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Во ова издание: 

 
 Продолжува имплементација на проектот „Подобрување на 

заштитата на правата и услугите на мигрантите и барателите на 
азил во Р.Македонија“ 

 Јавна дебата „Правните и хуманите аспекти на темната страна 
на балканската рута“ 

  Одржани се две обука за „Правна помош и застапување во 
постапка за азил преку системот на бесплатна правна помош“ 
за адвокати и правници од невладин сектор 

  Поднесени се 16 барања за бесплатна правна помош во 
постапка за признавање на право на азил 

  Во тек е формализирање на соработката помеѓу партнерските 
организации и раководството на ЈП Македонски железници 

  Информации за бегалска криза, состојба на гранични премини 
и останати информации  

Фотографија на Pablo Tosco, фотограф од OXFAM 
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ПРОДОЛЖУВА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ 

Веќе подолг временски период, посебно со зголемен интензитет од 2015 година, бегалците од Сирија и земјите од блискиот исток ја 
користат таканаречената Западно балканска рута и тоа главно поради граничењето на Сирија со Турција, која пак на своја северна страна 
граничи со Грција. Од Грција, рутата продолжува сеуште северно, преку Македонија и Србија, како насока кон нивните посакувани европски 
дестинации. Од нив, прва на листата на таргетирани дестинации беше Германија, токму поради нејзината одлука за овозможување на 
привремен престој на сите бегалци со претходно донесување на одлука за суспендирање на Даблинска регулатива (според која, сите 
бегалции имаа обврска да побараат азил во првата земја во која ќе влезат).  

Зголеменото и континуираното мигрирање на бегалците и мигрантите долж Западно балканската рута, го засега целиот регион. Република 
Македонија е позиционирана во средишниот дел на рутата, и претставува почетна точка на транзитот, а како таква е и воедно значајна 
транзит зона на мигрантите и барателите на азил.  
Проектот „Подобрување на заштитата на правата и услугите на мигрантите и барателите на азил во РМ“ како дел од пошироката 
иницијатива поддржана од ФООМ, во својата суштина ги опфаќа напорите за овозможување и олеснување на пристапот до институции и 
информации на мигрантите и барателите на азил, како и лоцирање на законски правни празнини и креирање на предлози за нивно 
надминување. Со оглед на долгогодишното искуство и активна работа на Македонското здружение на млади правници во областа на азилот 
и миграциите, истото ја користи својата експертиза за подигнување на капацитетите на државниот систем за бесплатна правна помош и 
капацитетите на граѓанскиот сектор на темата која моментално е актуелна на глобално ниво.  



На 18.12.2015 година, по повод одбележување на Меѓународниот ден на 
работниците - мигранти и членови на нивните семејства, во организација на 
Фондација отворено општество Македонија се одржа јавна дебата со тема 
„Правните и хуманите аспекти на темната страна на балканската рута“. На 
дебатата учествуваа Македонското здружение на млади правници, Хелсиншкиот 
комитет за човекови права на РМ и Хуманитарната организација Легис.  
 
Јавната дебата имаше за цел да ги отвори прашањата поврзани со одлуката за 
пропуштање на само одредени националности во државите кои се дел од рутата на 
бегалците и мигрантите; порастот на организираниот криминал и ксенофобијата кон 
лицата кои транзитираат пеш по небезбедени патишта и пруги, како и прашања 
поврзани со правниот статус на лицата кои и покрај нивната забрана за влез во 
државата на основа на националност сепак наоѓаат начин за истото. Учесниците, 
воедно партнерски организации, секој на свој начин преку призмата на нивната 
стратешка определба и работа, дадоа детален осврт на правните аспекти, искуства од 
терен и експртски поглед кон криминалитетот поврзан со темата. 

 

 

 
Една од главните цели на проектот е поврзана со подигнување на капацитетите на граѓански сектор во областа на 
обезбедување на правна помош и застапување во постапка за признавање на право на азил со користење на 
системот на бесплатната правна помош. За остварување на оваа цел, предвидени се две обуки за адвокати и 
правници од невладин сектор, кои ќе ги оспособат учесниците со основни и напредни информации за постапување 
со барателите на азил, со посебен осврт кон зголемување на нивните вештини во застапувањето преку можноста 
која ја нуди Законот за бесплатна правна помош за оваа категорија на лица.  
 
Од 28ми до 30ти Јануари 2016 година, во Хотел Нар, Гевгелија, Македонското здружение на млади правници ја 
одржа првата, од предвидените две, наменски обуки за адвокати и правници од невладиниот сектор.  

