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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 ‒ Јануари 2018 

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 
Структурата на мигрантите кои пристигнуваат во Белград во текот 
на последните месеци постојано се менува. Бројот на мигранти 
кои доаѓаат од Ирак (Курди), Иран, Мароко и Алжир се зголеми 
во јануари. Мигрантите продолжуваат да доаѓаат главно од 
Бугарија и Македонија, додека Иранците најчесто доаѓаат од 
Турција со авион. 

Околу 150 мигранти-поедници секојдневно минуваат низ 
„Миксалиште“, а околу 80 од нив во текот на денот остануваат во 
блискиот парк. Бројот е помал, бидејќи многу од нив не ги 
напуштаат центрите поради зимските и лоши временски услови. 
Проценето е дека околу десет малолетници без придружба 
пристигнуваат секојдневно во Белград. Сите тие сѐ уште се 
упатуваат во Центарот за азил Крњача или прифатниот центар 
Обреновац. 

Импровизираното сместување каде што престојуваа бегалците и 
мигрантите, таканареченото „Стакленац“ во Белград, беше раселено на 22ри јануари. Приближно 110 мигранти, 
од кои околу 20 малолетници без придружба, останаа во овие простории. Повеќето од нив доаѓаат од Пакистан, 
но има и Курди и Арапи во  помал број. На сите мигранти кои беа иселени од овие простории им беа понудени 
превоз и сместување во прифатниот центар Прешево. 

Мигрантите често се собираат во паркот во 
центарот на Белград, потоа го напуштаат 
паркот во група и одат во иста насока, 
додека други доаѓаат наместо нив. Тие 
велат дека одат во Шид, од каде што 
понатаму патуваат со помош на криумчари. 
Полицијата и жандармеријата се постојано 
присутни во паркот. 

Мигрантите кои моментално живеат на 
територијата на Република Србија и 
понатаму се одлучуваат за продолжување 
на патувањето кон земјите на Европската 
Унија. Дел од мигрантите кои ја започнуваат 
постапката за добивање азил, по одредено 

Дел од 17-членото семејство од Ирак што пристигна во 
Белград во јануари. После пешачење со денови, мајката и 
најмладите деца добија помош во Агол за Мајки и Бебиња  
(Фотографија: NSHC) 

Во јануари во Србија имаше 4.087 бегалци и мигранти 
(податоци на УНХЦР, 21 јануари, 2018 година). Повеќето од нив 
(93%) се сместени во 18 прифатно-транзитни центри и центри 
за азил, додека другите престојуваат во Белград или во области 
близу до границата со Хрватска и Унгарија. Во текот на третата 
недела од јануари, УНХЦР регистрираше 79 нови 
пристигнувања (во споредба со 59 во текот на претходната 
недела) од Авганистан (30%), Иран (22%), Пакистан (18%), Ирак 
(16%) и Сирија (9% ). Најголем дел од нив се возрасни мажи 
(53%) и деца (42%). Повеќето од нив (61%) доаѓаат од 
Македонија, додека други доаѓаат со авион или од Бугарија. 
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време се откажуваат и ја напуштаат Србија. Мигрантите во прифатните центри сè уште се соочуваат со проблеми 
при пристапот до постапката за азил, со оглед на тоа дека Дирекцијата за Странски Државјани на Министерството 
за Внатрешни Работи не ги идентификува лицата со вистинска намера да останат во Србија и да бараат азил при 
издавањето сертификатите. 

Почнувајќи од 22 јануари 2018 година, Унгарија го намали бројот на лица кои им е дозволено да влезат во земјата 
и да пристапат до постапката за азил од десет до две лица дневно. Во двете транзитни зони, премин е дозволен за 
едно лице дневно, а засега останува прашањето за малолетници без придружба и мажи кои патуваат сами. Не е 
познато дали ова намалување ќе биде само привремено. Информациите за оваа промена се раширија брзо и 
предизвикуваат незадоволство и страв кај бегалците кои чекаат месеци во прифатните центри; многумина рекоа 
дека сакаат да го напуштат сместувањето веднаш и да се упатат кон границата со Унгарија. 

