој на крајот на 
годината според...

38. Треба да се размисли 
за публикување на 
годишни податоци за 
дозволи за престој на веб 
страницата на 
Министерството за 
внатрешни работи со 
детално разделување на 
периодичните податоци и 
пресеците на податоци, 
вклучително според 
државјанство, вид на 
дозвола и времетраење.

…

b) Периодични податоци за валидни 
долгорочни дозволи за престој на 
крајот на годината според...

c) Број на нови прв пат издадени 
дозволи за престој според ...

d) Број на промени во дозволите за 
престој според...



4.1.1.4
Ажурирање на досијеа и регистри
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Ситуација Препорака

Еден особен проблем што се 
забележува во однос на базата 
на податоци на пјРМ за 
дозволи за престој е што 
досиејата систематски не се 
ажирираат кога странец ја 
напушта земјата.

38. Треба да се процени 
изводливоста и трошоците за 
развивање на систем што 
редовно ќе ги ажурира 
податоците на базата на 
податоци за дозволи за престој 
со информации од останати 
административни досиеја и бази 
на податоци (вклучително и 
податоци за стекнување 
државјанств).



6.1.1.2
Visas

18

Стандарди Препораки

• Регулатива на ЕУ за VIS 
(предлог на индикатори што во 
Акито на ЕУ сеуште не се 
обврзувачки...)

a) Периодични податоци за лица со 
валидни визи

b) Број на апликации за визи

c) Број на доделени визи

d) Број на одбиени визи



Закон за визи
(Чл. 46 и АнексXII)
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6.1.1.2
Visas

20

Стандарди Recommendations

• Регулатива на ЕУ за VIS 
(предлог на индикатори што во Акито 
на ЕУ сеуште не се обврзувачки...)

45. Треба да се разгледаат 
следните индикатори за визи за 
редновно компилирање и :
• Периодични податоци за лица со 
валидни визи

(според државјанство и вид и 
времетраење на виза)
• Број на апликации за визи

(според државјанство и земја на 
аплицирање) по година
• Број на доделени визи

(според државјанство и земја на 
аплицирање, вид и времетраење 
на виза) по година
• Број на одбиени визи

(според државјанство и земја на 
аплицирање, вид и времетраење 
на виза и причини за одбивање.

a) Периодични податоци за лица со 
валидни визи

b) Број на апликации за визи

c) Број на доделени визи

d) Број на одбиени визи



5.1.1.2
Влезни податоци за азил
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Предлог кон стандард Препораки

Евидентирање на поединечни барања за 
азил во единечни досиеја (лични 
досиеја) што содржат јасни детали за 
образложение на случај и вид на 
конечна одлука и на таков начин да се 
дозволува за поврзување со одлуките и 
пресметување на индикатори на 
успешност.

43. Тековниот систем на 
евиденција треба да се прегледа 
од гледна точка и на тековните 
барања на ЕУ за прибирање на 
статистички податоци за азил. По 
целосно инсталирање на новата 
база на податоци, треба да се 
изведе тест мерење на 
периодичните податоци за азил и 
пресеците на податоци а кое се 
бара согласно Регулативата (ЕК) 
Бр.862/2008 и тоа со посветено 
внимание да се идентификува 
дали процедурите за внесување на 
податоци можат да изведуваат 
постојан мониторинг во рамките 
на Регулативата 862/2008.



5.1.1.3
Азил/ Прибирање на податоци за азил
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Стандарди Препораки

• Регулатива на ЕУ за 
статистика/прибирање на 
податоци за азил

Табела A1 и 18 – Број на лица кои 
поднесуваат барање (за прв 
пат) според...

Табела A2 – Периодични 
податоци за лица со отворени 
барања за азил на крајот на 
годината според...

Табела A3-A17 Број на одлуки за 
апликации за азил според...



Азил/ Прибирање на податоци за азил
(табели што се бараат со Рег. На ЕУ за стат. 

