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Права на бегалците, мигрантите и барателите на азил во Република 

Македонија – Извештај од истражување 
 

Наводи за истражувањето 
Истражувањето е спроведено во јануари – февруари, 2018 година на територијата на Република 

Македонија, и тоа на подрачјето на Скопје и со посета и користење на информации од 

невладиниот сектор кој спроведува активности во транзитните центри во Гевгелија и Табановце, 

кај Куманово.  

Целта на истражувањето е да придонесе за подобро разбирање на состојбата со мигрантите и 

бегалците кои дојдоа или престојуваа на територијата на Република Македонија во 2017 година; 

дали безбедносната состојба во Република Македонија со нив е загрозена; дали земјата ги 

подобрила своите стандарди споредено со претходните години, кога станува збор за мигрантите и 

бегалците кои влегуваат, престојуваат и транзитираат низ земјата. 

Имајќи во вид дека истражувањето се спроведува во две земји, Република Македонија и 

Република Србија (во Србија оваа активност се спроведуваше во ноември, 2017 година), се 

одлучивме да користиме техники и дејствија кои може да бидат подеднакво важни за двете 

земји, но и дејствија кои се карактеристични само за Република Македонија.  

Во текот на истражувањето беа запазени следните фази: 

- Утврдување на методолошките чекори по кои ќе се спроведува истражувањето, со 

утврдување на улогата и надлежноста на истражувачот, но и на учесниците кои се дел од 

овој проект, од неговиот почеток од октомври, 2016 година, 

- Утврдување на инструментите кои ќе се користат при истражувањето, како и проекција на 

активностите во текот на сите фази од истражувањето, 

- Подготвување на извештајот. 

За потребите на оваа истражувањето беа користени примарни и секундарни извори.  

Примарни извори:  

- Подготовка, која се состоеше од разговор со претставници на Хелсиншкиот Комитет за 

човекови права во Република Македонија, со што беше остварена ориентационата фаза од 

работата,  

- Идентификување на областите од сферата на миграцијата кои ќе бидат анализирани и 

прикажани во извештајот, 

- Спроведени се 2 Фокус групи; едната сочинета од 6 претставници на НВОи кои имаат 

различна експертиза во однос на мигрантите и бегалците, и втората од новинари кои ја 

следат миграцијата како феномен и информираат за неа, 

- 5 длабински интервјуа со службеници од висок ранг и професионалци од државните 

институции кои имаат надлежност над управувањето со миграцијата. Споделените 



 

мислења и ставови од експертите на овие состаноци се користени како примарен извор за 

собирање податоци при подготовка на крајниот документ. 

Секундарни извори:  

- За потребите на истражувањево се искористат резултати од претходни истражувања и 

анализа на документи кои веќе се направени на тема поврзана со мигрантите и бегалците, 

правото на пристап до заштита и гаранции за остварување на нивните права, направени од 

страна на граѓански организации, национални институции и меѓународни организации. Во 

прилог на оваа анализа се наоѓа и библиографија на овој вид извори. Истражување Исто 

така, при изготвување на истражувањето се користеа информации, анализи, стручни и 

научни трудови и материјали од архивата на надлежните државни институции, на 

невладиниот сектор, на Европската комисија за Република Македонија, на ОБСЕ, УНХЦР, 

УНИЦЕФ, на Народниот правобранител, како и трудови од релевантни домашни и 

меѓународни конференции. 

- Истражувањето на секундарните извори за потребите на ова истражување подразбира 

анализирање, сумирање, собирање и/или поврзување на постоечки истражувања на 

литературата. За разлика од секундарното истражување, примарното истражување се 

темели на информации и податоците кои се собрани од соговорниците, како и од 

експертизата на лицата вклучени во спроведување на проектот.  

За обемот и важноста на миграциската и бегалска криза 
  Од средината на 2015 година во Република Македонија и во југоисточна Европа беше забележан 

досега невиден прилив на мигранти и бегалци1, транзитирајќи кон земјите членки на Европската 

Унија. Од средината на 2015 година до септември, 2016 година во Република Македонија се 

регистрирани повеќе од 800 илјади мигранти кои нерегуларно ја поминале границата2. 

Најголемиот број од нив беа државјани на Сирија, Авганистан и Ирак, земји зафатени со војна, што 

упатува дека голем број од нив всушност се бегалци. Секако, овој прилив на мигранти, колку и да 

                                                           
1 Еден од проблемите со кој се соочува истражувачот кога станува збор за миграцијата е неусогласеност на 
термините кои ги користат лицата кои имаат надлежност во управувањето со миграциските текови. Оваа 
состојба дополнително води кон нови непрецизности.  
Кај државните институции, во нивните извештаи и во нивната експресија почесто се користи изразот 
мигранти и нерегуларни мигранти, на тој начин претпоставка е дека предност има тезата дека се работи за 
лица кои доминантно треба да се набљудуваат низ призмата на безбедноста. На линија на користење на 
изразот нерегуларни мигранти (“irregular migrants”) е речникот кој го употребува и ФРОНТЕКС, кој се 
однесува за сите лица кои ја минуваат границата надвор од граничен премин.  
За разлика од државните институции, невладините организации и некои истражувања кои доаѓаат од 
невладиниот сектор, го употребуваат изразот бегалци, дури и во случаи кога не е утврден јасно мотивот на 
лицата кои нерегуларно ја минуваат границата, како и мотивите поради кои мигрираат. Ова веројатно е 
мотивирано (погрешно) за миграциската криза да се говори само од аспект на човековите права и слободи. 
Секако, многу е важно работите да се нарекуваат со вистинското име, што е претпоставка за „поставување 
на одржлива дијагноза„ и преземање на активности, мерки и дејствија, кои на единствен начин ќе бидат 
препознаени од сите актери.  
 
2 Учесник во 1-та фокус група кажа дека низ Република Македонија веројатно поминале околу 2 милиони 
мигранти. 



 

беше навестуван со групите кои во 2014 и почетокот на 2015 година беа откриени, не 

предјавуваше миграциски бран од огромни размери. Државните институции во Република 

Македонија, но и во останатите земји од регионот и од ЕУ беа изненадени и неподготвени за 

справување со него. Од таа причина, доцнеа измените во законските решенија, некои од 

измените се правеа без доволно анализи и проценки, регистрацијата на мигрантите се правеше 

непотполно или воопшто не се правеше3, мерките кои се преземаа кон мигрантите содржеа 

вишок на административни ограничувања, често се менуваа, а беа поткрепени и со примена на 

одвишна репресија.  

Во 2017 година се регистрирани 17000 нерегуларни мигранти на територијата на Република 

Македонија4. Состојбата се миграцијата може да се објасни како справување со помали 

миграциски и бегалски групи кои транзитираа низ регионот, иако балканската миграциска рута 

беше запрена со административни мерки и со робусни полициски сили. Во првата половина од 

годината, од Турција кон островите во Грција се регистрирани мигранти и бегалци, главно лица од 

машки пол, кои бараа начин и преку Македонија да стигнат до земјите од ЕУ. Во втората половина 

од 2017 година е регистриран зголемен број мигранти и бегалци, најчесто семејства.  

Карактеристично за оваа година на внатрешен план е дека намалениот број мигранти не значи 

исклучување на некоја активност на државата во однос на нивниот прифат, регистрација, 

сместување и грижа за нив. Намалениот број мигранти е можност државните институции, пред се 

граничната полиција да почне квалитетно да ги регистрира, профилира и упатува мигрантите, 

нешто што заради големиот наплив реално не беше во можност да го прави во претходниот 

период. Ова е можност кога државата треба да им укаже дополнителна грижа на ранливите групи.  

2017 година за Република Македонија е значајна и од аспект на тоа што се изостри внатрешната 

политичка состојба, а кулминираше со насилното влегување на повеќе стотици лица во 

Собранието. Внатрешните состојби влијаеа интересот од границата и од мигрантската и бегалска 

криза да се намали и да се пренасочи кон внатрешните состојби. Ова придонесе меѓународната 

заедница своето внимание да го насочи кон внатрешната политичка криза, а исто така и земјата со 

помал капацитет да ги користи расположливите меѓународни фондови за справување со 

миграциската криза, можностите за јакнење на инфраструктурата, методологијата на работа и 

препознавање на идни миграциски предизвици. 

Миграциската и бегалската криза во Република Македонија според своите облици и интензитет 

може да се подели на три периоди: првиот период во кој мигрантите и бегалците нелегално ја 

преминуваа границата и продолжуваа да се движат, најчесто по железничката пруга и автопатот 

заради ориентација, при што триесетина од нив беа прегазени и ги загубија животите; вториот 

период во кој се организираше регистрирање на мигрантите на влез во земјата и овозможување 

во рок од 72 часа да поднесат барање за остварување право на азил или да ја напуштат земјата; и 

третиот период е периодот од март 2016 година до денес (2018) кога земјите од ЕУ престанаа да 

примаат мигранти, со што се затвори Балканската рута. Иако државата презема многу дејствија со 

                                                           
3 Учесник во 1-та фокус група кажа дека до терористичките напади во Париз воопшто и не било можно да се 
прави регистрирање и профилирање на мигрантите кои нерегуларно преминувајќи, доаѓале на јужната 
граница, во еден ден од јуни, 2015 година и до 18 600 лица. 
4 Канцеларијата на високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации – УНХЦР во Македпнија; Извор: 
Годишен извештај на Црвениот Крст на Република Македонија за 2017 година, стр.3 



 

кои од првичното неснаоѓање, со помош на меѓународните организации и невладините 

организации го подобри управувањето со миграцијата, сепак таа не успеа во целост да го 

овозможи почитувањето на основните човекови права и слободи на мигрантите и бегалците5.  