Сместување на бегалци и мигранти 

Најчестите приговори на бегалците и мигрантите во однос на условите за 
сместување се однесуваат на хигиената и безбедносните услови. Многу 
малолетници во Белград се жалат на условите во центрите во Крњача и 
Обреновац, каде што во јануари, според нив, секојдневно се случувале 
инциденти и кражби меѓу мигранти и кавги во кои се употребувале ножеви, 
стапови и сл. Неколку момчиња се жалеа на обидите за сексуална 
злоупотреба од страна на постарите мигранти. Очигледно е дека меѓу 
семејствата се зголемува нервозата затоа што нивниот престој во Србија е 
подолг, така што секојдневно се случуваат кавги во семејствата, меѓу 
семејствата и меѓу групите. 

Ситуацијата во центрите не се промени значително во однос на претходниот период. По пристигнувањето во 
центрите, бегалците и мигрантите се информирани за Куќниот ред, како и за другите права и обврски што ги имаат. 
Принципот на семејно единство генерално се почитува, меѓутоа, во некои центри семејствата се сместени заедно 
во големи колективни домови, што создава проблем во однос на заштитата и почитувањето на приватноста. Друг 
проблем е кога малолетниците без придружба ќе останат со возрасни во истите соби. Исто така, луѓето од различни 
националности често се сместуваат во исти простории во центри со голем број луѓе, што исто така доведува до 
конфликти меѓу мигрантите. 

Децата-мигранти започнуваат со училишна настава 

Околу 470 деца посетуваа основни и средни училишта во Србија во јануари. 
Покрај тоа, околу 50 деца во Сомбор и Кикинда посетуваат редовна настава во 
прифатните центри трипати неделно. UNICEF, COP, невладината организација 
Индиго и Филолошкиот Факултет организираа неколку обуки за околу 300 
наставници и професори од класот на тема забрзана настава на српски јазик, 
фокусирајќи се на функционално изучување на јазикот. Значаен напредок е 
забележан во ставот на училиштата кон интеграција и во самодовербата на 
наставниците и прилагодувањето на моменталната ситуација. Планирано е да се 
формираат тимови за надзорна поддршка за имплементација на часови по 
српски јазик. UNICEF има развиено рамка за следење и евалуација на 

образованието на бегалците и децата-мигранти.     

Мотивацијата за посетување настава и понатаму претставува проблем, особено во семејствата кои не се доволно 
вклучени, а невладините организации и Комесаријатот често ги извршуваат нивните обврски (будење на деца, 
итн.).  

„Локалните жители не сакаат да 
разговараат со нас; Тие нè 
избегнуваат или ни се потсмеваат, 
бидејќи сме темни. Понекогаш тоа 
се случува тие буквално да 
избегаат од нас на улица и тоа ме 
разочарува. Кога бевме во Ниш, 
луѓето разговараа со нас и сакаа 
да ни помогнат, и тогаш се 
чувствувавме одлично, но тука е 
поинаку “ ‒ бегалец од Нигерија. 

"Пријателите ме 
прифатија и ги засакав. Јас 
особено сакам математика. 
Би сакал да останете овде 
засекогаш со моите 
пријатели, но чичко ми и 
моите сестри и браќа нè 
чекаат во Германија ".‒ М.С. 
(9) 
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Од гледна точка на образовните институции, постои потреба од понатамошно регулирање на правилата за 
документација и овозможување премин од едно ниво на образование во друго. Поддршката од граѓанските 
организации во овој процес е многу важна за училиштата, и оваа соработка треба да се поттикнува. Средното 
образование останува голем предизвик.        

Состојбата во Македонија 
Состојбата со бегалската криза во Македонија во текот на јануари не ескалираше, туку остана прилично мирна. 
Освен малиот број бегалци и мигранти кои живеат во транзитни кампови, движењето на илегалните групи надвор 
од камповите беше исто така намалено. На пример, во текот 
на јануари 2018 година, седумдесет лица (минатиот месец 
беа 103) беа донесени во кампот во Гевгелија во краток 
временски период, по што беа пренесени во Грција во 
одделни групи и поединци.   

