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ВОВЕД
Теренскиот извештај ги содржи согледувањата на Македонското здружение на млади правници
(во понатамошниот текст МЗМП) во однос на постапувањето со мигрантите и бегалците во
транзитните центри “Винојуг” и “Табановце“, со посебен фокус на пристапот до постапката за
азил. Правниците на МЗМП заедно со преведувачите од арапски јазик, беа присутни во двата
транзитни центри и обезбедуваа информации, совети и правна помош во врска со постапката за
азил во Република Македонија. Воедно, овој извештај говори и за начинот на функционирање
на транзитните центри “Винојуг” и “Табановце“ и главните предизвици со кои се соочуваат
бегалците и мигрантите при влез, регистрација и задржување во истите.

ПРЕГЛЕД НА 2016 ГОДИНА
Пред да се направи преглед на состојбите во 2017 година, во продолжение следува краток осврт
на тоа што се случуваше на терен во текот на 2016 година. На 7ми март 2016 година Република
Македонија официјално ги затвори своите граници за бегалците и мигрантите. Затворањето на
македонската, а истовремено и српската граница, беше причина за 1389 лица (1378 во Транзитен
центар Табановце и 11 во Транзитниот центар Винојуг) да бидат ефективно “заглавени” во двата
транзитни центри во Македонија. Во очајните обиди да ја преминат границата кон Србија,
бегалците кои беа сместени во Транзитниот центар Табановце почнаа да го напуштаат центарот
во групи и да се сместуваат во граничната област помеѓу македонската и српската граница. За
време на кулминацијата на протестите, бројот на бегалците кои беа сместени надвор од
транзитниот центар на ниски температури, порасна на околу 5000.
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Условите во кои бегалците беа сместени дополнително влијаеше на нивната ранливост, посебно
на малите деца и болните и изнемоштени лица. МЗМП заедно со сите други организации од
областа, работеше напорно за пронаоѓање на решение за конкретните проблеми. До крајот на
март 2016 година, 135 лица од Tранзитниот центар Табановце беа пренесени во Tранзитниот
центар Винојуг. Во периодот од март - декември 2016, бројот на бегалци сместени во транзитните
центри се намали на 159 лица (68 во Tранзитниот центар Табановце, 91 во Tранзитниот центар
Винојуг) а најголемиот дел од нив беа семејства со мали деца. Бегалците и мигрантите кои беа
сместени во транзитните центри имаа ограничена слобода на движење без разлика на
ранливоста, демографијата или правниот статус.
Слободата на движење на барателите на азил исто така беше незаконски ограничена. МЗМП ги
забележа овие случаи и интервенираше до Министерството за труд и социјална политика (во
понатамошниот текст МТСП). По затворањето на границата на почетокот на март, транзитните
центри беа официјално затворени и за новите лица кои пристигнуваа, освен оние кои се сметаа
за припадници на ранлива категорија. Голем број од бегалците, не сакаа да се вратат во Грција,
а без можноста да ја користат претходно регулираната рута за влез во Србија, пристапија кон
ангажирање на криумчари со цел да го продолжат патот кон посакуваната
дестинација. Користењето на алтернативни рути на криумчарење значително се зачести.
Бегалците и мигрантите ја поминуваа границата во групи од 20 до 40 лица, иако имаше и случаи
на поголеми групи кои броеја и до 100 луѓе.
Оние кои беа задржани од полицијата, беа однесени во Транзитниот центар Винојуг каде им беа
земени отпечатоци од прстите и беа фотографирани од полицијата, и последователно беа
пренесени назад во Грција. Во населените места во близина на северната граница, како Ваксинце
и Лојане, криумчарските рути беа многу активни за време на 2016 година. Бегалците беа чувани
во куќи и подруми од страна на криумчарите. На 14-ти март 2016 беше соопштено дека околу
2000-3000 бегалци се упатени кон границата на Македонија, кај селото Моин. Но, полицијата и
војската по дознавањето на оваа информација им го попречила патот на бегалците, а нивниот
обид за преминување на територијата на Македонија заврши трагично со губење на животот на
три лица. Сите преостанати бегалци беа вратени назад во Грција во рок од еден ден.
Од јануари до март 2016 година, пристигнале 91.907 бегалци во Транзитниот центар Винојуг.
Процесот на регистрација беше изведен од страна на граничната полиција и помогнат од
ангажираните лица на МЗМП за внесување на податоци. Притоа од 1 јануари до 7 март намера
за барање на азил изразиле 89.152 лица, што покажува дека 97% од бегалците кои пристигнале
во државата биле регистрирани. Теренските правници на МЗМП, работејќи заедно со осум
преведувачи од арапски јазик, обезбедуваа бесплатна правна помош во транзитните центри. Од
јануари до декември 2016 година, 96.656 бегалци беа информирани за нивните права и обврски
и за постапката за азил во Македонија.
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ЗАПАДНО-БАЛКАНСКАТА РУТА ОСТАНА ЗАТВОРЕНА ВО 2017
ГОДИНА
Ограничувањата и промените на политиката, што во голема мера влијаеше врз состојбата на
бегалците и мигрантите патувајќи по Западниот Балкан, кулминираше со целосните затворања
на границите на 7 март 2016 година, што се совпадна со Самитот ЕУ-Турција. Поради
ограничувањата на грчко-македонската и македонско-српската граница имаше зголемување на
бројот на бегалци кои беа принудени да ги користат криумчарските услуги за да ја преминат
границата. Без оглед на високиот процент на бегалци и мигранти кои транзитираа низ
територијата на Македонија долж балканската рута, и по целосното затварање на балканста рута,
Македонија сеуште се смета за транзитна земја низ која овој пат бегалците и мигрантите се
принудени да транзитираат на нелегален начин. Со тоа се зголеми нивната ранливоста и
ризиците од напади и грабежи. Бројот на бегалци кои транзитираа низ земјата во 2017 година
значително се намали за разлика од предходните години. Многу од нив користеа криумчари и
неофицијални патишта за да стигнат до своите посакувани дестинации, притоа избегнувајќи ги
транзитните центри. Поради новонастанатите околности можноста за контакт со невладини
хуманитарни организации кои обезбедуваат помош во различни сегменти беше намалена.
Најголем дел од бегалците и мигрантите кои беа фатени од страна на македонската полиција во
близина на јужната граница беа вратени во Грција, најчесто без никаква формална законска
постапка. Собранието на Р. Македонија прогласи кризна состојба, до и заклучно со 31 декември
2018 година.