Кризна состојба  
На 19 август 2015 година, во екот на миграциската и бегалска криза, Владата на Република 

Македонија усвои одлука за прогласување кризна состојба на јужната и северната граница на 

државата. Со одлука на Собранието на Република Македонија, кризната состојба се продолжува 

циклично на 6 месеци или во зависност од изборите и работата на собранието, која сеуште е во 

сила (актуелната одлука се однесува за периодот до 30 јуни, 2018 година). Иако оваа одлука во 

почетокот беше неочекувана и дочекана со доза на внимателност, бидејќи со неа беше 

предвидено повторно враќање на армијата на зелената граница, сепак впечаток е дека со 

донесувањето на истата се направи поголема концентрација на „униформирани претставници на 

државата„ на граничната линија, што ја намали порозноста на зелената граница, а армијата со 

своите лимитирани потенцијали сепак придонесе во изградување на потребната инфраструктура, 

транзитните кампови и друга поддршка која и беше неопходна на полицијата, заради поголема 

безбедност. Кризната состојба е искористена за воведување мерки за ограничено движење во 

граничното подрачје, вклучително и во транзитните центри. Невладините организации имаат 

обврска да го регулираат својот престој, вклучително и во транзитните центри. 

Административните мерки за слобода на движење особено се рестриктивни спрема мигрантите, 

иако за тоа нема процедура или не се заснива на издадени документи.  

Дополнително, следејќи ја праксата на Унгарија, Словенија и некои други држави – членки на ЕУ, 

Македонија постави жичана ограда во должина од повеќе десетици километри покрај границата, 

на правците кои најчесто беа користени за илегално преминување од Грција кон Македонија. 

Повеќе европски земји кои беа засегнати од миграцискиот бран кој се одвиваше по „Балканската 

рута„ изразија интерес да учествуваат со свои полициски службеници, заедно со полицијата од 

Македонија, во патролирање и обезбедување на границата со Грција. Оваа активност се остварува 

без физичка вклученост на ФРОНТЕКС, бидејќи Република Македонија не е дел од неа, но со 

одобрување и поддршка од оваа агенција на ЕУ. Интерес и на македонската влада беше да 

манифестира транспарентност и подготвеност да придонесе за сопствена поголема безбедност, но 

и за поголема безбедност на земјите од Европската унија, кои се идентификувани и како земји на 

дестинација на мигрантите. Од март, 2016 година полициски сили на Австрија, Чешка, Словачка, 

Полска, Унгарија, Словенија, Хрватска и Србија, во контингент од 150-190 полицајци се присутни 

на јужната граница и во содејство со македонската полиција се грижат за јавната безбедност, 

сигурноста во граничното подрачје, превенцијата и сузбивањето на прекуграничниот криминал. 

                                                           
5 Правата на бегалците: Национални и меѓународни стандарди наспроти состојбата на терен, Анализа, стр. 4, 
Март, 2017 год., Хелсиншки Комитет на Република Македонија; „Всушност, Република Македонија успеа со 
поединечни акти или воспоставени практики да прекрши дури 10 права и слободи предвидени во 
Европската конвенција за човекови права и слободи и уште голем број други меѓународни документи. Во 
текот на септември 2016 година, на територијата на Република Македонија официјално престојуваат 
помалку од 200 бегалци задржани во транзитните кампови или прифатните центри. Неофицијалната бројка 
изнесува многу повеќе. Бегалската криза сè уште не е завршена, а останува да се види дали државата учи од 
своите грешки и како ќе се носи со обврските од меѓународните инструменти за почитувањето на 
човековите права во непредвидливиот период кој следува„. 



 

Преземените безбедносни мерки резултираа со подобра контрола на границата, но индирекно 

влијаеа на повторно интензивирање на криминалните групи и нивната активност, чија цел е 

криумчарењето лица и добра, криумчарење поврзано со трговија со луѓе и други облици на 

криминал. Во првиот момент овие активности беа финансирани од земјите кои ги праќаа 

полициските сили, а од почетокот на 2017 година нивната работа е финансирана од буџетот на 

Европската унија. Помошта која ја добива Република Македонија од присуството на странските 

полициски служби специјализирани за гранично работење е повеќеслојна: работата на полицијата 

е потранспарентна, се постапува согласно правилата на Шенген, странските полициски тимови 

доаѓаат и се димензионираат согласно актуелните состојби на границата и користат сопствена 

техника, нивната експертиза се споделува со македонската полиција, се идентификуваат области 

кои во иднина треба да се превенираат со техника и знаење кое во моментот македонските 

институции не располагаат, се разменуваат информации и др. Ова ја потврдува тезата дека 

затворањето на Балканската миграциска рута е проект на ЕУ. 

По долго преговарање меѓу Европската Унија и Турција на 18 март, 2016 година е постигнат 

договор, кој меѓу другото, ја релаксира состојбата поврзана со миграцискиот бран кој се одвиваше 

интензивно преку Балканот. Новонастанатата состојба може да се анализира и од аспект на 

подобрената соработка меѓу институциите од Република Македонија и Република Грција, каде 

што дејствијата кои се преземаат на македонско тло, најчесто и во соработка со земјите чии 

полициски сили се во Македонија, не наидуваат на спротиставување од грчка страна. Ова е случај 

и кога станува збор за враќање на мигранти и бегалци од територијата на Македонија во Грција, 

иако невладините организации сметаат дека на дел од мигрантите треба да им се овозможи 

подобра информираност за правото на пристап до азил и до други социјални права.   

 

Слобода на  движење во транзитните центри и центрите за баратели на азил и 

странци 
Во септември 2015 година транзитот на бегалците започна да се одвива организирано преку 

импровизирани транзитни кампови на југ, во непосредна близина на Гевгелија (Винојуг), и на 

север, во непосредна близина на Куманово (Табановце). Камповите беа поставени подалеку од 

населените места, покрај шините, на 500 метри од границата со Грција, односно, со Србија. 

Камповите се прошируваа секојдневно, а транзитот се спроведуваше поорганизирано, со некаква 

регистрација на бегалците кај Гевгелија и директен превоз со вонредна линија на возовите до 

границата со Република Србија. По затворањето на Балканската миграциска рута во кампот во 

Гевгелија се задржаа околу 130 мигранти. Тие немаа право да го напуштаат кампот, а нивното 

задржување во него, според информации од НВО и од Народниот правобранител, траеше скоро 9 

месеци. По нивно барање, лицата почнаа да се пуштаат на прошетка до градот, секогаш со 

придружба од претставници на Црвен Крст. Режимот на престој во овој камп е од отворен 

карактер и лицата во него можеа да си заминат кога ќе посакаат. Во следните неколку месеци 

околу 1.400 лица „се разотидоа“. Во меѓувреме, камповите се преименувани во прифатно-

транзитни центри. На почетокот на 2017 година бројот на мигранти кои се сместени се движеше 

од 60 до 100 во секој од нив, но тој број се менуваше бидејќи секојдневно доаѓаа и си заминуваа 

нови групи. Мал број од нив одлучија да поднесат барање за азил, поради што беа преместени во 

Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово, Скопје. Најголем дел од нив се откажаа од 



 

поднесените барања и ја напуштија државата по илегални патишта. Во разговор со полициски 

службеници, присутен е коментарот дека овие лица и не сакаат да останат во Република 

Македонија. Во избор меѓу Македонија и Србија, се определуваат за Србија, од причина што 

географски се чекор поблиску до посакуваната дестинација, а ако мора да се задржат во регионот, 

тогаш помошта и поддршката за нив ќе ја добијат соодветно и во Србија. Во избор меѓу 

Македонија и Грција, нивниот избор е Грција, од причина што во оваа земја имаат пристап до 

програмата за релокација и до пакети од европските програми; потоа сообраќајните решенија и 

шансите за заминување кон крајната дестинација се подобри од таа земја; а ако се одлучат да 

користат услуги на криминални групи, што е често, исто така грчкиот пазар нуди многу поголеми 

можности и подобри услуги.  

Во 2016 година во транзитниот центар на Табановце останаа околу 1.500 мигранти, сместени во 

лоши услови, некои дури и под отворено небо. Нерегуларните мигранти и бегалци кои не сакаат 

да се регистрираат во центарот, се протеруваат од територијата на Македонија. Полицијата 

објаснува дека тие нелегално се дојдени во земјата, го прекршиле законот и спрема нив мора да 

се преземат законски дејствија. Невладиниот сектор реагира на случаите, особено ако во групата 

има мајки со деца, стари лица или лица со инвалидитет и на кои им е потребна медицинска нега, 

дека не смеат да им пристапат или да ги внесат во транзитните центри каде ќе им се укаже помош 

и закрепнување.  Полицијата одговара дека e во интерес на безбедноста секој да влезе и да 

престојува во прифатниот центар, според условите и куќниот ред. Сепак, нерегуларните мигранти 

се потиснуваат или се транспортираат со цел да ја напуштат земјата.  

Еден учесник во фокус групата го објасни начинот на кој се протеруваат мигрантите: „ Тоа се прави 

за да не го гледаме ние од НВО, се товараат во камиони со циради. Еднаш ги товарија од 

Куманово во камион со цирада и ги носат до Гевгелија, околу 3 часот наутро„. Забелешките се 

однесуваат на нехуманиот начин (изборот на времето и условите во транспортните средства) и 

лошите услови во кои се транспортираат мигрантите. 

