
 

 

НАЦИОНАЛНА КОНВЕНЦИЈА ЗА 

Втор циклус на НКЕУ-МК– Прва сесија

„Чекајќи на ФРОНТЕКС – Безбедноста

1. Да се интензивира (да се обнови
Mеѓуресорската група за креирање
исполнување на Стратегијата и
и долгорочни приоритети. Функционирањето
целокупна миграциска слика 
претходните искуства на работење
организација со одделение (секретаријат)

2. Поради безбедносната ситуација
нерегуларната мигриција и опасноста
со досегашната практика на об
соработка со Европскиот интег

3. Натамошно одржување и развивање
земји, но и земји кои не се 
експертска и оперативна поддршка
развивањето на нашите национални

4. Да се продолжи со инвестирање
за регистрирање и идентификување
безбедносно ризични категории.

5. Планот за справување со вонредни состојби при зголемен миграциски бран  (Contingency plan)
кој јасно е дефинирано кој е 
миграциски бран (дефинирана е улогата на државните органи, Црвениот крст и сите останати 
релевантни организации) да биде усогласен со новите индикатори на ЕУ, како и 
усвојување од страна на Собранието на РС Македонија

6. Доколку и понатаму се зголемува 
Република Северна Македонија, потребно е
продолжи рокот на кризната состојба и после 30 јуни 2020 година.

 
7. Во ситуација на континуиран

Македонија, потребно е дополнително
сузбивање на овој негативен тренд,

  

 ЕВРОПСКА УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
(НКЕУ-МК) 

сесија на Работна група 4 – Правда слобода и безбедност

Безбедноста на границите низ призмата на различни
бранови“ 

 
ПРЕПОРАКИ: 

обнови и да се подигне нивото на владините претставници)
креирање на миграциска политика која континуирано

и на Акцискиот план, со утврдување на краткорочни,
Функционирањето на Меѓуресорската група би

 за нерегуларната, но и за легалната миграција.
работење на ова тело пожелно е да се зајакне
(секретаријат) што ќе овозможи негово континурано

ситуација на Балканот, односно соочувањето
опасноста од  евентуални големи мигрантски бранови

обезбедување на конкретна меѓународна поддршка
интегриран безбедносен систем, FRONTEX, ЕАSО

развивање на постоечката соработка на билатерално
 членки на ЕУ, а кои имаат капацитети да

поддршка во справувањето со мигрантските 
национални капацитети за гранично управување во

инвестирање и создавање подобри технички и кадровск
идентификување на мигрантите, особено од аспект
категории.  

Планот за справување со вонредни состојби при зголемен миграциски бран  (Contingency plan)
но кој е надлежен да го даде првиот одговор во усл

миграциски бран (дефинирана е улогата на државните органи, Црвениот крст и сите останати 
релевантни организации) да биде усогласен со новите индикатори на ЕУ, како и 
усвојување од страна на Собранието на РС Македонија.  

Доколку и понатаму се зголемува протокот на нерегуларни мигранти низ територијата на 
Република Северна Македонија, потребно е  Владата да побара одобрување од Собранието да се 

на кризната состојба и после 30 јуни 2020 година.  

континуиран зголемен проток на нелегални мигранти
дополнително зајакнување на оперативните капацитети

тренд, особено во полициските станици на граничните

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

безбедност (Поглавје 24) 

различни миграциски 

претставници) работата на 
континуирано ќе работи на 
краткорочни, среднорочни 

би требало да овозможи 
миграција. Врз основа на 

зајакне неговата внатрешна 
континурано функционирање.  

соочувањето со порастот на 
бранови да се продолжи 

поддршка и континуирана 
О и Европол.  

билатерално ниво со сите ЕУ 
да овозможат техничка, 

 предизвици, но и во 
во целина.  

