
 

Состојбата на граничните премини 

Гевгелија и Куманово 

Период: 24.10.2016– 30.10.2016  

Гевгелија  

Просторни капацитети и услови  

Бројот на бегалци во кампот, во текот на цела седмица изнесува 129. Се забележува зголемено 

движење на бегалци по околните (илегални) патишта и нивно „депортирање“ кон Грција.  

Нема значителни промени во просторните услови во кампот.  

Институционално постапување 

Во текот на седмицата, две помали групи беа донесени во кампот, а потоа пренесени на грчката 

територија. На 24.10.2016 година, една група од 8 бегалци меѓу кои 4 мажи со потекло од Алжир и 

четиричлено семејство од Авганистан со две малолетни деца. Тие биле затекнати во близина на 

железничката станица во Гевгелија. Откако им е укажана хуманитарна помош во кампот од страна 

на Црвен Крст, тие се пренесени кон Република Грција. Наредниот ден, во кампот се донесени 4 

бегалци со потекло од Авганистан, меѓу кои еден од нив со повреда на рака. По укажаната 

хуманитарна и медицинска помош, тие се пренесени на грчка територија.  

На 29.10.2016 година, бегалец со потекло од Сирија кој престојуваше во кампот, по свое барање и 

желба е пренесен на грчката територија. Со тоа бројот на бегалци во кампот се намали на 128.  

На бегалците кои се баратели на азил, им се овозможува излез од кампот, еднаш на три дена со 

придружба на Црвен Крст.  

Куманово  

Просторни капацитети и услови  

На почетокот на седмицата бројот на бегалци во кампот изнесува 104, со оглед на пристигнувањето 

на неколку групи од претходната седмица.  

Во кампот се најавуваат просторни промени односно поставување на дополнителни контејнери за 

згрижување/престојување на бегалците кои не се регистрирани (привремено престојуваат во 

кампот), како и поставување на машини за перење и сушење алишта.  

Институционално постапување   



 

Во околните села на кампот и Куманово се забележува зголемено движење на поголеми групи 

бегалци. Во ретки случаи, на групи или семејства им е дозволено да влезат и престојуваат во кампот, 

но во повеќе случаи пристапот во кампот им е забранет. 

На 25.10.2016 година, осумчлено семејство кое е затекнато во околните села е донесено и згрижено 

во кампот. На 29.10.2016 година, во кампот се згрижени две семејства со потекло од Ирак кои биле 

пријавени од локалното население. Измамени од криумчарски групи на кои им платиле 1200 евра 

за да ги одведат до Белград, тие биле оставени во близина на македонско-српската граница, се 

додека граѓани не ги упатиле кон бегалскиот камп.  

Во текот на седмицата, со посредство на ИОМ,  деветчлено семејство од кампот, меѓу кои 6 деца и 

три возрасни, со потекло од Ирак се враќаат во својата матична држава. 

Состојба во Прифатните центри во Република Македонија  

Бројот на бегалци во Прифатните центри во Република Македонија е недостапен.  

Нерегуларна миграција  

Во текот на овој период, Министерството за внатрешни работи не регистрирало ниту еден инцидент 

поврзан со бегалците или со криумчање на мигранти.  

 

 