Во фокус групата одговорот со кој се согласија повеќето претставници од НВОи, гласеше: „Ако 

гледаме со очите на државата, таа не сака (мигрантите и бегалците) да бидат тука„.  

Тргнувајќи од поставката дека транзитните центри се во гранично подрачје, каде што е прогласена 

кризна состојба, до средината на 2017 година невладините организации и Народниот 

правобранител известуваат за случаи на задржување и ограничено движење на мигранти, без 

решение за задржување или лишување од слобода од надлежен орган. Во отсуство на признаен 

статус на бегалец или привремена заштита, лицата не смеат слободно да излегуваат и влегуваат во 

транзитните центри во Куманово и Гевгелија без придружба од надлежен орган независно од 

потребата6. Граѓанските организации и Народниот правобранител посочија дека за задржувањето 

и ограниченото движење не е издадено решение од надлежен орган, иако има лица кои 

престојувале повеќе од 5 месеци во транзитните центри, без можност за социјализација во 

локалните средини во Куманово и Гевгелија. Информациите добиени од други соговорници 

упатуваат дека и во 2017 година режимот на излегување од транзитниот центар во Куманово за 

лични потреби е многу ограничен, а во транзитниот центар кај Гевгелија состојбата е уште 

                                                           
6 Забраната почнала да се применува со прифаќање на предлогот на Групата за процена на кризи до 
Владата за прогласување на кризна состојба, изгласана во Собранието на 19-ти август 2015; извор: Легис. 



 

порестриктивна. НВО Легис во своето истражување од 2017 година наведува дека затвореноста и 

изолираноста во граничните центри, забраната и неможноста слободно да се движат во блиските 

градови укажува на создавање претпоставки за тортура и нехуман третман во транзитните центри.  

Изолираноста во транзитните центри се објаснува преку лишување од социјалните врски, 

комуникација и пристап до вести и информации за надворешниот свет.  

НВОи известуваат дека од средината на 2017 година лицата од транзитните центри може да 

излезат, за одредено време. Еден од соговорниците кој доаѓа од државните институции кажува 

дека и во вториот дел од 2017 година продолжува рестриктивниот режим за излез од транзитниот 

центар. Во фокус групата се слушна: „Полицијата е заинтересирана, ако може да излезат и да не се 

вратат назад„. 

Народниот правобранител и невладиниот сектор информираат за подобрување во пристап до 

услуги во областа на правната помош и примарната здравствена заштита. Намалување е 

регистрирано кај услугите од образовен, културен и социјален карактер, делумно и заради малиот 

број мигранти кои подолго време престојуваат во граничните центри.  

Невладините организации известуваат дека до средината од  2017 година не било дозволено  

влегување на нови мигранти и баратели на азил. На барање на НВО, Народниот правобранител  

направил увид, при што констатирал состојбата и  побарал од МВР да се овозможи влез на сите 

лица кои ќе побараат помош, независно од нивниот статус. Во ненајавените посети кои следувале, 

Народниот правобранител констатирал дека дадената насока се почитува селективно, во 

зависност од вољата на полициските службеници во смената.    

Во разговор со висок претставник од граничната полиција (25.01.2018 год.) е добиен одговор дека 

МВР и граничната полиција имаат интерес лицата кои се надвор од кампот да дојдат внатре, да се 

регистрираат и да ги добијат потребните услуги. Тоа всушност е законска задача за полицијата да 

постапува со нерегуларните мигранти; на лицата ќе им се понуди оброк, сместување. Во кампот 

надлежниот орган води контрола колку лица се присутни за време на оброците (појадок, ручек, 

вечера) и колку престојуваат (ноќеваат). Оваа состојба се следи, се следат разликите во бројот на 

лица меѓу оброците и оние кои ноќеваат, но дека центарот е од отворен карактер и не е можно 

полицијата да врши нивно присилно задржување. 

Кон крајот на октомври 2017 година е забележано намалување на бројот на мигранти во 

транзитниот центар Табановце, а зголемено присуство на групи надвор од центарот. НВО Легис 

идентификува неколку можни причини за ова:  

- мигрантите кои нерегуларно транзитираат низ Република Македонија избегнуваат 

институционална помош, заради побрзо заминување во Република Србија, 

- не постои енергична реакција од полицијата на терен, што доведува до неспроведување  на 

Законот за азил и привремена заштита и Законот за странци, особено во делот на регистрација, 

документација и упатување на секој поединец и/или одбегнување на  административните 

процедури за реадмисија на мигранти кон Република Грција,  

- промовирање на тезата дека се прекинати мешаните миграциски движења преку Македонија 

кон Европа. 



 

Невладините организации се залагаат, независно од причините поради кои мигрантите го 

одбегнуваат транзитниот центар Табановце и престојуваат околу него на отворено, да им се 

овозможи пристап до услугите на центарот, каде што ќе бидат регистрирани и информирани за 

нивните права и обврски. На тој начин Министерството за внатрешни работи ќе може повторно да 

воспостави водење дневна статистика, достапна на веб-страната на МВР7, за бројот на лица кои 

престојуваат и кои бараат азил или привремена заштита, а се сместени во транзитните центри 

Винојуг и Табановце, Центарот за прифат на баратели на азил во Визбегово крај Скопје и Центарот 

за прифат на странци Гази Баба, во Скопје.  

Кога побаравме одговор од МВР, гранична полиција дали овој вид информирање ќе биде 

обновено, одговорот беше дека постоењето статистички информации на интернет адресата е 

добро да се обнови, бидејќи полицијата ќе покаже поголема транспарентност, а граѓанските 

организации ќе ги имаат податоците до кои сами може да пристапат, без да се троши 

дополнителна енергија, средства и време. Сепак, ова е во надлежност на секторот задолжен за 

односи со јавноста. 

Во извештаите од Народниот правобранител е присутна неговата препорака лицата кои се 

задржале повеќе од 72 часа во транзитните центри да бидат пренесени и сместени во Центарот за 

баратели на азил во Скопје. Таму условите за престој се подобри, иако има потреба од нивно 

натамошно подобрување, вклучително и подобрување на  квалитетот на храната. Според 

Годишниот извештај на Народниот правобранител од 2016 година, овој центар имал 

искористеност до 10% од неговиот капацитет. Во јануари, 2018 година во центарот во Визбегово 

престојуваат 9 лица8. 

Центрите во кои се сместуваа нерегуларни мигранти  од почетокот на мигрантската криза беа 

предмет на јавен интерес на домашната и меѓународната јавност. Медиумските слики и 

информации од 2015 година кои се однесуваа на крајно нехумани и нечовечки услови за 

престојување на лица го обиколија светот. Во меѓувреме, државата и МВР вложија многу енергија, 

средства и посветеност и тие се подобрени, но сеуште некои од овие објекти не ги исполнуваат 

стандардите за хумано престојување. Во разговор со претставници од МВР, искрено кажуваат дека 

ова ранливо прашање за МВР, со оглед дека институцијата нема средства со кои може да тргне во 

негово решавање. Во овој прифатен центар бројот на странци бележи тенденција на намалување 

и во јануари, 2018 година во него има 129 лица, од кои 9 се жени, најмалку во изминатите пет 

години. Многу жесток, критичен, но и реален е Извештајот на Комитетот за превенција од тортура 

за Република Македонија за посетата направена во октомври, 2014 година. Состојбата поврзана со 

условите за престој во транзитните центри во последните години (2016, 2017) активно се занимава 

Националниот превентивен механизам (НПМ) од канцеларијата на Народниот правобранител. 

Неговата оценка е дека Прифатниот центар за странци, кој е организациона единица на МВР, не ги 

исполнува стандардите за задржување на лица. Тоа е институција од затворен тип. Во овој центар 

во 2016 и 2017 година неосновано се задржуваат странците (нерегуларни мигранти), на кои им 

беше ограничено правото на слобода на движење, сместување во несоодветни услови, како и 

издвојување на малолетните лица од возрасните без писмено решение од надлежен орган. По 

                                                           
7 Невладините организации кажуваат дека оваа добра практика постоела во МВР, но без објаснување е 
напуштена во јуни, 2016 година 
8 Информацијата е од НВО, учесник во првата фокус група, одржана на 22 јануари, 2018 година во Скопје. 



 

интервенцијата на Народниот правобранител, оваа практика е променета. Нов проблем се 

решенијата кои се издаваат на македонски јазик, задржаните лица се странци и не го разбираат 

јазикот, а превод не е обезбеден. Дека оваа состојба не е променета беше потврдено и на првата 

фокус група одржана за потребите на овој проект. Во последната 1-2 години е забележано 

подобрување на хигиенските и другите материјални услови,  додека пак жалбите за квалитетот на 

храната не се променети.9 За разлика од состојбите со храната во прифатниот центар за странци во 

Скопје, НВОи се едногласни дека квалитетот на храната во транзитните центри на граница е многу 

добар. Од друга страна, МВР уверува дека храната која се носи во прифатниот центар за странци 

во Гази Баба се готви во кујна, квалитетна е  и истата е наменета и за полицајците од посебната 

единица на полиција. 

 

Пристап до образование во транзитните центри во Република Македонија 
Образованието е јавно добро и човеково право, а пристапот до инклузивно, правично и 

квалитетно образование треба да биде обезбеден за сите деца од училишна возраст. Резолуцијата 

на Советот за човекови права при Обединетите нации од 2016 година ги повикува сите земји да ги 

прошират можностите за образование и тие да бидат достапни до сите без дискриминација10. 