KОГА И КАДЕ МЗМП НУДИ БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ И СОВЕТУВАЊЕ

Транзитен центар Винојуг
Работни часови 8 (24/7)
Понеделник – петок од 08:00 до 16:30 часот

шест теренски правници
еден преведувач

Транзитен центар Табановце
Понеделник – петок од 08:00 до 16:30 часот
Понеделник – петок од 08:00 до 16:30 часот

еден теренски правник
еден преведувач

Прифатен центар за баратели на азил Визбегово
Понеделник – петок од 08:00 до 16:30 часот
Понеделник – петок од 08:00 до 16:30 часот

еден правник
еден преведувач
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ТРАНЗИТНИ ЦЕНТРИ
На територијата на државата функционираат два транзитни центри. Едниот е сместен во близина
на јужната граница (Транзитен центар Винојуг) додека пак другиот (Транзитен центар Табановце)
се наоѓа на северната граница. Со транзитните центри управува Центарот за управување со
кризи, а истите се раководени од Управувачкиот комитет за координација и управување на ЦУК,
кој постојано и редовно ја следи ситуацијата во близинана јужниот и северниот дел на границата
на РМ каде што е прогласена кризна состојба. Собранието на Р.Македонија прогласи кризна
состојба до и заклучно со 31 декември 2018 година.