Околу 20 бегалци беа истовремено присутни во транзитниот 
камп во Винојуг, Гевгелија, но овој број полека се 
намалуваше, како што луѓето беа префрлени во Грција по 
нивна желба. Според земјата на потекло, најчесто доаѓаат од 
Авганистан, Сирија, Иран, Мароко и Алжир. Во транзитните 
кампови во Табановце, Куманово, бројот на бегалците и 
мигрантите кои се сместени таму не е поголем од 30.         

По значајното движење (секојдневно доаѓање и заминување на лица), до крајот на месецот во кампот останаа 24 
лица. За разлика од претходниот период, сите бегалци кои се примени во кампот сега се регистрирани. Бегалците 
и мигрантите кои минуваат низ овој камп доаѓаат претежно од Пакистан, Сирија, Авганистан, Либија и Алжир. 

Бегалците и мигрантите кои престојуваат во транзитните кампови добиваат медицинска нега, храна и топла облека. 
Тие имаат можност да го напуштат кампот на прошетка во градот во случај да имаат потреба од купување или 
медицински преглед. Најголем проблем во транзитниот камп во Табановце претставува недостатокот на интернет 
конекција. Сите бегалци добиваат информации за постапката за азил, а оние кои поднеле барање за азил, веднаш 
се пренесуваат во Прифатниот центар за баратели на азил во Скопје.  

Мешани патроли на странски полицајци сè уште се присутни, при што полициските службеници од Чешка беа 
распоредени веднаш по празниците. 

 Инциденти и нелегална миграција 

 Во текот на јануари 2018 година, Министерството за Внатрешни Работи 
во дневните извештаи регистрираше само два случаи поврзани со 
бегалци и трговија со луѓе, што значително се разликува од бројот на 
групи и лица кои биле донесени во транзитните кампови. Во првиот 
случај, полицијата во селото Сопот (во близина на Куманово) наишла на 
група од 11 мигранти (едно лице од Сомалија, 4 лица од Иран и 6 лица 
кои пристигнале од Сирија), кои ја преминале границата пеш после 
краткиот престој во Србија. Групата беше составена од мажи, жени и деца. 
Сите беа префрлени во транзитниот камп во Табановце, Куманово. Во 
вториот случај, само неколку дена подоцна, полицијата наишла на возило 
во близина на селото Арачиново и пронашла девет мигранти кои 
потекнуваат од Пакистан. Тие немале никаква лична документација и 
биле префрлени во полициската станица во Скопје за понатамошна 
обработка.    

Бегалци на прошетка низ транзитниот камп 
Табановце, Куманово 

Еден ден пристигнал човек од 
Сирија во логорот во Гевгелија во 
група од 3 Иранци. Според него, 
криумчарот му зел  2.000 евра,, 
ветувајќи му дека ќе биде однесен 
во Србија. Наместо тоа, 
криумчарот го оставил во 
близина на автобуската 
станица во Гевгелија. Откако 
бил испрашуван од страна на 
полицијата, бил вратен  назад во 
Грција. 
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Повеќето од групите кои пристигнаа во земјата се враќаат од Србија ‒ или доброволно или вратени од српски 
полицајци. Помали групи луѓе се оние кои доаѓаат од Грција и имаат намера да ја преминат македонско-српската 
граница. Некои од нив се заглавени во Македонија откако криумчари ги измамиле, им ги зеле парите и ги оставиле 
на непозната локација.     

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 се единствена одговорност на Фондацијата Ана и Владе Дивац, и во ниту еден случај 
не ги изразуваат  ставовите на Европската Унија. 

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. 

o За ефикасно обезбедување на сеопфатна помош е потребна координација на активностите помеѓу 
граѓанските организации и службите за јавни услуги.  Спроведувањето и ефектот на активностите се 
на највисоко ниво доколку се распределат помеѓу сите клучни чинители. 

o Активностите за дисеминација, поврзување, учење и интеркултурна размена се од големо значење 
за да се надминат разликите помеѓу локалните и бегалските 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 Нелегалната депортација на бегалци и мигранти од Македонија во Грција  мора да прекине и 
бегалците и мигрантите мора да се враќаат назад преку службена постапка и соработка помеѓу 
полициските службеници од двете граници. 

o Транзитните кампови мора да се опремат со интернет конекција бидејќи тоа е единствениот начин 
на кој мигрантите можат да имаат пристап до информации и да комуницираат со своите семејства 
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