Истото е содржано и во националната  Предлог- стратегија за интеграција на бегалци и мигранти 

2017 - 2027 година, според која правото на образование игра клучна улога во процесот на 

интеграција на децата. Правото на образование е гарантирано во член 44 од Уставот на Република 

Македонија и треба да е достапно секому под еднакви услови. Законот за азил и привремена 

заштита на барателите на азил и лицата под привремена заштита го пропишува правото на 

образование и можност за вклучување во образовниот систем во Македонија. 

              Во 2016 година Министерството за труд и социјална политика подготви и промовираше 
Стандардни оперативни процедури (СОП) за спроведување образовни активности за деца и 
младинци. Цел на СОП е да се овозможи стекнување образование и подобрување на условите во 
кои се спроведуваат образовните активности за децата и ќе бидат спроведувани од страна на 
организации кои имаат склучено меморандум за соработка со Министерството за труд и 
социјална политика (МТСП). Во транзитните центри Табановце и Винојуг, во моментот кога 
Балканската мигрантска рута се затвори и кога беа згрижени поголеми групи мигранти и бегалци 
со нивните семејства, се одржуваа едукативни работилници за деца и возрасни.  

              Имајќи предвид дека државата нема програма за образование на деца - бегалци и мигранти, 
УНИЦЕФ во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Министерството за 
образование и наука ја адаптираше националната програма за предучилишно образование и за 
училишните предмети: математика, природни науки, граѓанско општество, информатички 

                                                           
9 Посебен извештај, Национален Превентивен Механизам http://ombudsman.mk/upload/NPM-

dokumenti/2017/Poseben%20izvestaj-Vizbegovo-28.07.2017.pdfд. Народен Правобранител, 2017 г. 

10 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/32/L.33 https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G16/135/58/PDF/G1613558.pdf?OpenElement стр.3, наведено според: Јасна 
Оровчанец Арангеловиќ, Вера Мартиноска, Пристапот до образование на деца бегалци и мигранти 
како клучен процес за нивна интеграција во Македонија, Истражување, Уницеф, Скопје, Јануари, 2018 
година, стр.14. 

http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2017/Poseben%20izvestaj-Vizbegovo-28.07.2017.pdfд
http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2017/Poseben%20izvestaj-Vizbegovo-28.07.2017.pdfд


 

технологии и јазици (германски, англиски и македонски)11. Програмата беше збогатена со 
креативни работилници и спортски активности. НВО СОС Детско Село и Отворена Порта- Ла Страда 
потпишаа Меморандуми за разбирање со Министерството за труд и социјална политика за 
спроведување на програмата. Лицата кои ја спроведуваа програмата добија претходен тренинг 
како да ја спроведуваат истата, а им беше обезебедено и менторство од наставници од училишта 
од Куманово и Гевгелија. Дополнително, УНИЦЕФ набави наставен и дидактички материјал и 
училишни ранци за децата сместени во транзитните центри и Центарот за баратели на азил во 
Визбегово. Наставата во транзитните центри и Прифатниот центар за баратели на азил во 
Визбегово се одржуваше секој работен ден. Со депортацијата на поголемата група мигранти и 
бегалци од транзитниот центар Табановце од 9-ти февруари 2017 година во која беа вклучени 24 
деца, едукативната програма во овој центар постепено замре, поради недостаток на деца12. Во 
транзитниот центар Винојуг во преостанатиот дел од 2017 година програмата за неформално 
образование се спроведуваше со минимален број деца.  

              Претставник од МОН најави дека во претстојните измени на законот за образование ќе се 
пропише основ за изготвување на наставна програма за мигранти и бегалци, кога тие ќе 
престојуваат во Република Македонија. 

Невладините организации кои учествуваа во работата на фокус групата изразија поддршка и 
задоволство од овој проект на надлежните Министерства. Останатите дискусии во фокус групата 
на оваа тема се: „Се организираа средби на децата мигранти во училиште со децата од 
Македонија. Децата функционираа многу добро, на часовите по физичко, во социјални 
активности. Но имаше забелешка од некои од родителите„. 

 

Пристап до територија  
По ненадејното затворање на границите во март 2016 година во пограничните транзитни центри 

беа заглавени околу 1 500 луѓе кои што во рок од неколку месеци ја напуштија државата со 

враќање во Република Грција или се упатија кон Република Србија, најчесто со намера илегално 

да ја преминат границата. Во март 2017 година13  во пограничните транзитни центри престојуваа 

49 лица на северната и 14 на јужната граница, што ја изразува тенденцијата за натамошно 

намалување на нивниот број во овие центри.  До почетокот на октомври 2017 година 5 лица 

престојувале во транзитниот центар Винојуг - Гевгелија, а 23 лица престојувале во Табановце.  

Согласно собраните и обработени податоци од невладината организација Легис, во просек со 

престој подолг од 5 месеци во пограничните транзитни центри биле од 30-40 лица, од кои 11 

најдолго се задржале на јужната граница. Само 6 лица биле регистрирани како новопристигнати 

во август, 2017 година на јужната, додека на северната граница поголем број на новопристигнати 

лица беа забележани од јули до септември 2017 година,  кога во просек дневно пристигнувале од 

1 до 8 лица кои беа или одбија да бидат регистрирани во транзитниот центар Табановце.14  

                                                           
11 Ибид, стр.14 
 
12 Ибид, стр.14 
13 http://www.legis.mk/news/2402/   

14 Тримесечен извештај, Легис, 2017 г. http://www.legis.mk/news/2401/quarterly-report-june-sep-15-2017-help-
on-the-route  

http://www.legis.mk/news/2402/
http://www.legis.mk/news/2401/quarterly-report-june-sep-15-2017-help-on-the-route
http://www.legis.mk/news/2401/quarterly-report-june-sep-15-2017-help-on-the-route


 

Невладините организации кои имаат надлежност во транзитните центри имаат сопствени 

статистики, кои не се методолошки усогласени, па според тоа и не се податливи за анализирање. 

Легис известува  дека поголеми групи кои бројат до 90 мигранти се забележани во близина на 

железничката пруга до транзитниот центар Табановце на северната граница.15 Оваа состојба ја 

констатираат и други организации, како Црвениот Крст на Република Македонија, Ла Страда, 

ИОМ, кои им изразиле помош на мигрантите и им понудиле можност да дојдат во прифатните 

центри, но тоа не било прифатено од нив. Најчесто одлуката на мигрантите да не се регистрираат 

во транзитните центри се објаснува дека на тој начин побрзо ќе продолжат и ќе заминат од 

Република Македонија. Согласно спроведените интервјуа и пополнети 100 прашалници со 

мигранти во текот на 2017 година, 36 изјавиле дека по пристигнување во центарот одбиле да се 

регистрираат и по краток престој го напуштиле транзитниот центар Табановце16.  

Намалувањето на бројот на бегалци и мигранти во центрите се должи на заминувањето по 

нерегуларни рути кон Република Србија, групни депортации на мигранти кон Грција и една 

регистрирана присилна депортација со примена на прекумерна сила на 10 лица од транзитниот 

центар Табановце. Имено, на 17.07.2017 година во 04.30 ч. наутро, добиена е пријава за 

полициски службеници кои, според пријавата, со примена на прекумерна сила извадиле 10-тина 

луѓе од транзитниот центар, од кои дел беа депортирани во Грција, а дел избегаа, по што 

Народниот правобранител отвори предмет за утврдување на одговорност на полициските 

службеници кои ја спровеле акцијата.  

Во 2017 година НВОи известуваат дека е намален бројот на предадени мигранти преку Табановце 

во Србија, но регистрираат значајно поголем број на мигранти кои од северниот дел на 

Македонија се враќаат кон Грција17. Во фокус групата беше изнесено: „Бегалците се враќаат сами 

со автобус, на автобуската станица во Куманово се качуваат 30, а во Гевгелија се симнуваат 13„. 

И во годишниот извештај за 2016 година за состојбите со човековите права, Народниот 

правобранител ги нотирал овие состојби и побарал да бидат отстранети. Во периодичните 

извештаи за состојбите на јужната граница (2016 година), е утврдено дека лица фатени во 

нерегуларен транзит кратко се задржуваат во транзитниот центар Винојуг во Гевгелија, пред да 

бидат вратени во Грција, без притоа да им биде издадено решение за враќање или протерување 

од државата18.  Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во извештајот 

за октомври, 2017 година известува за 118 мигранти затекнати од полицијата во граничното 

подрачје на територијата на Република Македонија и за кратко време истите се вратени кон 

Грција. Во ниту еден од наведените случаи не е спроведена индивидуална постапка за затекнатите 

лица ниту пак бил отворен предмет за разгледување од надлежен орган19.  Враќањето мигранти и 

                                                           
15 Тримесечен извештај, Македонско здржение на Млади правници, http://myla.org.mk/wp-
content/uploads/2016/09/Field-Report-May-Jun-July-2017.pdf , 2017 г. 
16 Подобрување на пристапот до права и заштита за бегалци и мигранти со фокус на ранливи групи, 
Документ за јавна политика, стр. 13, Легис, Скопје, ноември, 2017 
17 Информација споделена на Првата фокус група одржана во Скопје на 22.01.2017 година, со претставници 
од НВОи 
18 Годишен извештај за состојбите со човековите права, Народен Правобранител, 2016 година 
http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2016/GI-2016.pdf стр. 12. стр. 44-50  
19 Месечен извештај, октомври 2017 година; Хелсиншки комитет за човекови права на Република 
Македонија 

http://myla.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/Field-Report-May-Jun-July-2017.pdf
http://myla.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/Field-Report-May-Jun-July-2017.pdf
http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2016/GI-2016.pdf%20стр.%2012.%20стр.%2044-50


 

бегалци е присутно и на северната граница на Македонија. Во разговор во фокус групата20 беше 

изнесен став „Порано полицајците од Србија и Македонија играа пинг понг, кога и по 12 пати во 

текот на денот една група се праќаше од една до друга страна. Тоа сега е намалено, не е 

искоренето, постои, но е намалено„. 

