
 

 

MYLA’S WORK  

 MYLA conducted 12 visits to 

the Reception Centre for 

Foreigners  

 During those visits, 29 de-

tainees were provided with 

legal information and coun-

seling concerning the right to 

asylum  

 MYLA represented 114 of the 

asylum seekers in the proce-

dure for seeking asylum 

ЛИЦА ЗАДРЖАНИ ВО ПРИФАТНИОТ ЦЕНТАР ЗА 
СТРАНЦИ ВО 2016 

Земја на потекло на задржаните лица кои побарале азил по ослободувањето 

К Л У Ч Н И  Н АО Д И  

МЗМП во 2016 година спроведе 37 посети во Прифатниот центар за странци. За време на овие посети, беа 

информирани и советувани во однос на правото на азил вкупно 68 задржани лица. МЗМП застапуваше 164 

од барателите на азил во постапката за азил. 

Најмалку 438 лица беа задржани во 
Прифатниот центар за странци во 
2016 година. 

Праксата на задржување се 
разликува во зависност од полот и 
возраста на лицата. Жените и децата 
се задржуваат во помал број. 

Правниот основ за задржување е 
присилно отстранување поради 
нерегуларен влез во земјата. 

Од вкупниот број на баратели на азил 
во Република Македонија во 2016 
година, 56% поднеле барања во 
Прифатниот центар за странци. 

Работата на МЗМП 

Извештајот претставува преглед на праксата во Македонија на задржување на државјани на трети земји 

во 2016 година. Сите засегнати лица беа задржани во Прифатниот центар за странци во Скопје и 

поголемиот дел од задржаните лица станаа баратели на азил по нивното ослободување. Извештајот 

вклучува достапни податоци за бројот на задржаните државјани на трети земји, основите и условите на 

задржување и постапката за азил на оние кои побарале азил по ослободувањето. 

Имиграциски притвор во 
Македонија   

Фотографија: www.telegraf.mk/Радован Вујовиќ 

Во 2016-та година најмалку 438 лица беа задржани, од кои 21 беа 

задржани за време на последната посета на МЗМП во Прифатниот 

центар за странци на 28 декември 2016 година. Повеќето од 

задржаните лица беа мажи (89,7%), а само 45 (10,2%) жени. 

Мнозинството беа на возраст од 18-59 години (94,2%). За време на 

периодот на известување беа задржани 25 деца, од кои едно беше 

одвоено од неговото семејство, а друго беше непридружувано. 

Немаше постари лица кои беа задржани. Поголемиот дел од 

задржаните лица кои бараа азил потекнуваат од Пакистан, 

Авганистан, Иран, Сирија и Мароко, а помал број од другите земји 

(види табела подолу). 
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Речиси сите од задржаните лица кои беа 
интервјуирани биле приведени во моментот кога ги 
користеле услугите на криумчарите на мигранти и беа 
пуштени на слобода по давањето на исказ во 
кривичната постапка која се водела против 
криумчарите на мигранти. Лицата биле известени од 
страна на полицијата дека се задржани поради тоа што 
на судот му е потребно нивното присуство во текот на 
кривичната постапка против лицата кои криумчареле 
мигранти. 

Во првата половина на оваа година, задржаните лица 
не поседуваа решение за задржување. Тие добиваа 
само потврда за одземени предмети. Во текот на 
месец август, по интервенција на МЗМП и Народниот 

правобранител на РМ, сите задржани лица добија 
копии од решенијата за нивно задржување. Оваа 
пракса продолжи сѐ до крајот на годината. Сепак, 
остана проблематично тоа што лицата не беа во 
можност да ја разберат содржината на документот 
ниту пак беа доволно информирани за правото на 
правно застапување и правото на жалба. 

Според решенијата за задржување, правниот основ за 
задржување е присилно отстранување. Како 
образложение, во решенијата се наведува дека лицата 
влегле илегално во Македонија, спротивно на член 12 
став 2 од Законот за гранична контрола, како и дека 
лицата се задржани заради утврдување на нивниот 
идентитет. 

Многу од задржаните лица се пожалија дека не добиваат доволно храна во 

Прифатниот центар за странци. Задржаните лица се жалеа дека добиваат само еден 

или два оброци дневно кои се состојат само од конзервирана храна и леб. Поради 

ова, тие биле принудени да купуваат храна од полицијата еднаш неделно. Ова е 

спротивно на Правилникот за куќниот ред на Прифатниот центар за странци, според 

кој, странците сместени во Центарот треба да добиваат три оброци дневно.  

ПРАВЕН ОСНОВ ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ 

УСЛОВИ НА ЗАДРЖУВАЊЕ 

Во центарот често е присутен доктор од Црвениот крст кој дава бесплатна медицинска 

помош. Сепак, некои од задржаните лица кои се со посериозни здравствени 

проблеми, изјавија дека не биле во можност да добијат соодветен лек или соодветна 

медицинска грижа. 
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ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА 
ЗАДРЖУВАЊЕТО 

Просечното времетраење 
на задржување на лицата 
е 38 дена. Најдолгото 
задржување во 2016 
година беше 301 ден. 
Поради недостаток на 
информации во врска со 
времетраењето на 
задржувањето, беа 
пријавени штрајкови со 
глад и обиди за 
самоубиствo. 