ТРАНЗИТЕН ЦЕНТАР ТАБАНОВЦЕ
Сместувачки капацитети
Контејнери: 29
Легла: 48
Шатори: 3
Сервиси:
-

Голема заедничка кујна со трепезарија
Перална
Заеднички туш кабини (машки и женски дел , посебен дел за лица со хендикеп и за
ранливи категории на лица)
Заеднички тоалети (машки и женски дел , посебен дел за лица со хендикеп и за ранливи
категории на лица)
Едукативни центри (јазични и компјутерски)
Медицинска помош (примарна и секундарна)
Бесплатна правна помош (теренска канцеларија на МЗМП)

Невладини организации на терен:
-

Отворена порта
СОС Детско село
ИОМ
УНХЦР
МЗМП
ДРЦ
Легиси Нун
Црвен крст и др.
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Пристапот и начинот на селектирање на лицата за влез во транзитниот центар не е дефиниран.
Во периодот на известување, начинот на пристап и влез во транзитниот центар е координиран
од страна на граничната полиција која има 24/7 присуство во истиот. Бегалците и мигрантите на
влез во транзитниот центар се легитимирани од страна на полициски службеник од гранична
полиција и истите со предаваат на социјален работник од МТСП на Р.Македонија со Потврда за
примопредавање на лице. Статусот на лицата кои престојуваа и сеуште престојуваат во
транзитните центри сеуште не е дефиниран. Во првата половина од 2017 година, влезот за
бегалците и мигрантите, освен за семејства и ранливи категории на лица, беше затворен.
Времетраењето на престојот на бегалците и мигрантите на кои им беше дозволен влез во
центарот беше ограничен на неколку денови (период потребен да одморат или да им биде
укажана медицинска помош), по што истите го напуштаа центарот продолжувајќи кон Грција или
Србија. Ваквиот ограничен пристап до транзитниот центар доведе до зголемување на бројот на
бегалци и мигранти кои престојуваа во околните населени места околу центарот. Согласно
добиените и обработени податоци од невладините организации кои вршат мониторинг на
“жариштата” на нерегуларните гранични премини во близина на околните населени места околу
транзитниот центар, бројот на бегалци и мигранти кои престојувале во Ваксинце и Лојане во
месец мај 2017 година достигна дури до 300.1 По обработените податоци прибрани од терен, во
текот на 2017 година бројот на бегалци и мигранти кои престојувале во околните населени места
околу Транзитниот центар Табановце изнесувал приближно 15622.
Во текот на 2017 година беа одржувани координативни состаноци на месечна основа каде
учество земаа претставници од сите НВОи, МТСП и ЦУК. На ваквите состаноци редовно беа
повикувани претставници од гранична полиција, меѓутоа нивното отсуство не беше
образложено. Координативните состаноци се важни за одржување на комуникација помеѓу
заинтересираните страни, како и за разговарање за тековни работи и проблеми од делокругот
на транзитниот центар. Посебен состанок беше спроведен во врска со прашањето за
ограничениот влез на бегалци и мигранти во транзитниот центар, на кој состанок беа присутни
претставници од сите НВОи, МТСП и ЦУК. Иако претставниците на гранична полиција беа
повикани, тие не присуствуваа ниту пак официјално одговорија на поканата . Прашањето сеуште
не е решено.

1

Повеќе информации : http://myla.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/Field-Report-May-Jun-July2017.pdf
2
Статистика на МЗМП.
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Начин на регистрација на бегалци и мигранти на кои им е дозволен влез во Транзитниот центар
Табановце
На влез во транзитниот центар, полициски службеник од гранична полиција врши првична
регистрација на бегалците и мигрантите на тој начин што им се земаат личните податоци (име,
презиме, возраст, пол, националност, земја на потекло и сл.), потоа истите лица со потврда за
примопредавање на лице се спроведуваат до социјален работник од МТСП кој ги сместува по
контејнери и за истите лица води сопствена статистика. При самото сместување на бегалците и
мигрантите со помош на преведувач на јазикот кој го разбираат им се даваат општи информации
за сместувањето и сите сервиси (правна помош, медицинска помош, едукативни центри, храна,
вода, облека, хигенски средства итн.) во центарот кои можат да ги користат. Сместените бегалци
и мигранти слободно можат да излезат од кругот на центарот и повторно да се вратат без
ограничување на слободата на движење.
Поради ограничениот пристап за влез во центарот, во Август 2017 година бегалците и мигрантите
успеваа да влезат на краток временски период потребен за да одморат и продолжат со
патувањето. Стравот од ограничен влез во центарот доведе и до употребување на лажни
идентитети од страна на бегалците и мигрантите пред полициските службеници, со единствена
цел да влезат во центарот. Дополнително, ново настанатата околност доведе до поделба на
регистрацијата на бегалците и мигрантите кои престојуваат во центарот. Па така, се водеше
двојна статистика на регистрирани бегалци и мигранти од страна на гранична полиција и МТСП
и нерегистрирани бегалци и мигранти. За ваквиот проблем се разговараше на повеќе
координативни состаноци помеѓу засегнатите организации и ЦУК, меѓутоа не беше најдено
соодветно решение.
Во координација со социјалниот работник кој води статистика на регистрирани лица кои биле
сместени во Транзитниот центар Табановце и нашиот теренски правник кој работи на терен во
транзитен центар Табановце дојдовме до приближен број на околу 476 бегалци кои престојувале
во овој центар за време на 2017 година.