Нелегалното враќање мигранти се спроведува во повеќе земји во регионот, без разлика дали 

некои се членки на ЕУ или не. Нелегалното протерување веројатно се случува почесто, отколку 

што тоа може да се заклучи според случаите регистрирани од НВО и вестите објавени во 

медиумите. Полицијата не сака да зборува за ова, но истовремено, не ги негира овие забелешки. 

За да се укаже на важноста на ова прашање, НВОи ги аргументираат случаите преку разговор со 

мигранти спрема кои се преземале овие дејствија. Извештаите од НВОи со внимание се 

анализираат од Народниот правобранител. Светло на овој вид постапување даваат спроведените 

интервјуа од НВО Легис21 со 15 испитаници (11 потекнуваат од две различни групи, а останатите 

мигранти индивидуално пристигнале во транзитниот центар Табановце).  Нелегалното враќање е 

направено од полициски службеници на Република Србија. Во изјавите на испитаниците се 

појаснува дека биле откриени како нерегуларни мигранти на територијата на Република Србија од 

граничната полиција во првиот и од редовната полиција во близина на Белград, во вториот случај. 

И во двата случаи им било ветено дека ќе бидат однесени во Центар за азил во Белград, но 

наместо тоа биле однесени во шума и протерани во Македонија. Во првата група, документите 

кои им биле издадени во Република Грција им биле одземени и уништени. Оваа група била 

прифатена од страна на полициски службеници во Македонија и донесена во транзитниот центар 

Табановце. Втората група сама, пешки успеала да стигне до центарот. Слични приказни се 

наведени во извештаите на Хелсиншкиот комитет за човекови права во април, мај, јуни, јули и 

септември, 2017 година.22 Во центарот секојдневно пристигнуваат мигранти кои се вратени од 

Србија, откако престојувале таму или само се обиделе да ја преминат границата и биле откриени 

од српската полиција. Според нивните сведочења, често пати се жртви на насилство од страна на 

полициски службеници или организирани криминални групи во Србија23. Бегалците во последно 

                                                                                                                                                                                           
http://mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/2535/Sostojbata_na_granicnite_premini_oktomv
ri2017.pdf http://mhc.org.mk/reports/652?locale=mk#.WhLRJNKnE2x Тримесечен извештај, Македонско 
здржение на Млади правници, http://myla.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/Field-Report-May-Jun-July-
2017.pdf , 2017 г. 
20 Информација споделена на Првата фокус група  
21 Подобрување на пристапот до права и заштита за бегалци и мигранти со фокус на ранливи групи, 
Документ за јавна политика, стр. 14, Легис, Скопје, ноември, 2017 
22 Извештаи за состојбите на граничните премини на Хелсиншки комитет за човекови права на РМ. 
http://mhc.org.mk/pages/reports?locale=mk&y=2017#.WhNkddKnE2w  
23 Темелна анализа за нелегална депортација на поголеми групи мигранти од страна на 
полициските сили на Република Србија во граничното подрачје на северната граница кон 
Република Македонија е направена од група истражувачи во Србија, во која што учествуваше и 
НВО Легис, достапно на: GOVERNING THE BALKAN ROUTE: MACEDONIA, SERBIA AND THE EUROPEAN BORDER REGIME

http://bordermonitoring.eu/berichte/2017-mazedonien-serbien/, 2017. Најголем дел од пријавите за 
прекумерна употреба на сила се однесуваат на полициските сили од Хрватска и Србија; за 
Република Србија собрани се наводи за воспоставување практики на масовни депортации, 
одземање на документи и присилување (туркање) на поголеми групи мигранти кон границата на 
Македонија, а со цел да не може да ја докажат потребата за заштита. Исто така, истражувањето 
укажа на тоа дека документите кои им биле издадени во транзитните кампови во Грција и/или 

http://mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/2535/Sostojbata_na_granicnite_premini_oktomvri2017.pdf
http://mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/2535/Sostojbata_na_granicnite_premini_oktomvri2017.pdf
http://mhc.org.mk/reports/652?locale=mk#.WhLRJNKnE2x
http://myla.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/Field-Report-May-Jun-July-2017.pdf
http://myla.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/Field-Report-May-Jun-July-2017.pdf
http://mhc.org.mk/pages/reports?locale=mk&y=2017#.WhNkddKnE2w
http://bordermonitoring.eu/berichte/2017-mazedonien-serbien/


 

време (2017) се враќаат по диви патишта, најчесто се движат пеш во правец кон Гевгелија. Во овој 

процес невладините организации препознаваат враќање кон опасните состојби од почетокот на 

2015 година, кога групи мигранти и бегалци илегално влегуваа во Македонија и после Гевгелија, 

движејќи се по пругата пеш, беа прегазени од воз. 

Разговорот во фокус групата фрли светло на прашањето дека НВОи кои работат во транзитните 

центри не се секогаш информирани кога има влез на нова група нерегуларни мигранти, на кои ќе 

може веднаш да им укажат помош и заштита, туку за тоа дознаваат одпосле. Полицијата ги отфрла 

овие критики, со објаснување дека и НВОи континуирано се присутни во прифатните центри, со 

свои претставници, така што нема потреба од дополнително известување. Во фокус групата 

составена од претставници на НВО имаше коментар: „Затворен круг на државни институции, пред 

се полицијата, не ги споделуваат овие информации. Понекогаш Црвениот Крст е повикан во 

Полициската станица Гевгелија да асистира, но тоа не е секогаш. Тоа зависи од вољата на 

полицаецот на смена„. 

ИОМ и другите невладини организации истакнуваат дека во изминатите две години се направени 

бројни обуки, кои придонеле за подобро постапување на државните инстуции, пред се на 

полицијата. Сепак, во изминатиот период регистрирани се изолирани случаи на непрофесионално 

полициско однесување. Пример за тоа е постапката кога се утврдува идентитет на мигрант, кога се 

прави негово профилирање и кога станува збор за утврдување на неговата возраст. Во минатото 

волјата на полицискиот службеник често била значајна за конечното решение. Кога некој од 

мигрантите ќе каже дека има 16 години (дека е малолетен), полицаецот додал: „...не бе, тој има 

23 години, пиши таму„.  

„Прашањето е што кога (мигрантите) ќе дојдат на јужната граница. Е како одат во Грција, никој не 

кажува. Што значи тоа кога организирано ги враќаат во Грција. Тоа се мистерии. Полицијата ги 

носи до линија и ги пушта да одат„. 

Мигрантите – жртви на криминал 
Затворањето на Балканската миграциска рута истовремено значеше нова состојба за мигрантите и 

нови правила наметнати од криминалните групи за корисниците на нивните услуги. Состојбите 

кои се појавија на терен ja потврдија тезата дека криминалните групи најбрзо се прилагодуваат на 

новонастанатите состојби и без оглед на мерките кои ги преземаат државите низ кои минува 

рутата, додека постои интерес за нерегуларна миграција, криминалитетот правопропорционално 

го следи зголемениот интерес кај мигрантите за изнаоѓање алтернативни решенија за 

заобиколување на административните препреки. Невладините организации известуваат за 

постоење на добро организирана криминална мрежа во која стратешката улога ја имаат 

Авганистанци и Пакистанци, кои имаат силни позиции во земјите на потекло, од каде што и 

самите потекнуваат, а со текот на времето развиле свои криминални ќелии долж миграцискиот 

канал. Користењето на интернет/фејсбук алатките овозможува континуиран контакт меѓу 

                                                                                                                                                                                           
Македонија во 2015-2016 година овозможуваат почнување на постапка за право на азил во 
земјите членки на ЕУ, доколку се вратат во Грција и отпочнат постапка во некој од 
административните центри, наведено според „Подобрување на пристапот до права и заштита за 
бегалци и мигранти со фокус на ранливи групи„, Документ за јавна политика, стр. 15, Легис, 
Скопје, ноември, 2017 



 

криминалното јадро и мигрантите (жртвите) без физички контакт, а сепак контролирани и 

насочувани. Кога криминалната организација треба да ја зајакне контролата, тогаш се практикува 

инфилтрирање на член од криминалната група меѓу мигрантите и бегалците. Нивниот ценовник 

им е познат на мигрантите, кои се соочуват со заглавеност на патот кон крајната дестинација, 

многу почесто отколку што тоа го покажува статистиката во една држава. Тие се одлучуваат да ги 

користат услугите на криминалните групи многу почесто, отколку што за тоа се зборува во 

јавноста. Криумчарењето може да биде со цел само да се избегнат граничните контроли од една 

до друга земја, а често е поврзано со други облици на криминалитет, како трговија со луѓе, 

разбојништво, насилство, уцена или силување на мигрантите кои се жртви на суровоста и 

бескрупулозноста на криминалците. 

