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Заштита на правата на мигрантите кои поминуваат низ Македонија и 

Србија 

 

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА МИГРАНТИТЕ, БЕГАЛЦИТЕ И БАРАТЕЛИТЕ НА АЗИЛ  ВО 

СРБИЈА И МАКЕДОНИЈА  

Целта на овој Извештај е да ја претстави моменталната состојба во врска со заштитата на 

човековите права и слободи на мигрантите, бегалците и барателите на азил кои поминуваат или 

престојуваат во Србија и Македонија. Податоците во овој Извештај се добиени од 24 граѓански 

организации од Србија и Македонија, во рамките на мрежата „Помош на рутата“. 

СОСТОЈБАТА ВО СРБИЈА   

Во текот на месец мај, бројот на нови пристигнувања на 

мигранти, бегалци и баратели на азил, најчесто 

авганистанци, пакистани и иранци кои доаѓаат во 

Србија продолжи да се зголемува. Истовремено, 

регистриран е и поголем број на заминувања од Србија 

преку нова рута што води низ Босна и Херцеговина 

(БИХ) кон 

Хрватска и Словенија. 

Во паркот во близина на Економскиот факултет и 

автобуската станица во Белград има видлив број на 

мигранти – семејства и поедници. Поголемиот дел 

пристигнаа од прифатните центри од Прешево, Врање 

и Принциповац со намера да го продолжат своето 

патување преку територијата на БИХ со помош на 

криумчари. По долгото чекање за легално 

преминување на границата со Унгарија, тие одлучија 

да ја изберат оваа нова и нелегална рута затоа што 

слушнале дека луѓето ретко се приморани да се вратат 

назад. Според информациите на ИОМ, во БИХ дневно 

влегуваат 200 до 300 мигранти од Србија. 

Во март 2018 година беше усвоен новиот Закон за азил 

и привремена заштита и новиот Закон за странци. 

Нивното стапување во сила се очекува со нетрпение 

До крајот на мај, во Србија имаше 3.041 бегалци и 

мирганти (податоци од УНХЦР, 27ми мај 2018 

година). Повеќето од нив (90%) беа сместени во 

18 прифатно-транзитни центри и центри за азил, 

додека околу 300 лица престојуваа во Белград или 

во пограничните области со Хрватска и Унгарија.  

УНХЦР забележа пораст во бројот на нови 

пристигнувања од почетокот на годината: во 

текот на мај имаше 483 регистрирани 

пристигнувања, претежно од насока на 

Македонија, со авион од насока на Бугарија, и од 

други локации. 

 

Број на нови пристигнувања на мигранти во Србија од 
почетокот на 2018 година (Извор: Вести на УНХЦР Србија 14-
27 мај 2018 година 
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бидејќи промените што ќе се воведат треба да го подобрат постоечкиот систем за азил. Новиот закон 

предвидува дека службениците од Канцеларијата за азил ќе ја спроведуваат службената постапка за 

поднесување на барање за азил во рок од 15 дена од приемот на регистрацијата и издавањето на потврдата 

за изразена намера за барање на азил. Ако не успеат да го запазат овој рок (што се очекува да се случува 

многу често), засегнатото лице ќе има можност да го поднесе барањето лично, во писмена форма.  

Сé уште постојат проблемите што се појавуваат во врска со пристап до постапката за азил, со самата 

постапка и проблемите со лицата кои добиваат негативна одлука. Поголем број од нив напоменаа дека 

„ние сите ги информираме за тоа како да аплицираат и општо за текот на постапката, но никој не им 

нуди вистински информации за нашата земја – дали е безбедна, дали може да најдат работа, колку се 

заработува“, а тоа се суштинските информации кои им се најпотребни за да одлучат дали сакаат да 

останат тука. 