Враќање на мигранти и бегалци надвор од формална постапка (Push backs) од Србија
Поради затворањето на балканската рута, голем број на бегалци и мигранти се обидуваа да
стигнат до посакуваните дестинации транзитирајќи низ територијата на земјата принудени да
користат криумчарски услуги. Ограничениот влез на бегалци и мигранти во транзитните центри,
рестриктивните политики на соседната земја Србија во врска со влезот на бегалци и мигранти на
нејзина територија и гореспоменатите околности доведе до тоа да голем дел од бегалците бидат
вратени на македонска територија надвор од формална постапка. По добиените сознанија од
невладините и меѓународните организации кои вршат мориторинг на “жариштата” на
нерегуларните гранични премини, бројот на бегалци и мигранти вратени од Србија се менуваше
од месец на месец (од 50 до 200 луѓе) со тоа што интензитетот значително почна да се намалува
во последните три месеци од годината.
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Враќање на мигранти и бегалци надвор од формална постапка (Push backs) во Грција
На 09.02.2017 година, рано наутро, група од 49 бегалци беа вратени назад во Грција без никој да
биде информиран. По нивниот престој во Транзитниот центар Табановце, истите беа однесени
со автобус преку официјалниот граничен премин Богородица/Евзони во Грција. Транспортот на
бегалците беше спроведен во координација на македонските со грчките власти. Претставниците
на МВР ваквиот транспорт го објаснија како акција спроведена во согласност на МК-ЕУ Договорот
за повторно прифаќање. Помеѓу овие бегалци немаше баратели на азил. За ваквиот настан не
беа известени организациите кои работат на терен.
Ноќта помеѓу 15-ти и 16-ти јули имаше полициска акција во Транзитниот центар Табановце, кога
повеќе од 15 бегалци беа депортирани во Грција, помеѓу кои имаше едно лице кое имаше
искажано јасна намера за поднесување на барање на азил во Македонија. Полициската акција
беше спроведена во утринските часови кога ниту една организација освен Црвен Крст не беа
присутини во центарот. За ваквата полициска акција МЗМП не доби официјални информации за
тоа каде се наоѓаат лицата, поради кои причини се депортирани и сл.