На подрачјето на Република Македонија селата Ваксинце и Лојане се посочувани како места во 

кои отседнуваат или присилно се чувани некои од мигрантите, најчесто млади лица или жени. 

Разговор од фокус групата на оваа тема: „Дел од локалното население е вклучено во 

криминалната мрежа со конкретни задачи. Еден друг дел од населението е вклучено во 

„бизнисот„ со мигрантите, идентично како што тоа го прават и во другите места каде што минуваат 

и отседнуваат мигрантите, нудејќи услуга што ја наплатуваат за преноќување и слично. Трет дел 

од населението, кој е најброен, не сака да има работа со мигрантите и истакнува загриженост 

дека нивните ќерки се вознемирувани од мигранти кои располагаат со многу пари, што подоцна 

им ги намалува шансите за мажење„.  

Голем број мигранти и бегалци што нелегално влегуваат во Република Македонија стануваат 

жртви на криумчари и на дела од омраза. Медиумите известуваа на седмична основа за голем 

број инциденти поврзани со криумчарење, а Хелсиншкиот комитет регистрираше над 30 

инциденти на разбојништво. За време на овие инциденти, околу 100 жртви беа државјани на 

Сирија, Авганистан и Мароко24. Разбојничките напади имаат слични карактеристики, односно, на 

жртвите или им се нуди лажен превоз или се пресретнати, по што сторителите со сериозна закана 

или измама дека се полицајци, со ладно оружје (но понекогаш и огнено оружје, како и 

електрошок палки) ги преплашуваат, напаѓаат, повредуваат и ограбуваат25. Следејќи ги овие 

случувања, можеме да констатираме дека Република Македонија значително ја потцени 

бегалската криза од аспект на ранливоста и насилството кое се употребува кон мигрантите и 

бегалците.  

Невладините организации и особено Црвениот Крст кога работи со мигранти кај кои се видливи 

траги од кривично дело со елементи на насилство или кога ќе има сознанија дека лицето е жртва 
                                                           
24 Правата на бегалците: Национални и меѓународни стандарди наспроти состојбата на терен, Анализа, стр. 
2, Март, 2017 год., Хелсиншки Комитет на Република Македонија;  
25 https://www.mkd.mk/crna-hronika/vo-vaksince-napadnat-i-ograben-begalec-od-avganistan 
(19.01.2018) Во Ваксинце нападнат и ограбен бегалец од Авганистан; С.А. (31) од Авганистан вчера во кума-
новската полиција пријавил дека на 16 јануари бил депортиран од српската полиција и дошол во реонот на 
село Лојане во Македонија. Потоа пристигнал во село Ваксинце каде преноќил две ноќи во куќа кај непоз-
нато лице за што му платил 40 евра. Вчера околу 12 часот си заминал со намера да оди во кампот во Таба-
новце, но во Ваксинце бил нападнат со нож од едно лице кој му нанел расекотина на лицето во пределот на 
левиот образ, а други неколку лица го удирале со тупаници и клоци во пределот на телото, по што му го 
одзеле мобилниот телефон и 600 евра. Оштетениот побарал помош во канцеларијата на Црвениот Крст во 
село Лојане и со нивно возило бил пренесен во транспорниот центар во Табановце, по што настанот го при-
јавил во полиција. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. 

https://www.mkd.mk/crna-hronika/vo-vaksince-napadnat-i-ograben-begalec-od-avganistan


 

на криминал, ја известуваат полицијата. Во текот на 2017 година информирано е за два случаи за 

кои е известена полицијата за основи кои упатуваат на можна трговија со луѓе. 

Во фокус групата е споделено размислувањето: „Имало многу лоши ситуации, на пример во 

Гевгелија, силувања, плаќање на услуги со секс, но тоа се случаи од 2016 година и претходно„.  

Сериозен проблем кој го истакнаа НВОи, но и некои претставници на државни институции е 

сознанието дека за време на миграциската криза во 2015 и 2016 година многу мигранти од 

ранливите групи, особено жени и деца, беа жртви на насилен криминал од сите облици. 

Неподготвеноста на државата да ги прифати пријавите (немало кој да ги ислуша жртвите, тие не 

зборуваат на јазик кој го разбира полицијата, немало социјални служби, ниту просторни услови за 

сместување на жртвите, немало медицински работници) и да ги документира случаите, го 

произвело чувството дека жртвите се оставени на својата немоќ, во миграцискиот збег владеат 

правилата на џунглата и криминалот не се казнува. Оваа состојба ја илустрира неподготвеноста на 

државата соодветно да постапува за да им укаже потребна здравствена и социјална помош на 

жртвите, а истовремено да го превенира и кокументира криминалот кој се случувал пред очите на 

државните тела. 

Хелсиншкиот Комитет за човекови права во анализата „Правата на бегалците: Национални и 
меѓународни стандарди наспроти состојбата на терен„, како жртви на постапките на државните 
институции ги анализира случаите во кои мигрантите и бегалците се виктимизирани како резултат 
на преземени службени дејствија кои се однесуваат на безбедносниот аспект, а задираат и се на 
штета на хуманиот аспект. Имено, кога мигрантите се потиснати и протерани од полицијата, тоа се 
прикажува како успех и спречени илегални преминувања на границата, со што е заштитена 
безбедноста и територијалниот интегритет од нерегуларни мигранти; кога мигрантите се 
задржуваат во прифатниот центар подолго од 24 часа, кога постапката за право на азил трае 
повеќе месеци, а барателите долго време или воопшто не добиваат документ за идентификација, 
со што се спречени да конкурираат на пазарот на труд, кога немаат преведувач во постапката, кога 
судот носи одлука без да ги сослуша, кога се дискриминирани и патниот билет во транспортното 
средство го плаќаат поскапо отколку што е редовната цена, кога сместувањето во прифатен 
центар и условите во него нема да бидат недостоинствени и др. Оваа анализа може да помогне во 
развивање корисни обуки за полициските службеници и социјалните службеници. 

Разговорите во фокус групите исто така потенцираа искористување на ранливоста на мигрантите 

во некои случаи. „Кога станува збор за возот, кога беше најголемата криза, тоа беше една пљачка, 

милионски суми се завртеа тогаш, и железница и кондуктери и инспектори бутаа пари во џебови, 

не можеа да ги соберат. Ајде влагај, нема место таму, ама качувај се, бутај и не знам каде отидоа 

тие пари. Ни фискална ни ништо. А идеше добар бизнис, бидејки војната е добар бизнис за 

поединци, шише вода 2 евра, полнење телефон 2 евра, и тн. Гевгелија живееше многу добро, а ги 

мрзеше бегалците. Еднаш, на бензиска пумпа во Гевгелија, кога помина гужвата, на пумпашите им 

викам „фала богу, се спасивте од бегалците„. А тие после кратко молчење ми викаат „што бе се 

спасивме, откако ги нема, ништо не иде„. 

 



 

Пристап до право на азил и привремена заштита 
Oграничувањето на пристап до територија на Република Македонија значи оневозможување на 
пристап до правото на азил, што е човеково право26. Во 2017 година се поднесени 16227 намери, 
барања или воопшто транзит и прифат на странци од страна на МВР.  

НВОи известуваат дека и во 2017 година продолжува незаконската пракса и се забележани повеќе 

случаи на нелегална депортација од страна на Република Македонија кон Република Грција и 

нелегално враќање на мигранти од Република Србија кон Република Македонија. Постоењето на 

вака воспоставена пракса која ја практикуваат повеќето земји на Балканската рута значи 

одстапување од меѓународно утврдената процедура за идентификување, регистрирање, 

профилирање и упатување на барателот на азил, на жртва на трговија со луѓе, жртва на сексуално 

и родово засновано насилство, стари лица или лица со попреченост, непридружувани 

малолетници и други ранливи лица.  Дополнително, членот 4 од Протоколот на ЕКЧП, укажува на 

забрана за колективно протерување странци, без претходно поединечно да се разгледа секој 

случај. Оваа одредба е со цел да се обезбеди спречување непочитување на Принципот на 

невраќање (non-refoulement) кој произлегува од Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 

година. 

Незаконското протерување треба да биде заменето со почитување на процедурите, постапување 

според законот и меѓународните инструменти и со примена на мерката реадмисија. Секако, 

достигнувањето стандарди во државните институции, пред се полицијата, и утврдување 

ефективни процедури како полицијата да постапува во случај на активна миграциска рута, е 

предизвик и задача на властите во државата.  

Следна причина која укажува на системските проблеми со пристапот до азил е долготрајноста на 

редовната постапка пред Секторот за азил при МВР, која трае меѓу 8 и 12 месеци28. Во годишниот 

извештај на канцеларијата на Народниот правобранител за состојбите со човековите права и 

слободи за 2016 и 2017 година констатира континуирано неинформирање на лицата од 

транзитните центри за нивните права од страна на надлежните институции, наводите за 

непостоење интерес за поднесување на барање за азил се во спротивност со отпочнатите 

постапки за азил по кои не било постапувано повеќе од 1 година од страна на Секторот за азил, 

при Министерството за внатрешни работи29.  

Министерството за внатрешни работи преку униформираната и криминалистичката полиција, е 

примарната институција која е надлежна за имплементација на процедурите и упатувањето на 

барателите на азил до Секторот за азил при министерството.  