освен 4.4)
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A1 – Ашликанти за меѓународна заштита според возраст, пол и државјанство (задолжителна табела)

A2 – Лица кои се предмет на апликации за меѓународна заштита во чекање на крајот на референтниот период 
според возраст, пол и државјанство

A3 – Апликации за меѓународна заштита што се повлечени според возраст, пол и државјанство [All instances]

A4 – Одбиени апликации за меѓународна заштита според возраст, пол и државјанство [first instance]

A5 –Лица на кои им е доделен статус на бегалци  на прва инстанца според возраст, пол и државјанство

A6 – Лица на кои им е доделен статус на супсидијарна заштита на прва инстанца според возраст, пол и 
државјанство

A7 – Лица на кои им е доделена привремена заштита н апрва инстанца, според возраст, пол и државјанство

A8 – Лица на кои им е доделена дозвола за престој од хуманитарни причини на прва инстанца според возраст, 
пол и државјанство

A9 – Повлекувања н апрва инстанца според вид на статус на повлекување и според државјанство

A10 – Апликанти за меѓународна заштита за кои се смета дека се непридружувани малолетници според возраст, 
пол и државјанство

A11 – Одбиени апликанти за меѓународна заштита, конечни одлуки, според возраст, пол и државјанство

A12 – Лица на кои им е доделен статус на бегалци , конечни одлуки, според возраст, пол и државјанство

A13 – Лица на кои им е доделен статус на супсидијарна заштита , конечни одлуки, според возраст, пол и 
државјанство

A14 – Лица на кои им е доделена привремена заштита , конечни одлуки, според возраст, пол и државјанство

A15 – Лица на кои им е доделена дозвола за престој од хуманитарни прични , конечни одлуки, според возраст, 
пол и државјанство

A16 – Одново смести лица според возраст, пол и државјанство

A17 – Повелкувања, конечни одлуки според вид на повелкување и државјанство

A18 – Апликанти за меѓународна заштита кои се предмет на ПРВА апликација за азил според возраст, пол и 
државјанство

Frequency:

Monthly,

Quarterly,

Yearly



5.1.1.3
Азил/ прибирање податоци за азил
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Стандарди Препораки 

• Регулатива на ЕУ за 
статистика/прибирање на 
податоци за азил

44. Треба да се размисли за редовно 
известување за податоци за азил на веб 
страницата на МБР во целосна 
усогласеност со националните барања за 
заштита на податоци (особено Член 68 
од Законот за азил).
Публикуваните статистици треба да ги 
вклучуваат сите ставки на податоци кои 
се во Регулативата (ЕК) No 862/2008, 
особено за бројот на лица кои 
поднесуваат за прв пат апликација и за 
оние кои повторно аплицираат (според 
пол, возраст и државјанство), како и за 
бројот )периодични податоци) на лица со 
отворени барања за азил на крајот на 
годината (според пол, возраст и 
државјанство).

+ Појаснување во врска со повторни 
аплицирања

Табела A1 и 18 – Број на лица кои 
поднесуваат барање (за прв пат) 
според...

Табела A2 – Периодични податоци за 
лица со отворени барања за азил 
на крајот на годината според...

Табела A3-A17 Број на одлуки за 
апликации за азил според...



5.1.1.3
Азил/ Даблин статистици (1)
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Стандарди Препораки 

• Регуалтива на ЕУ за статистика/ 
Даблин прибирање на податоци

nap

(не е опфатено со извештајот)

Дојдовни барања за земање 
назад или преземање на 
барател на азил

Примени дојдовни барања за 
земање назад или преземање 
на барател на азил

Одбиени дојдовни барања за 
земање назад или преземање 
на барател на азил

Трансфери што резултираат од 
дојдовни барања за земање 
назад или преземање на 
барател на азил



5.1.1.3
Азил/ Даблин статистици (2)
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Стандарди Препораки 

• Регуалтива на ЕУ за 
статистика/ Даблин 
прибирање на податоци

nap

(не е опфатено со 
извештајот)