Отежнат пристап до постапка за азил
Со цел да се добие подобра слика за начинот на кој се спроведува постапката за азил, во
продолжение се објаснети некоклу случаи кои настанаа во рамки на Транзитниот центар
Табановце. Така на пример, едно лице кое престојуваше во истиот и изрази намера да аплицира
за азил пред граничната полиција, беше интервјуирано од Секторот за азил дури по неколку
денови од изразување на неговата волја, и дури тогаш било информирано за постапката за азил.
По интервјуто, ова лице одлучи да не аплицира за азил. Во друг случај двајца браќа бегалци од
Алжир за време на интервјуто со Секторот за азил во транзитниот центар Табановце се откажаа
од барањето за азил во Македонија, поради, како што наведоа, "семејни причини ".
Уште еден бегалец од Алжир, исто така се откажал од неговото барање за азил, бидејќи
претставниците од Секторот на азил му укажале дека не гарантираат дека ќе се донесе позитивна
одлука кога би одлучувале по неговата апликација за азил. Во 2017 година, Секторот за азил
спроведе прелиминарни интервјуа со лица кои ја изразиле својата намера да аплицираат за азил
во транзитните центри или во полициска станица, но на правниците од МЗМП не им беше
дозволено да бидат присутни на тие интервјуа. Според сведоштвата на барателите на азил, во
некои случаи Секторот на азил погрешно ги информирал лицата за постапките за азил
нагласувајќи дека нивните барања ќе бидат отфрлени по скратена постапка.
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Враќање на мигранти и бегалци назад во земјата на потекло
Во периодот на известување, теренските правници на МЗМП забележале дека мал дел од
бегалците и мигрантите кои биле сместени во Транзитниот центар Табановце побарале
информации во врска со безбедно враќање назад во својата земја на потекло. По обработените
информации во координација со теренските работници на ИОМ, вкупно 169 бегалци и мигранти
биле заинтересирани за безбедно враќање назад во својата земја на потекло од кои 3 бегалци
(иранска фамилија – татко, мајка и дете) биле вратени во Ирак. Забележано е дека како причини
за враќање на мигрантите и бегалците назад во земјата на потекло се наведени семејни
проблеми.

ТРАНЗИТЕН ЦЕНТАР ВИНОЈУГ
Сместувачки капацитети
Контејнери: 22
Легла: 85
Шатори: 4
Сервиси:
-

Голема заедничка кујна со трепезарија

-

Перална

-

Заеднички туш кабини (машки и женски дел, посебен дел за лица со хендикеп и за
ранливи категории на лица)

-

Заеднички тоалети (машки и женски дел, посебен дел за лица со хендикеп и за ранливи
категории на лица)

-

Едукативни центри (јазични и компјутерски)

-

Медицинска помош (примарна и секундарна)

-

Бесплатна правна помош (теренска канцеларија на МЗМП)

Невладини организации на терен:
-

Отворена порта

-

СОС Детско село

-

ИОМ

-

УНХЦР
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-

МЗМП

-

ДРЦ

-

ЛЕГИСи НУН

-

Црвен крст и др.

Пристапот и начинот на селектирање на лицата за влез во транзитниот центар не е дефиниран.
Во периодот на известување, начинот на пристап и влез во транзитниот центар е координиран
од страна на гранична полиција која има 24/7 присуство во истиот. Во кругот на центарот
претежно се носат бегалци и мигранти кои се фатени од страна на патролните единици на
граничната полиција во обид на илегален начин да остварарат влез на територијата на државата
и ранливи категории на лица. На горенаведените бегалци и мигранти најпрво полициските
службеници им вршат профилирање (лични податоци, дактилоскопирање, краток осврт на
нивното патување, фотографирање итн.) по што за краток период истите се депортираат назад
во Грција.
Постапката со ранливите категории на лица е поразлична, така што по нивното профилирање
истите се сместуваат во центарот во координација со социјален работник на МТСП. При самото
сместување на бегалците и мигрантите со помош на преведувач на јазикот кој го разбираат им
се даваат општи информации за сместувањето и сите сервиси (правна помош, медицинска
помош, едукативни центри, храна, вода, облека, хигенски средства итн.) во центарот кои можат
да ги користат. Статусот на лицата кои престојувааат во транзитните центри сеуште не е
дефиниран. Поради забраната за излез од центарот, од страна на претставници на МТСП и
Црвен Крст по претходна дозвола од раководителот на смена на гранична полиција се
организираат групни прошетки до околните населени места.
Враќање на мигранти и бегалци надвор од формална постапка (Push backs) во Грција
Според статистиката на МЗМП, 894 странски лица биле вратени надвор од формалната постапка
во Грција во 2017 година. Најголем дел од нив се државјани на Авганистан, Пакистан, Сирија, и
Алжир. Поголемиот дел од нив се лица фатени во обид нелегално да влезат во Mакедонија и
истите биле профилирани во Транзитен центар Винојуг од страна на граничната полиција. По
нивното профилирање тие биле транспортирани до одредени неофицијани гранични точки и
биле вратени назад во Грција. За голем дел од неофицијалните враќања назад во Грција,
бегалците и мигрантите не се противеле. Од страна на теренските правници забележани се
бегалци и мигранти кои неколку пати се обидувале нелегално да влезат на македонска територија
и истите повеќе пати се вратени назад на грчка територија3.