Ситуацијата на терен се очекува да се подобри по започнувањето со примена на новиот Закон. Неопходно 

е да се вложат напори и да се најдат најдобрите решенија кои ќе го регулираат статусот на лицата кои 

веќе се во голема мера интегрирани во српското општество и чие барање за азил е одбиено. Покрај тоа, 

неопходно е законски да се регулира статусот на т.н. нерегуларни мигранти кои веќе престојуваат во 

Србија подолг период, без премногу можности да ги применуваат своите основни права.  

Сместување во прифатните центри и центрите за азил  

Десетици мигранти доброволно ги напуштат центрите во кои биле сместени на дневна основа и 

заминуваат во Босна и Херцеговина. Најпрво земаат дозвола за влез која трае 72 часа, за да немаат 

проблеми со полицијата надвор од кампот, и потоа одат до Белград, од каде тргнуваат кон БИХ. Оние кои 

имаат пари, патуваат со помош на криумчари, а оние кои немаат, заминуваат самостојно и користат GPS 

за ориентација. Најголем дел стигнуваат во БИХ без проблеми. Но, според изјавите на мигрантите, 

криумчарите бараат 2.000 евра по лице за преминување во Хрватска од БИХ. Мигранти тврдат дека 

нивните сонародници кои го напуштиле кампот во Прешево пред неколку месеци, преминале во Босна и 

успеале да ја преминат Хрватска, и тие се веќе во Германија, Италија или Франција.  
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Голем број на жители на центрите одлучија да ја напуштат 

Србија и да се обидат да ја преминат границата помеѓу Босна 

и Хрватска. Оние кои останаа, исто така, се подготвуваат за 

патување. Новонастанатата ситуација влијае врз 

расположението на сите мигранти, најмногу врз децата. 

Луѓето се најчесто тажни и загрижени, обидувајќи се да 

најдат начин како да го продолжат своето патување. Децата 

не сакаат да одат на училиште. особено сега, кога нивните 

пријатели веќе заминале. Се чувстуваат осамени и 

разочарани. Очигледно, на мигрантите им е тешко да се 

справат со животот во центрите и постојано го очекуваат 

моментот кога ќе бидат во можност да ја напуштат Србија и 

да го продолжат своето патување. Речиси секој ден има 

различни инциденти и кавги помеѓу мигрантите. Со оглед на 

тоа дека лицата престојуваат во центрите подолго од една 

година, нивните потреби се променуваат и стануваат 

покомплицирани. Голем број на луѓе секојдневно имаат 

различни симптоми на депресија како и други форми на 

психички состојби и анксиозност. Неопходно е да се 

овозможува постојана психолошка и социјална поддршка за 

возрасни лица, како и организирање на активности кои ќе им помогнат да го исполнат времето во 

центрите. Сепак, повеќето граѓански организации, поради недостаток на финансии за проекти, го 

намалуваат бројот на вработени во прифатните центри и центрите за азил.  

Рамазан започна од средината на месец мај, што исто така резултира во намалување на активностите на 

жителите во центрите. 

Децата-мигранти во училиштата  

Бројот на деца во редовните училишта во мај беше минимален, со околу 300 деца кои посетуваат настава. 

Бројот на отсуства од часови е зголемен поради обидите за преминување на границата. Хетерогеноста и 

мобилноста на населението има големо влијание врз мотивацијата на наставниците и квалитетот на 

наставата не е ист во училиштата во кои учениците се менуваат во споредба со оние каде што населението 

е постабилно. Училиштата во голема мера се потпираат на надворешни соработници од невладини 

организации, па затоа е важно да се регулира начинот на кој се вклучуваат волонтери и медијатори и 

описот на работните активности. Постои јасен став на надлежното Министерство дека тоа ќе продолжи 

да поддржува вклучување во редовното образование и ќе работи на регулирање на областите кои не се 

доволно јасни.  