Појдовни барања за земање 
назад или преземање на 
барател на азил

Примени појдовни барања за 
земање назад или преземање 
на барател на азил

Одбиени појдовни барања за 
земање назад или преземање 
на барател на азил

Трансфери што резултираат од 
појдовни барања за земање 
назад или преземање на 
барател на азил



Структура на барањето за 
Даблин статистици

Според земја на потекло/дестинација

 Поднесено

- Барање за преземање на (Регулатива 343/2003) заради прични:

 Семејни причини

 Документација и причини поврзани со влез

 Хумантирани причини

- Барање за земање назад (Регулатива 343/2003) заради причини:

 Чл.4.5

 Чл.16.1.c

 Чл.16.1.d

 Чл.16.1.e

 Eurodac

- Барања за преземање засновани на EURODAC

- Барања за земање назад засновани на EURODAC

 Pending requests

 Requests for information & Answers to requests for information
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4.1.1.5
Незаконски влез/престој и Враќање
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Стандарди Препораки

• Регулатива на ЕУ за статистика

• (FRAN/WBFRAN)

• (UNDOC Пилот)

Табела EIL Y1.x – Број на лица на кои им 
е одбиен влез на граница...

Табела EIL Y2 – Број на лица кои се 
откриени како незаконски присутни 
на територијата според 
националните закони...

Табела EIL Y3 – Број на лица на кои им е 
упатена наредба да ја напуштат 
територијата и лица кои фактички 
ја имаат напуштено територијата по 
прием на наредба да ја напуштат, 
според државјанство



Незаконски влез/престој и Враќање
(табели кои се бараат со EIL)
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EIL Y1.1 – Државјани на трети земји кои се одбиени на надворешна КОПНЕНА 
граница според државјанство и според причини за одбивање (Анекс V, дел B од 
Законот за шенген граници) (Чл 5.1.a)

EIL Y1.2 - Државјани на трети земји кои се одбиени на надворешна ВОДЕНА 
граница според државјанство и според причини за одбивање (Анекс V, дел B од 
Законот за шенген граници) (Чл 5.1.a)

EIL Y1.3 - Државјани на трети земји кои се одбиени на надворешна ВОЗДУШНА 
граница според државјанство и според причини за одбивање (Анекс V, дел B од 
Законот за шенген граници) (Чл 5.1.a)

EIL Y2 – Државјани на трети земји кои се откриени како незаконски присутни 
според државјанство, разделени според возраст и пол (врз основа на член 
5.1.b од Регуалтивата 862/2007)

EIL Y3 – Државјани на трети земји кои се предмет на обврска да напуштат (член 
7.1.a од Регулативата 862/2007) и оние кои фактички ја имаат напуштено 
територијата (член 7.1.b) по прием на одлука или акт согласно член7.1.a, 
според државјанство



Причини за одбивање на влез согласно 
EIL
(Анекс V дел B од Законот за шенген граници)

30

A. нема валидни патни документи

B. Лажни/фалсификувани/менувани патни документи

C. Нема валидна виза или дозвола за престој

D. Лажни/фалсификувани/менувани виза или дозвола за престој

E. Нема соодветна документација која ја потврдува намената и условите 
на престојот

F. Веќе има престојувано три месеци во рамките на шест месечен 
период на територијата на земја-членка на ЕУ

G. Нема доволно средства за издршка за периодот и видот на престој, 
или пак средства за да се врати во земјата на потекло или транзит

H. Лица за кои е издадено предупредување за цели одбивање на влез

I. Лица за кои се смета дека се закана за јавните политики, внатрепната 
безбедност, јавното здравје или меѓународните односи на земјите 
членки на ЕУ



4.1.1.5
Незаконски влез/престој и Враќање
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Стандарди Recommendations

• Регулатива на ЕУ за статистика

• (FRAN/WBFRAN)

• (UNDOC Пилот)

Табела EIL Y1.x – Број на лица на кои им 
е одбиен влез на граница...

39. Да се известува разделено 
според возраст и пол

Табела EIL Y2 – Број на лица кои се 
откриени како незаконски присутни 
на територијата според 
националните закони...