3

Повеќе информации: http://myla.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/Field-Report-January-20171.pdf
http://myla.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/Field-Report-February-2017.pdf
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Отежнат пристап до постапка за азил
МЗМП идентификуваше вкупно 17 лица кои имале проблеми со пристап до постапката за азил
во Транзитниот центар Винојуг за време на извештајниот период.
На 31 јануари 2017 година, 15 лица кои беа сместени во Транзитниот центар Винојуг ја искажале
нивната намера да поднесат барање за азил во Македонија. Од страна на граничната полиција
биле известени да почекаaт неколку денови за граничната полиција да добие одобрение за
регистрирање на нивните барања за азил. Два денa подоцна тие беа одбиени, но Секторот за
азил сепак решил да одржи првични разговори и им дозволил на бегалците да поднесат усно
барање за азил пред полицијата.
Следен случај кој го забележаа теренските правници на МЗМП се однесува на двајца бегалци од
Палестина и Сирија на кои не им беше дозволено од страна на граничната полиција да поднесат
барање за азил. Објаснувањето на граничната полиција беше дека овие лица биле фатени во
обид за нелегален влез во Македонија и поради тоа неможеле да поднесат барање за
признавање на азил.
Враќање на мигранти и бегалци назад во земјата на потекло
Во периодот на известување теренските правници на МЗМП забележале дека минимален дел од
бегалците и мигрантите кои биле сместени во Транзитниот центар Винојуг побарале информации
во врска со безбедно враќање назад во својата земја на потекло. По обработените информации
во координација со теренските работници на ИОМ (International organization for Migration),
вкупно 12 бегалци и мигранти биле заинтересирани за безбедно враќање назад во својата земја
на потекло од кои 7 бегалци (мажи - 2, жени - 2 и деца - 3) биле вратени во Ирак. Забележано е
дека како причинa за враќање на мигрантите и бегалците назад во земјата на потекло се
наведени семејни проблеми.

http://myla.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/Field-Report-March-2017-2.pdf
http://myla.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/Field-Report-April-2017.pdf
http://myla.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/Field-Report-May-Jun-July-2017.pdf
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ЕДЕН ТЕЛЕФОНСКИ ПОВИК НА БЕСПЛАТНАТА ЗЕЛЕНА
ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА ЗА ПРАВНА ПОМОШ (0800 1 7777)
Во 2017 година МЗМП продолжи да обезбедува правни совети на бесплатната зелена телефонска
линија достапна 24/7. Во текот на извештајниот период, само еден телефонски повик бил примен
на зелената линија од лице кое е упатено во канцеларија на МЗМП за објаснување на постапката
за азил во Македонија. Причината за ова е намалениот број на бегалците и мигрантите кои
транзитираат и влегуваат во земјата во 2017 година, како и фактот што МЗМП има постојано
присуство во Транзитниот центар Винојуг и Транзитниот центар Табановце, каде теренските
правници обезбедуваат правна помош за бегалците и мигрантите кои се сместени или
транзитирале низ центрите.

“АНТЕНА АДВОКАТИ”
Во текот на 2017 година иницијативата “Антена адвокати” продолжи со работа, меѓутоа бројот на
членовите беше намален на 3 адвокати кои работат на полето на следење на миграционите
движења во три региони низ целата земја (Куманово, Битола и Богданци). Активностите на
адвокатите вклучуваа мониторинг посети во близина на пограничните населени места каде се
забележани најголеми движења на мигранти и бегалци, асистенција при комплетирање на
документи потребни за упис на новороденчиња и сл. МЗМП и “Антена адвокатите” постојано ги
споделуваа сите релевантни вести објавени во медиумите и дневните билтени на МВР во врска
со нови пристигнувања на бегалци и мигранти, случаи на криумчарење на мигранти и прашања
поврзани со азилот.
Во јануари 2017 година, еден од адвокатите помогна во постапка за вадење на извод од
матичната книга на родените од Дирекцијата за евиденција во Куманово, за новороденче од
Сирија. Адвокатот не можеше да ја заврши постапката, бидејќи семејството беше вратено во
Грција како дел од полициската акција спроведена во Транзитниот центар Табановце на
09.02.2017 година. Во текот на февруари 2017 година, еден од адвокатите сподели детални
информации од МВР и Јавното обвинителството во Куманово во врска со случајот на бегалци кои
беа задржани во Полициска станица Куманово.

СТАНДАРДНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА
ПОСТАПУВАЊЕ СО РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА-СТРАНЦИ
(СОП)
Во текот на извештајниот период во Транзитниот центар Табановце беа пристигнати вкупно 58
деца без придружба, сите од машки пол, по земја на потекло: 20 деца без придружба од
Авганистан, 17 деца без придружба од Алжир, по 8 деца без придружба од Пакистан и Либија, 4
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деца без придружба од Сирија и 1 дете без придружба од Иран. На сите деца без придружба им
беше назначен старател согласно законските прописи.
Во текот на извештајниот период во Транзитниот центар Винојуг беа пристигнати вкупно 7 деца
без придружба, сите од машки пол, по земја на потекло: 5 деца без придружба од Пакистан, 1
непридружувано дете од Либија и 1 непридружувано дете од Алжир. На сите деца без придружба
им беше назначен старател согласно законските прописи.

РАБОТАТА НА МЗМП НИЗ БРОЈКИ
Во текот на извештајниот период правниците на МЗМП обезбедиле правна помош на вкупно
1378 бегалци и мигранти кои биле сместени или транзитирале низ центрите. Од нив, 37 бегалци
биле баратели на азил во транзитните центри. Во Транзитниот центар Винојуг вкупно 26 бегалци
побарале азил, додека во Транзитниот центар Табановце вкупниот број на баратели на азил
изнесува 11. На сите баратели на азил теренските правници на МЗМП им ја објасниле постапката
за азил и обезбедиле бесплатна правна помош. Барателите на азил од транзитните центри се
спроведени со полициски возила и придружба на полициски службеник до Прифатниот центар
за баратели на азил во Визбегово.
Малата бројка на бегалци е резултат, генерално, на намалениот број на бегалци и мигранти кои
транзитираат низ земјата во 2017 година поради затворањето на балканската рута на движење и
ограничениот пристап и влез на бегалците и мигрантите во транзитните центри.

Семејно обединување
Во текот на извештајниот период, тимот на правници на МЗМП асистираше во два случаи на
семејно обединување. Првиот случај се однесуваше на бегалец од Сирија кој беше заглавен во
Транзитниот центар Винојуг со последниот бран на бегалци и мигранти кои не успеаја да стигнат
до посакуваните дестинации поради затварањето на балканската рута. Вториот случај се
однесуваше на фамилија од Ирак (мајка со три деца) кои беа сместени во Транзитен центар
Винојуг и со постапка за семејно обединување се поврзаа со нивното семејство во Германија.
МЗМП во координација со МВР, МТСП, тимот на RFL –Црвен крст и тимот на УНХЦР учестуваше
во двете постапки на семејно обединување кои завршија со среќен крај.

Регистрација на новородени деца
Во текот на извештајниот период, МЗМП спроведе регистрацијата на две новороденчиња од
Сирија и Ирак кои успешно беа регистрирани и им беа издадени изводи од матичната книга на
родените во Р.Македонија.
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МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ
Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е
независна, професионална и непрофитна организација која
обезбедува правна помош и стратешко застапување за
заштита на човековите права.
Користејќи го знаењето и иновативните капацитети на
младите правници, МЗМП промовира владеење на правото и
влијае врз политиките преку истражување и застапување.
МЗМП се залага за општество во кое ќе се воспостави
владеење на правото и луѓе кои активно се залагаат за
почитување на човековите права.
МЗМП е единствената организација во Македонија која
овозможува бесплатна правна помош и ги застапува
барателите на азил, бегалците, лицата без државјанство и
други лица од интерес во постапките поврзани со азил,
легален престој и други социјални права.

Контактирајте нѐ:
Ул. „Донбас“ 14/1-6, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3220 870
contact@myla.org.mk |
www.myla.org.mk
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