кадровски услови за полицијата 
аспект на ранливите и 

Планот за справување со вонредни состојби при зголемен миграциски бран  (Contingency plan) во 
надлежен да го даде првиот одговор во услови на зголемен 

миграциски бран (дефинирана е улогата на државните органи, Црвениот крст и сите останати 
релевантни организации) да биде усогласен со новите индикатори на ЕУ, како и негово итно 

мигранти низ територијата на 
Владата да побара одобрување од Собранието да се 

мигранти низ територијата на 
капацитети на МВР за 
граничните градови на 



 

 

југот на државата (Струмица, 
север (Куманово, Липково).  

8. Да се зајакне контролата на 
поврзност со логистички активности

9. Имајќи ги во предвид искуствата од големите мигрантски бранови во последните години, како и 
актуелните нерегуларни мигра
преведувачи јазик кој го зборуваат мигрантите, 
запазувајќи, ги меѓународните стандарди.  

 
10. Поради почитувањето на културолошките разлики 

ангажирани жени – полициски службеници
бидат исполнети од друга организација (Црвен крст
неутралност и непристрасност).  Оваа препорака се однесува 
кои речиси нема жени – полиц

 
11. Да се преземат мерки во сите релевантни институции за г

население кое се соочува со мигрантски текови. Да се има предвид примерот на Црвен крст на 
град Скопје кој има отворено две канцеларии 
Табановце) каде до израз доаѓа вклучување на локални соработници во тимовите 
намалување на стапката на невработеност 
краеви. Едукација на младите од кризините региони за безбедносните ризици од мигрантските 
кризи.  

 
12. Да се подобри организацијата во прифаќањето на малолетни мигранти кои патуваат без 

придржба на старател. Да се пост
возраста и обезбедување 24 часа згрижување (надзор) од страна на социјалните служби. 

 
 

  

 Гевгелија итн.), автопатот Е-75 и приклучните

 припадници на МВР со цел спречување 
активности на илегалната миграција. 

Имајќи ги во предвид искуствата од големите мигрантски бранови во последните години, како и 
регуларни миграциски движења, да се изгради модел кој ќе обезбед

јазик кој го зборуваат мигрантите, во институциите за работа со мигранти
ги меѓународните стандарди.   

ди почитувањето на културолошките разлики кај мигрантите, МВР да го зголеми бројот на 
иски службеници обучени да работат со мигранти кои не можат да 

од друга организација (Црвен крст, НВО и други поради принципите на 
неутралност и непристрасност).  Оваа препорака се однесува особено за бегалските кампови во 

полициски службеници.  

Да се преземат мерки во сите релевантни институции за градење на 
население кое се соочува со мигрантски текови. Да се има предвид примерот на Црвен крст на 

две канцеларии во липковскиот кризен регион (Лојане и 
ѓа вклучување на локални соработници во тимовите 

намалување на стапката на невработеност и општествена интеграција на населението 
те од кризините региони за безбедносните ризици од мигрантските 

Да се подобри организацијата во прифаќањето на малолетни мигранти кои патуваат без 
придржба на старател. Да се постапува според СОП стандардите во врска со идентификување на 

и обезбедување 24 часа згрижување (надзор) од страна на социјалните служби. 

приклучните патишта,  како и на 

 на нивна евентуална 

Имајќи ги во предвид искуствата од големите мигрантски бранови во последните години, како и 
обезбеди постојани 

ституциите за работа со мигранти 

да го зголеми бројот на 
обучени да работат со мигранти кои не можат да 

и други поради принципите на 
особено за бегалските кампови во 

на доверба со локалното 
население кое се соочува со мигрантски текови. Да се има предвид примерот на Црвен крст на 

во липковскиот кризен регион (Лојане и Ваксинце, 
ѓа вклучување на локални соработници во тимовите  со што се врши 

и општествена интеграција на населението во тие 
те од кризините региони за безбедносните ризици од мигрантските 

Да се подобри организацијата во прифаќањето на малолетни мигранти кои патуваат без 
во врска со идентификување на 

и обезбедување 24 часа згрижување (надзор) од страна на социјалните служби.  