Во училиштето „Бранко Пешиќ“ се случи инцидент, во кој шест ученици од Авганистан беа помалку 

сериозно повредени. Инцидентот беше предизвикан од возрасни лица од околната населба кои ги 

нападнаа учениците-мигранти. Училиштето реагираше веднаш, ја повика полицијата, ги донесе 

учениците во училиштето и спречи нанесување на сериозни повреди. Напѓачите го уништија училишниот 

инвентар и беа притворени поради напад и уништување на јавна сопственост. 

Овој месец, еден родител се пожали дека 

неговото дете се почувствувало 

дискриминирано во училиштето. Според 

него, наставникот го преместил на 

последниот ред од клупите, не го вклучил 

во активности за време на часовите и не 

му дал никакви домашни задачи. Покрај 

тоа, тоа е едниствено дете-мигрант во таа 

паралелка и претставуваше предизвик да 

му се објасни дека мора да продолжи со 

образование. Ситуацијата беше решена 

после разговор со наставникот.  

 

„Нашите деца постојано се чувствуваат како 

да се различни, секој гледа на нив како да се на 

излог од продавница, и тоа е причината 

зошто јас не сум среќен кога го гледам моето 

дете како седи во последниот ред клупи, што 

го прави него да се чувствува уште повеќе 

изолиран од остатокот од групата. Така 

изгледа дека разликата помеѓу децата е 

вистинска.“ – Ф.С. (32) 
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СОСТОЈБАТА ВО МАКЕДОНИЈА  

 

Во текот на мај 2018 година, ситуацијата во Македонија остана повеќе или помалку иста. Бројот на 

бегалци во транзитните кампови не надмина 35. Според официјалните статистички податоци на 

Министерството за внатрешни работи, не постојат многу регистрирани случаи на мигранти/бегалци 

фатени на илегални рути, иако, наодите од терен покажуваат непрекинато движење.  

 

Најголемиот број на бегалци кој пристигнаа во кампот во 

Табановце во текот на мај, дојдоа од Србија, или доброволно или 

поради присилно враќање. Имаше бегалци кои пристигнаат од 

Грција кои успеале да стигнат до Србија (Белград), но набргу потоа 

биле фатени од страна на српската полиција и присилно вратени 

назад во Македонија. Истовремено, голем број на семејства кои 

останаа во кампот Прешево подолго од една година, одлучија 

доброволно да се вратат во Македонија со намера да се вратат во 

Грција. На пример, во текот на месецот имаше вкупно 98 

бегалци/мигранти кои пристигнаа во транзитниот камп во 

Табановце, од кои 35 го напуштија кампот веднаш или во текот на 

следните денови. Во Гевгелија, вкупно 115 бегалци/мигранти беа фатени од страна на полицијата или 

пристигна во кампот, од кои околу 93 беа веднаш „депортирани“ во Грција.1 

Во текот на мај беше поднесено едно барање за азил од страна на маж од Пакистан. Поради многу лоша 

здравствена состојба тој беше веднаш пренесен во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово. 

Сите бегалците кои пристигнаа во камповите беа обезбедени со хигиенски производи, храна и медицинска 

помош по потреба. 

 

Нов закон за азил  

 

Во текот на претходниот месец, нов Закон за меѓународна и привремена заштита беше донесен од страна 

на Собранието. Овој закон всушност претставува нов Закон за азил. Целта на новиот закон е да се 

инкорпорираат Директивите на ЕУ за бегалци и мигранти. За првпат, законот ја опфаќа и признава 

„сексуалната ориентација“ како основа за прогон и основа за барање на азил во Македонија. Законот 

воедно ги изостава лошите законски измени од 2016 година (имено, временското ограничување за семејно 

обединување и одредувањето на „трета безбедна земја“). Меѓутоа, проблематично е тоа што ја воведува 

можноста за ограничување на слободата на движење на барателите на азил во одредени ситуации, 

вклучувајќи го и постоењето на „ризик од бегство“. Имајќи ја во предвид бегалската криза и ситуацијата 

на терен, оваа можност за „задржување“ на барателите на азил во административен притвор може да 