                                                           
26 Невладината организација Легис во своја анализа од 2017 година наведува дека  нелегалните депортации 
на поголеми групи мигранти кон Македонија на северната граница се рефлектираат и на бројот на 
поднесени барања за азил и привремена заштита во 2017 година. За разлика од 2015 и 2016 година кога 
биле поднесени околу 340.000 поднесени намери за поднесување на барања за азил, само 3 лица ја 
завршиле постапката и се здобиле со статус на бегалец, а 7 лица биле ставени под привремена заштита, 
http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2016/GI-2016.pdf  стр 46 
27 Информацијата е од НВО, а презентирана од канцеларијата на НПМ на Народниот правобранител 
28 Податоци презентирани од Македонското здружение за млади правници, Трпе Стојановски, Пристап до 
правото на азил и формално/неформално враќање на мигрантите/бегалците, стр. 25, Ноември, 2016 година, 
Скопје 
29 Ибид 20. 44 

http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2016/GI-2016.pdf


 

Во 2017 година е забележан напредок во однос на прашањето за обезбедување преведувач; МВР 

ги користи услугите на преведувач ангажиран од НВОи кои се присутни во транзитните центри и 

промптно се излегува во пресрет, кога е потребно. Исто така, постои ростер со имиња на 

овластени преведувачи, вклучително и на егзотичните јазици, кои во соработка со НВО, се 

ангажираат за потребите на постапката30.  

Во фокус групата во која учествуваа претставници на НВОи размислувањата за ова се: „Во центарот 

за азил има преведувачи. Проблем е со Фарси јазикот, за кој исто така имаме преведувач, но не е 

доволен. НВО имаат преведувачи, кои ги користат и државните институции. Во принцип, ова не е 

проблем„. 

„Народниот правобранител пријавил проблем кога државните институции издаваат документи 

само на македонски јазик, кои не ги разбираат некои од корисниците. Ова е констатирано во 

извештајот на Народниот правобранител„. 

Невладиниот сектор и Народниот правобранител со внимание ја следат состојбата со бегалците и 

нивните права. Тие, следејќи ја постапката за право на азил и привремена заштита, која ја 

спроведува Министерството за внатрешни работи, идентификуваат повеќе недостатоци кои имаат 

дирекно влијание на должината и на ефикасноста на самата постапка: Ненавремено издавање на 

документи за лична идентификација ги изложува барателите на азил на ризик да не можат да 

добијат меѓународна заштита или да не може да ги остварат правата поврзани со меѓународната 

заштита. Квалитетот на одлучувањето по барањата за азил содржи бројни забелешки од 

невладиниот сектор, бидејќи одлуките честопати не содржат јасно образложение, а упатувањето 

на загриженост заради националната безбедност често се користи како основа за одбивање на 

барањата за меѓународна заштита. Потоа, барателот на азил нема пристап до делотворни правни 

лекови, бидејќи случаите не се разгледуваат со индивидуално оценување на барањето, но 

судското разгледување и судската одлука го следи образложението на првостепениот орган, кое 

најчесто е општо и не соодветствува на конкретниот случај и на неговите карактеристики (Легис). 

Констатирано е дека пристапот до информации на јазик кој го зборува странецот, не се 

обезбедуваат секогаш31. Вакви слуачи се нотирани во 2016 и 2017 година во постапките за азил 

кои се воделе пред Секторот за азил и Управниот суд. Граѓанските организации имаат забелешка 

на овој модел каде што во втор степен надлежен е управниот, а не граѓанскиот суд, иако во трет 

степен, по жалба на одлука на Управниот суд одлучува Вишиот управен суд32.   

Народниот правобранител има критичен став во делот на постапката за право на азил и 

привремена заштита по која во прв степен одлучува Секторот за странци, а во втор степен 

Управниот суд, кога за проверка на информациите поднесени до Управата за безбедност и 

контраразузнување за тоа дали барателот на азил преставува потенцијална закана за безбедноста 

на државата, доколку Управата издаде негативно мислење, Секторот го прифаќа мислењето без 

да ги согледа околностите на барателот за азил и издава негативно решение кое може да биде 

                                                           
30 НВОи во фокус групата искажаа уверување дека во изминатиот период немало застој во предмет, заради 
немање преведувач. 
31 Ибид 24 
32 Трпе Стојановски, Пристап до правото на азил и формално/неформално враќање на мигрантите/ 
бегалците, стр. 26, Истражување, Ноември, 2016 година, Скопје 
 



 

обжалено во рок од 30 дена пред Управниот суд. Практиката во судот, ценејќи ги бројните 

потврдени негативни решенија е да ја потврди одлуката на Секторот, без притоа да го сослуша 

барателот.  

Исто така, Законот за азил и привремена заштита (ЗАПЗ) во членот 18 дополнително го отежнува 

процесот со тоа што барателот во текот на целата постапка е информиран на јазик за кој може 

разумно да се претпостави дека барателот на азил го разбира или на некој од пошироко 

прифатените странски јазици со што се повредува член 6 од ЕКЧП или Правото на правична судска 

постапка. Од почетокот на бегалската криза до денес, на ниту еден бегалец кој транзитирал или 

подолго престојувал во Република Македонија не му е овозможено да се обрати до надлежен суд 

на јазик кој го разбира кога неговите/нејзините права биле прекршени од страна на носители на 

јавни овластувања33.  

Измените на ЗАПЗ од април 2016 година во услови на запирање на Балканската миграциска рута,  

создаде нова состојба, а од граѓанското општество е препознаена како можна нова администра-

тивна пречка која ќе ги обесхрабри потенцијалните баратели на азил и привремена заштита. 

Невладиниот сектор укажува на три измени кои се во директна спротивност на меѓународните 

инструменти за семејно обединување и прецизно дефинирање на институтот „Безбедна трета 

земја“ како секоја земја која што е држава на ЕУ, на Северноатлантската договорна организација 

(НАТО) или држава членка на Европската асоцијација за слободна трговија (ЕФТА)“, и, секој 

барател на азил или привремена заштита кој што доаѓа од „Прва земја на азил“ членка на некоја 

од горенаведените организации ќе биде вратен без образложение, правно решение или можност 

за жалба на таквата одлука. Народниот Правобранител и граѓанските организациии: Македонско 

здружение на млади правници, Отворена пората – Ла страда, Легис и Хелсиншки комитет за 

човекови права на Република Македонија во јуни, 2016 г. поднесоа Иницијатива до Собранието на 

Република Македонија со која се бара укинување, бришење на измените на ЗАПЗ од април, 2016 

година и усогласување на терминологијата, т.е. враќање на претходните одредби од законот во 

врска со семејното обединување. Истовремено, ваквите одредби се директно противречни на 

европските директиви, ЕКЧП и укажувањата на релеванти меѓународни организации, како и на 

Конвенцијата за статусот на бегалците која како основен принцип ја пропишуваат забраната на 

протерување или враќање („non-refoulment“).34 

На почетокот на 2018 година е почната јавна расправа во однос на Предлог текст на Закон за 

меѓународна и привремена заштита, кој е израз на новите состојби и на нова основа ја регулира 

материјата. Целта на овој целосно нов предлог закон е да се направи усогласување со европското 

acquis во областа на азилот. Во изготвувањето на овој проект се користени искуства и експертиза 

на националните институции, но и на УНХЦР и експертска советодавна поддршка преку TAIEX 

инструментот на ЕК.  Во истакнување на целите кои треба да се постигнат со новиот законски 

проект МВР укажува дека се врши усогласување со 4 ЕУ директиви35.  

                                                           
33Подобрување на пристапот до права и заштита за бегалци и мигранти со фокус на ранливи групи, 
Документ за јавна политика, стр. 20, Легис, Скопје, ноември, 2017 
34 Иницијатива за измени на Законот за азил и привремена заштита 
http://ombudsman.mk/upload/Inicijativi/Inicijativa-Zakon%20za%20azil-2016.pdf  
35 1.ДИРЕКТИВА 2011/95/ЕУ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТОТ од 13 декември 2011 година за 

стандарди кои треба да ги исполнат лицата кои се државјани на трети земји или се лица без државјанство за 

http://ombudsman.mk/upload/Inicijativi/Inicijativa-Zakon%20za%20azil-2016.pdf


 

Хелсиншкиот комитет за човекови права со писмен акт укажува на пет основи од новиот текст на 

Предлог законот за меѓународна и привремена заштита, чии одредби се во колизија со конвенции 

кои се однесуваат на човековите права и слободи, и тоа: 

- Член 7, Причини за прогон, каде што Родовите аспекти, вклучувајќи го родовиот идентитет, 
треба да се земат предвид заради утврдување на членството во одредена социјална група или 
идентификување на карактеристика на таква група. 
- Член 46– Недопуштени барања и член 47 - Очигледно неосновани барања, каде што не е 
целосно објаснета процедурата во кој временски рок и пред кого лицето- барател на азил ќе треба 
да „докажува“ дека земјата на потекло или третата земја е небезбедна за него. 
- Член 54- Идентификациона исправа за барател на право на азил во врска со Член 61- Права на 
барателите на право на азил; Неопходно е да се најде соодветно системско решение, кое можеби 
би вклучувало измени на повеќе закони или подзаконски акти, кое би ги отстранило пречките за 
целосно остварување и уживање на правата на барателите на азил и би ја зголемило нивната 
заштита во текот на траењето на целата постапка по барањето за азил.  
- Член 63, 64 и 65- Ограничување на слободата на движење, каде се предлага целосно 
укинување на можноста за ограничување на слободата на движење во случај на процена за 
ризик од бегство, како и да се скрати временски предвидениот рок за ограничување на 
слободата на движење, кој со продолжување може да трае најдолго до 6 месеци.  
- Член 70- Принцип на локално учество, каде што да се прошири и да се предвидат одговорности 
на локалната самоуправа и во целокупниот процес на интеграција на лицата со признаен статус на 
бегалец и супсидијарна заштита. 