ХРАНА 

На задржаните лица не им се дава пристап до свеж воздух, дури ни во кругот на 
центарот, под ниту еден услов. Ова не кореспондира на одредбите од Правилникот 
за куќниот ред на Прифатниот центар за странци, според кој, задржаните лица можат 
да одат на прошетка во кругот на центарот во присуство на полициски службеник два 
пати во текот на денот. Одредено подобрување беше забележано од јуни, кога 
задржани жени изјавија дека понекогаш им се дозволува да се движат околу 
центарот еден час во присуство на полициски службеник. 

Поплаки имаше за несоодветни санитарни услови, недоволен пристап до основните 

средства за хигиена како сапун и тоалетна хартија и нецелосните хигиенски пакети 

кои им биле доставени. Задржаните лица, исто така се пожалија дека собите, 

тоалетите и тушевите се нечисти и дека во креветите има инсекти.  

Најчесто задржаните лица се во можност да разговараат на телефон еднаш во 7-10 дена. 

Нема поплаки во однос на постапувањето од страна на полицијата кон задржаните 

лица. 

ПРИСТАП ДО СВЕЖ ВОЗДУХ 

ЗДРАВСТВЕНА ГРИЖА 

ПОСТАПУВАЊЕ ОД СТРАНА НА ПОЛИЦИЈАТА 

ТЕЛЕФОНСКИ РАЗГОВОРИ 
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НЕФОРМАЛНИ 
ВРАЌАЊА 

Задржаните лица кои беа 

интервјуирани изјавија 

дека во времето кога 

биле приведени од 

страна на полицијата 

патувале во групи. Сепак, 

не сите лица од групите 

биле задржани во 

Прифатниот центар за 

странци. Поточно, од 39 

групи, 553 лица биле 

вратени во Грција, а само 

100 (15,31%) биле 

задржани. Како резултат 

на тоа, беа пријавени 

повеќе случаи на семејно 

разделување. 

ХИГИЕНА 



Former detainees in an asylum procedure 

Откако задржаните лица ќе дадат изјава пред судот во 

постапката против криумчарите на мигранти веднаш се 

префрлуваат во Прифатниот центар за баратели на 

азил. Ова значи дека без оглед на тоа дали тие 

изразиле желба да бараат азил, тие стануваат баратели 

на азил. 

Во текот на периодот на известување, 429 лица кои 

претходно биле задржани, станале баратели на азил 

на овој начин. Од нив, на 80 лица им било закажан 

разговор за утврдување на право на азил, откако веќе 

заминале од Прифатниот центар за баратели на азил. 

Оттука, Секторот за азил ги запрел постапките за азил 

во ваквите случаи.  

Просечното времетраење на престојот на овие 

баратели на азил во центарот е 4 дена. Повеќето од 

нив (31,3%) го напуштиле центарот по 1 ден од денот 

на пристигнување, 18% го напуштиле центарот во рок 

од 2 дена, а 11,77% го напуштиле истиот ден кога 

пристигнале. Вкупно 8 лица престојувале повеќе од 

еден месец, а најдолгиот престој изнесува 61 ден. 

Семејното разделување исто така претставува проблем 

во 2016 година. Вообичаена практика на полицијата е 

да се задржуваат само мажи, додека жените и децата 

да се сместуваат директно во Прифатниот центар за 

баратели на азил. Во 2016 година, седум семејства беа 

разделени во времето на задржување. Во октомври 

2016 година, беше отворен нов објект за сместување 

на ранливите категории на лица („безбедна куќа”). 

Жените и децата обично беа задржувани во овој 

објект. Сепак, овие лица се соочуваа со de facto 

задржување затоа што нивната слобода на движење 

во овој објект е ограничена или лишена. 

Центарот има капацитет за 

сместување на 150 лица. За 

време на периодот на 

известување, во просек од 20 до 

30 лица беа сместени во ист 

момент. Мажите и жените 

генерално се сместени одделно, 

со исклучок на семејствата кои 

најчесто се сместуваат заедно. 

Просечниот број на задржани 

лица сместени во една соба е од 

10 до 20. 

Photo: www.telegraf.mk/Radovan Vujovikj 
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Број на барања за признавање право на азил 
поднесени во Прифатниот центар за странци 

Број на барања за признавање право на азил 
поделени според местото на поднесување 

СМЕСТУВАЊЕ 

ПОСТАПКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ 
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КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ: 

Адреса:  

„Донбас“ 14/1-6  

1000 Скопје, Македонија 

 

Телефон:  

+389 2 3220 870 

 

Е-маил:  

contact@myla.org.mk 

 

Посетете ја нашата веб 
страница: 

www.myla.org.mk 

 

 

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.  

Работата на МЗМП е великодушно поддржана од страна на Високиот 

комесаријат за бегалци на Обединетите нации. 
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Оваа публикација е подготвена со финансиска поддршка на претставништвото на УНХЦР во Скопје. Мислењата и ставовите 
изразени во публикацијата се мислења на авторот и нужно не ги одразуваат официјалните позиции на УНХЦР. 

Правна помош и застапување на лица од интерес  