40. Да се известува разделено 
според возраст, пол, државјанство, 
причини за апсење, место на 
апсење

Табела EIL Y3 – Број на лица на кои им е 
упатена наредба да ја напуштат 
територијата и лица кои фактички 
ја имаат напуштено територијата по 
прием на наредба да ја напуштат, 
според државјанство

41. Да се подели на број на 
наредби за напуштање на 
територијата и број на лица кои 
фактички ја имаат напуштено 
според возраст, пол, државјанство 
и причина за упатувањето на 
наредбата.



Possible/Future amendments of the EIL 
data collection

 Additional disaggregations of data by ' age' and 'sex'  of 
statistics required under Article 5.1(a) (refusals)

 Additional disaggregations of data by 'grounds for the 
apprehension' and 'place of the apprehension‘ of 
statistics required under Article 5.1(b) (apprehensions)

 Additional disaggregations of data by 'reason for the 
decision or act imposing an obligation to leave', 'age' and 
'sex‘ of statistics required under Article 7 (returns)
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Незаконски влез/престој и Азил (табели 

кои се бараат со FRAN/WFRAN)
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1A – Незаконски влезови помеѓу гранични премини

1B – Незаконски влезови на гранични премини

2 – Олеснувачи

3 – Незаконски престој и излез

4 – Одбивања влез

5 – Апликации за меѓународна заштита (апликации за азил)

6 –Лица кои користат лажни патни документи за незаконски влез на 
територијата



4.1.1.6
Олеснета незаконска миграција
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Стандарди Препораки 

• FRAN/WBRAN

Табела 2 – Број на фатени олеснувачи 
според државјанство

42. Со цел да се обезбедат 
храмонизирани податоци, 
податоците за бројот на фатени 
оленувачи (криумчари на 
мигранти) треба да се прибираат 
и компилираат според 
државјанство, заедно со податоци 
за бројот на странци на кои им се 
помогнало (криумчарени 
мигранти) според државјанство и 
вид на граница на која е влезено 
(копнена, водена или воздушна) 
и тоа во една централна 
институција.

??? Број на фатени страници на кои им 
се помогнало да влезат незаконски 
според државјанство и вид на 
граница на која е влезено



Незаконски влез/престој: табели кои 
се бараат со Пилот прибирањето 
податоци на UNODC
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Табела на UNODC Споредено со EIL Споредено со 
FRAN/WBRAN

27 – Број на лица на кои им е одбиен влез на 
граница, 2004-2009

Дел од Табела EIL Y1.x Збир на месечни 
вредности во Табела 
Table 4

28 – […] според државјанство, 2009 година “ “

29 – Број на лица кои се откриени како 
незаконски присутни …, 2004-2009

Дел од Табела EIL Y2 Збир на месечни 
вредности во Табела 3

30 – […] според место каде се фатени, 2009
година

Не е опфатено “

31 – […] според пол, 2008-2009 Дел од Табела EIL Y2 Не е опфатено

32 – […] според возрасна група, 2009 Дел од Табела Y2, но 
различни возрасни групи

Не е опфатено

33 – […] според државјанство, 2009 Дел од Табела EIL Y2 Збир на месечни 
вредности во Табела 3



Предложени идни 
подобрувања/активности
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Тема/табела краткорочно среднорочно долгорочно

M Население и 
Миграција

Табела…

RP Дозволи за престој

Табела…

V Визи

Табела …

A Азил

Табела …

IM Незаконска 
миграција и 
Враќања

Табела…

Пилот прибирање 
податоци на 
UNODC

Табела…



Additional references

 Project
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-
project.html

 Reports
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-
phase-2.html

 Training
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-
phase-3.html

37

http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-phase-2.html
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-phase-2.html
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-phase-2.html
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-phase-2.html
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-phase-2.html
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-phase-2.html
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-phase-2.html
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-phase-2.html
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-phase-2.html
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-phase-2.html
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-phase-2.html
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-phase-2.html
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-phase-3.html
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-phase-3.html
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-phase-3.html
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-phase-3.html
http://www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-phase-3.html