 
Изнесените забелешки доаѓаат во време кога почнува јавна дискусија по Предлог Законот за 

меѓународна и привремена заштита во која има учество на преставници од експертската јавност, 

надлежните министерства, граѓанскиот сектор, Народниот правобранител и други засегнати 

страни, што би требало да резултира со поквалитетна содржина и до утврдување одржливи 

решенија.  

 

Информирање за состојбите со мигрантите 
Известувањето за миграцискиот бран и за одговорот на државата во справување со него е 

значајно прашање, кое се чини со протек на време избледува. Впечаток е дека државата и пред се 

полицијата, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за надворешни 

работи, Центарот за управување со криза не се снајдоа добро во состојби какви што беа во јуни, 

2015 година на јужната граница, а потоа и во поголем дел од кризата. Оваа особено важи за 

                                                                                                                                                                                           
да се квалификуваат како корисници  на меѓународна заштита, за еднаков статус за бегалци или за лица со 
право на супсидијарна заштита и за содржината на дадената заштита; 2. ДИРЕКТИВА 2013/32/EУ НА 
ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 26 јуни 2013 година за заедничка постапка при доделување и 
повлекување на меѓународната заштита; 3.ДИРЕКТИВА 2013/33/EУ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СОВЕТОТ од 26 јуни 2013 година за утврдување на стандарди за прием на баратели на меѓународна заштита 
и 4.ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 2001/55 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 20 јули 2001 за 
минимум стандарди за давање на привремена заштита во случај на масовен прилив на раселени лица кои 
не се во можност да се вратат во нивната земја и воспоставување рамнотежа меѓу активностите на земјите 
членки при прием на раселени лица, како и при поднесувањето на последиците од таквите активности. 

 



 

известување за настани, за што повеќе невладини организации и некои новинари сметаат дека не 

е прифатлива и треба да се промени.  

Известувањето од терен беше присутно во медиумите, но впечаток е дека и во пренесувањето на 

информациите кај домашните телевизии преовладуваше нивната политика во однос на власта36; 

покритичко известување од телевизиите кои имаа критички однос кон власта и понаклонето 

известување од телевизиите кои беа поблиски со власта. Расправата во фокус групата во однос на 

медиумската покриеност на миграциската и бегалската криза ги понуди следните размислувања: 

„Медиумски воопшто не беше покриена целата бегалска криза од домашните медиуми. Многу 

повеке во камповите им се даваа изјави на странски медиуми„.  

„Се соочував со проблем бидејќи нема интегрирани информации за клучните прашања. Од МВР 

имавме добра соработка само за добивање дозвола на терен и во неколку наврати ни беше 

овозможено со патролно возило на полицијата да патролираме со нив. Но, информација од МВР 

каква е состојбата на терен, колку мигранти има, никој не даваше. Најлоша соработка имавме со 

МНР и МТСП, ниту информација се добива од нив, кога има повредени или загинати бегалци, кога 

треба да се бара амбасада за умрените и сл. Кај сегашнава власт немам искуство. Најдобра 

соработка во 2017 имав со Црвениот Крст. Имам позитивно искуство од контактите со НВО, па и со 

граѓани – индивидуалци„. 

„Странските медиуми ги покриваа неубавите работи, а не добрите„. Или „Странските новинари 

имаат секогаш широко отворени очи кога насетуваат дека нешто нелегално се случува. Имаше 

случај со Пакистанци (не се знае дали навистина биле Пакистанци) нападнати од локалното 

население кај Куманово; биле  ограбени, а едниот починал од повредите. Не се знае што се случи 

со починатиот. МВР не одговара. Во погребалното претпријатие лешот се чува во фрижидер, и 

чекаат на знак од МВР што да прават со него. Кога ке биде транспортиран, колку ќе чини тоа, кој 

ќе плати, ништо не се кажува за таа постапка. Два месеци одев таму, се чекаше... и јас се откажав 

да го следам случајот„. 

„ЦУК беа најадминистраторски настроени, но од нив ништо не може да се дознае, освен дека 

имаат многу конференции. Аман, дајте да се соочиме со проблемот„. 

„Жал ми е што другите министерства не се вклучуваат, што е со мигрантите што остануваат, со тие 

што загинуваат, Јавното обвинителство дали излегло на терен, дали се чуваат предметите од 

загинатите. Некои лица од семејството, кои биле дел од мигрантската група преживеале и ќе се 

прави истражување. Ако дојдат тие луѓе, каде да ги носам, во судска медицина, во Јавното 

обвинителство, во суд? А има и јавашлук. Особено се чудеа странците, кои доаѓаат од 

организирани земји„. 

„Имаше граѓански иницијативи од внатрешноста на земјата, кои не виделе мигрант и бегалец, 

немаа контакт со мигрантите, а кои иницираа петиција против бегалците„. 

                                                           
36 Во фокус групата со новинари, одржана на 30 јануари, 2018 година беше кажано: „еден новинар од една 
телевизија која ја поддржуваше политиката на тогашната власт (2015) во возот во кој имаше многу деца 
бегалци, побара од нив да запеат една извидничка песна, со цел снимката да покаже како на мигрантите им 
е добро во Македонија„. 



 

Заклучоци и препораки 
Државните институции, секоја за себе и меѓуресорското тело надлежно за миграции да направат 

анализа на постапувањето на државата во претходните миграциски и бегалски кризи (1993, 1999, 

2015) и да изготви заклучоци и препораки, на основа на научените лекции. 

Миграцијата е комплексен феномен, во кој се испреплетуваат безбедносиот и хуманиот аспект. 

Потребно е натамошно проучување и истражување на оваа тема, која треба да понуди појасни 

насоки за балансирано, законско постапување. 

Меѓуресорската институционална соработка во управувањето со миграциите е подобрена, 

меѓутоа има многу простор за нејзино натамошно надградување, со поголема и подобра 

информатичка (софтверска и хардверска) опременост, подобра координација, информираност и 

споделување на информациите. 

Министерството за внатрешни работи веднаш да се врати на праксата од минатото и 

статистичките податоци за мигранти и бегалци кои транзитираат или престојуваат на територијата 

на Република Македонија да ги објавува со дневна ажурност на својата интернет страна. Оваа 

едноставна статистичка информација им е многу важна на невладините организации и на 

цивилното општество, а истовремено МВР ќе се ослободи од секојдневните барања, дописи, 

одговори, кои ги трошат ресурсите на државата и создаваат трошоци (кои ги плаќаат даночните 

обврзници). 

Државните институции да ја искористат сегашната поволна состојба и да се димензионираат во 

број и со опрема да вршат идентификување на лицата, нивно регистрирање, профилирање и 

упатување, согласно меѓународните инструменти и националните закони.  

Постојниот модел на координација кој го сочинуваат надлежните државни институции е силно 

критикуван од новинарите и граѓанските организации дека не обезбедува ниту минимални 

информации за мигрантската криза, и особено информации од надлежност на државните 

институции. Ова особено се однесува за информации поврзани со големиот број деца кои 

поминаа низ Балканската рута и стигнаа во Германија, а не се регистрирани кај нас; мигрантите 

кои го загубија животот, движејќи се низ Македонија, а членови на нивни семејства се 

интересираат за нив. Државните институции да преземат одговорност и да излезат во пресрет на 

легитимните барања од НВОи и медиумите. 

Незаконското протерување треба да биде заменето со почитување на процедурите, постапување 

според законот и меѓународните инструменти и со примена на мерката реадмисија.  

Праксата на незаконско лишување од слобода на странци – сведоци во казнена постапка веднаш 

да биде запрена. 

Постапувањето на државните институции во миграциска и бегалска криза, особено обуката во 

врска со заштита на човековите права, треба да биде препознаено во програмата за редовна 

едукација и обука на полицијата. Обуката на полицијата да ги интегрира и одредбите од 

Истанбулската конвенција. 

Констатирано е дека пристапот до информации на јазик кој го зборува странецот, не се 

обезбедуваат секогаш. Државните институции да постапат по забелешката на Народниот 



 

правобранител и да обезбедат информирање на странецот спрема кој се води постапка на јазик 

кој го разбира, без исклучок. 

Забелешките во однос на постапката за право на азил констатирани од Народниот правобранител, 

невладиниот сектор и експертската јавност во голем дел може да бидат надминати со новиот 

текст на Законот за меѓународна и привремена заштита, кој е позитивно прифатен од НВО. Сепак, 

станува збор за значајна материја која треба да се следи со внимание и интервенциите во 

легислативата да се темелат на рамките утврдени со меѓународните инструменти и состојбите во 

реалниот живот. 

Позитивно е оценета иницијативата на МВР за транспарентна расправа по Предлог текстот на 

Законот за меѓународна и привремена заштита, со вклучување на НВОи, експертската и останатата 

јавност. 

Граѓанското општество го констатира и поздравува напредокот во подобрување на условите за 

престој, греење, хигиена, облека и постелнина и подобра храна во транзитните центри. 

Препораките до владата е да се подобрат условите во сите институции, прифатни центри за 

странци и центар за престој на баратели на азил. 

Да се создадат претпоставки за инклузивност на децата сместени во прифатно - транзитните 

(Винојуг и Табановце) и другите центри, со цел пристап до  редовно образование.  
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