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ЗАКЛУЧОЦИ

· Бројот на задржани лица во 2020 година (317) е поголем споредено
со истиот период во 2019 година (225). 

· Повеќе од двократно е зголемен бројот на задржани деца (76) во
2020 година, споредено со истиот период 2019 година (30).

· Значително е зголемен бројот на денови на задржување на дете 
(просечно 20 денови, најдолго 55 денови), споредено со истиот
период 2019 година (просечно 10 денови, најдолго 19 денови) . 

· На задржаните деца без придружба им беше навремено назначен        
старател. Сепак, практиките варираат, па на старателите на
задржаните деца во ТЦ Винојуг не секогаш им беше даден пристап
за разговор со децата.

· Согласно решениe бр. 16.1.2-693/1 од 08.06.2020 година на МВР за
информации од јавен карактер, „Привремено транзитните центри
Винојуг и Табановце се објекти од отворен тип кои не се во
надлежност на МВР“.

· Во 2020 година лицата се задржуваа на две локации во ПЦ за
странци, како и во ТЦ Винојуг. 

· ТЦ Винојуг имаше улога на карантинско сместување во текот на
2020 година.

· И покрај 21 поднесено барање до септември, на МЗМП не му беше
овозможен влез и пристап до лицата задржани во ПЦ за странци.

· Задржаните лица во ТЦ Винојуг немаа можност за правна помош 
и консултација. На правниците на МЗМП не им беше дозволено да
разговараат со овие лица во периодот до септември 2020 година.

· Најголемиот дел од задржаните лица по даден исказ како сведоци
во постапките против криумчарите беа вратени во Грција вон
формална постапка за депортација. 

· Забележан е континуиран пораст на лица (24.153) кои се спречени
нелегално да влезат на територија на РСМ или се вратени во Грција 
вон формална постапка.

· Лицата задржани во ТЦ Винојуг или сместени во ТЦ Винојуг
во изолација изразија незадоволство од условите во центарот.



Број на задржани лица 
во ПЦ за странци: ..........................................100

Број на задржани лица 
во ТЦ Винојуг: ................................................ 217

Број на задржани деца: ..................................76

Број на задржани деца
без придружба: ............................................... 46

Број на задржани жени: .................................18

Просечно време на задржување 
во ТЦ Винојуг: .......................................17 денови

Најдолго време на задржување 
во ТЦ Винојуг: ...................................... 55 денови

Просечно време на задржување 
на деца во ТЦ Винојуг:........................ 20 денови

Најдолго време на задржување 
на дете во ТЦ Винојуг: ........................ 55 денови

Број на задржани лица од имиграциски причини: ............................. 317

Број на протерани лица: ........................................................................ 20

Број на кривични пријави против криумчари: ................................ 56

Број на жртви на криумчарење (спречени од полицијата): ....... 2700

Број на лица спречени да остварат нелегален влез во РСМ: ... 24.153
 

Број на поднесени барања за азил во ПЦ за странци: .................... 83

Број на донесени решенија за ограничување на слободата
на движење на баратели на право на азил: ..................................... 11



Сведочењето во кривична постапка беше најчестата причина за
имиграцискиот притвор, иако согласно позитивните законски одредби и
норми ова не претставува основ за задржување.
Задржаните лица не ја разбираа причината и должината за нивно
задржување, земајќи го предвид фактот дека истите беа држени 25 дена
во карантин пред да бидат изведени за сведочење и поради
оневозможен пристап до правна помош директно се обраќаа со
претставки до Народниот правобранител на РСМ.

И во 2020 година притворањето од имиграциски причини се՛ уште се
третираше како дел од административна процедура и истото не е
ревидирано од судија и по одминување на 12 часа.
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Услови на задржување со осврт
на условите за деца
 
Дел од децата кои биле задржани во ПЦ за странци и
ТЦ Винојуг биле сместени во соба заедно со други
возрасни лица. 
 

Повеќето од задржаните лица во ТЦ Винојуг, а ни
децата и жените, немаа пристап до свеж воздух
надвор од центарот, освен за паузите одредени за
одење во тоалет, кога ги придружуваше полициски
службеник. Имајќи предвид дека се работи за центар
кој функционира како бегалски камп, задржаните
лица немале право ниту на прошетка во самиот камп,
надвор од своите контејнери.
 

На задржаните лица во ТЦ Винојуг не им беше
издадено решение за задржување.
 

На задржаните деца без придружба им беше
навремено назначен старател. Сепак, практиките
варираат,  па на старателите на задржаните деца во
ТЦ Винојуг,  за разлика од оние задржани во ПЦ за
странци, не секогаш им беше даден пристап за
разговор со децата.
 

За време на задржувањето во ТЦ Винојуг децата не 
беа вклучени во образование, ниту имаа пристап до
образовни и интерактивни програми. 
 

Условите на задржување на деца во ПЦ за странци и
ТЦ Винојуг не соодвествуват со домашните и
меѓународните правила и стандарди. 
 

И покрај активното присуство на МЗМП во ТЦ Винојуг и
искуството во работата и застапување на деца,
задржаните лица во ТЦ Винојуг немаа можност за
правна помош и консултација во периодот до
септември 2020 година.



ПРЕПОРАКИ

· Ниту едно дете не треба да биде задржано од
имиграциски причини, алтернативи на
задржувањето мора да бидат правно достапни и
спроведувани во пракса; 

· Задржувањето на дете може да биде земено
предвид единствено како последна мерка доколку
другите алтернативи не се соодветни и
апликабилни. И тогаш децата имаат право на
образование, интерактивни активности и свеж
воздух. 

· Условите на задржување треба да соодвествуваат
со домашните и меѓународните правила и
стандарди. Особено внимание треба да се обрне на
условите при задржување на деца. Во никој случај
децата не смее да бидат сместени заедно со
возрасни лица. 

· Обезбедувањето на присуство на сведоци во
кривичните постапки преку нивно задржување е
спротивно на законот. Соодветни алтернативи треба
да бидат разгледани; 

· Ефективната правна помош и можноста за
соодветно да се оспори законитоста на решението за
задржување се клучни во гаранцијата дека правата
на задржаните лица се почитувани и исполнети и 

· И во време на прогласена вонредна состојба не смее
да постои дискриминирачки пристап во однос на
постапувањето при определување на период на
изолација на бегалците и мигрантите. Во време на
пандемија бегалците се едни од најранливите групи,
а соодветната проценка на потребите и ризикот на
овие луѓе е неопходна и има клучна улога.

Сите информации презентирани во овој извештај се базираат на добиени информации од јавен
карактер како и на податоци со кои располага МЗМП за лицата задржани во ТЦ Винојуг и
податоци добиени од страна на децата кои биле задржани во ПЦ за странци, по нивно
ослободување и сместување во ПЦ за баратели на азил или друго алтернативно сместување. Од
почетокот на 2019 година МЗМП нема пристап до ПЦ за странци и тоа е непроменето до
издавањето на овој извештај.



КОНТАКТ
Ул. Донбас 14/1-6,
1000 Скопје
Тел: +389 2 3220 870

Email:
contact@myla.org.mk

Веб страна: 
 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.

МЗМП е организација во Северна 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.

Оваа публикација е поддржана од страна на Претставништвото на УНХЦР во
Република Северна Македонија.
Мислењата и ставовите изразени во публикацијата се мислења на авторот и
нужно не ги одразуваат официјалните ставови на УНХЦР.