предизвика сериозни прекршувања на правата на мигрантите и бегалците, т.е. правото на слобода на 

движење и правото на слобода и безбедност. Покрај тоа, постапката за задржување на барател на азил е 

                                                                 

1 Дадените бројки се неофицијални и само врз основа на мониторинг на партнерските организации во рамките на мрежата 

„Помош на рутата“ 

На 10ти мај, три семејства од 

Авганистан пристигнаа во кампот во 

Табановце. Групата се состоеше од 11 

лица, меѓу кои и една бремена жена, 

самохрана мајка и 6 малолетници, од 

кои најмладиот на возраст од 7 месеци 

и најстариот на возраст од 7 години. 

Пристигнаа од Србија после одреден 

период на престој во капмот Прешево. 

Тие доброволно се вратија со намера 

да се вратат во Грција. 
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нејасна и проблематична (одлуката не се донесува од страна на судско тело, туку од Министерството за 

внатрешни работи), што ја доведува во прашање уставноста на овој закон. Во текот на мај, Македонското 

здружение на млади правници поднесе иницијатива за уставноста на Законот пред Уставниот суд. 
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 Оваа публикација е произведена со поддршката на Европската Унија, во рамките на проектот „ПОМОШ НА РУТАТА – Заштита на правата 

на мигрантите кои поминуваат низ Македонија и Србија“.  Содржината од оваа публикација е единствена одговорност на Фондацијата 

Ана и Владе Дивац, и во ниту еден случај не ги изразува ставовите на Европската Унија. 

Имплементација на проектот: 

 

ПРЕПОРАКИ 

За Србија:  

o Потребно е да се продолжат напорите за да се обезбеди почитување на правото на азил или пристап до 

постапката за добивање азил, како и за ефикасна постапка за азил и заштита на лица на кои им е потребна 

меѓународна заштита.  

o Треба да се обезбеди соодветна заштита за оние бегалци и мигранти кои се надвор од системот, кои не се 

регистрирани и сместени, на начин што ќе им овозможи да ги остварат своите основни права.  

o Спречување на криумчарење и трговијата со луѓе останува високо на листата на приоритети, со напори 

за спречување на малтретирање на бегалци и мигранти од страна на властите или цивилното население на 

бегалската рута.  

о Ефикасно обезбедување на сеопфатна помош бара координација на активностите помеѓу организациите 

на граѓанското општество и даватели на услуги од јавниот сектор. Спроведувањето и ефектот на 

активностите се на највисоко ниво доколку се распределат помеѓу сите клучни чинители.  

o Активности за дисеминација на информации, поврзување, учење за и интеркултурна размена се од 

големо значење со цел да се премости растојанието помеѓу локалната и бегалци заедници. Во контекст на 

почетокот на учебната година, важно е информирањето и соработката со родителите на локалните деца и 

децата-бегалци, со цел тие подобро да се подготват и да се спречат недоразбирањата, предрасудите и 

стравовите.  

o Основните човекови права и слободи на бегалците и мигрантите треба да бидат промовирани, 

набљудувани и заштитени во секое време од страна на сите институции и граѓани.  

o Потребно е да се вложат напори за спречување на дискриминацијата на мигрантите и соодветно 

справување со случаи на докажана дискриминација, така што истите да не се повторуваат.  

o Во прифатните центри и центрите за азил постои голема потреба од организација на слободното време и 

обезбедување на професионални, рекреативни и други активности за мигрантите.  

За Македонија:  

o Практиката на нелегална депортација во Грција мора веднаш да се прекине и да се замени со законска 

процедура за враќање на бегалците кои сакаат да се вратат во Грција.  

o Сите обвиненија за полициско насилство или злосторства од омраза против бегалците мора да бидат 

пријавени и темелно истражени од страна на Министерството за внатрешни работи. Бегалците кои се 

жртви на криумчарење не смее да се задржуваат во Прифатниот центар за странци во Скопје како сведоци 