ЈАВНА ДЕБАТА  
„ПРАВНИТЕ И ХУМАНИТЕ АСПЕКТИ НА ТЕМНАТА СТРАНА НА БАЛКАНСКАТА РУТА“  

ОБУКИ ЗА АДВОКАТИ И ПРАВНИЦИ 



Првата обука претставуваше воведување на учесниците во релевантната законска регулатива применлива во РМ како и правилата кои се 
воспоставени со истата. Беа дадени дефиниции за поимите на „барател на азил“, „бегалец“ и „мигрант“, наспроти теоретските и практичните 
разлики во терминологијата. Бесплатната правна помош во постапка за признавање на правото на азил за барател на азил како корисник на 
правото, во истоимениот закон е предвидена од  декември 2011 година. Со оглед на тоа дека станува збор за специфична материја, во чие 

оживување Македонското здружение на млади правници е вклучено уште од 
самите почетоци, експертскиот тим на МЗМП преку студија на случај и преку 
практична вежба ја приближи суштината, значењето и важноста на оваа алатка во 
остварување на актуелното право на азил.  
Од големо значење за зголемување на вештините на адвокатите и правниците во 
даден случај на застапување на барател на 
азил преку системот на БПП, беше 
дополнителната размена на искуства во 
поглед на дејствијата кои овластеното 
здружение ги презема при контактот со 
барателот на азил, концептот на советување, 
правни услуги, способности за застапување 
при интервјуата со инспектори од Секторот за 
азил при МВР итн. Во овој контекст, а со оглед 
на значењето на правната помош за состав на 
поднесоци кои единствено адвокатот може да 
го обезбеди, учесниците беа екипирани и во 
поглед на статусот на барателот по одобрено 
барање за азил, статусот на барателот и 
неговите права при одбиено барање за азил, 
правната заштита и најчестите основи за 
состав на правни лекови во постапката. 
Воедно беше развиена дискусија и во поглед на забележаната пракса на судовите 
(Управен и Виш управен суд) во случај на поднесена тужба за управен спор со која 
се напаѓа решението со кое се одбива барањето за азил, како и проследување на 
дискусијата во врска со значењето и правната моќ на пресудата на Управниот суд 
како ефикасно, но неефективно средство за заштита на ова право.   

На 24ти и 25ти Март 2016 година, во Хотел Гардениа, Велес, Македонско здружение на млади правници ја одржа втората обука за адвокати и 
правници од невладин сектор. Обуката беше предвидена како напредна обука за усовршување на вештините на адвокатите и правници при 
дадена ситуација на застапување на баратели на азил, наоѓајќи се во улога на полномошници во постапката за признавање право на азил. 
 

Имајќи ја предвид состојбата во 
која се наоѓа нашата држава како 
транзит—земја, на обуката беше 

презентирана моменталната 
ситуација според најновите 
измени на Законот за азил и 

привремена заштита од 18 јуни 
2015 година со негова практична 

примена на терен. Беше 
анализирана состојбата во РМ 
почнувајќи од јужната граница 

како влезна точка, преку целата 
нејзина територија и се до 

северната граница како излезна 
точка на брановите бегалци и 

мигранти. 



Обуката ги опфати подеталните елементи на разграничување на термините  барател на право на азил, признаен бегалец, лице под супсидијарна 
заштита, мигрант и економски мигрант, со компаративна разработка на Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 и Протоколот од 1967, 
Европска конвенција за човекови права и националниот Закон за азил и привремена заштита, како и термините кои овие акти ги познаваат. 
Посебно внимание беше обратено на Правило 39 од ЕКЧП, односно барањето кое се поднесува до ЕСЧП да и наложи на државата против која 
апликацијата е поднесена да преземе одредени привремени мерки, на пример, воздржување од испорачување на поединци во земја за каде што 
има наводи дека истите би се соочиле со смрт или мачење. Понатаму, беа разгледани елементите на оправдан страв од прогонување, терминот 
прогонување, како и определување на прагот на прогонување, а дефиниции беа дадени и во поглед на можните и евентуални актери на 
прогонување кои можат да се јават од случај 
до случај. Секако, беше објаснета и 
дискриминацијата како начин на 
прогонување и нејзините подвидови 
во кои истата може да се појави и техниките 
на нивно препознавање и распознавање.  
Бидејќи целиот концепт на обуката беше од 
напреден тип и целта беше да се усовршат 
стекнатите способности од првата обука, на 
оваа обука беа споделени 
практични искуства за користење на 
техники за подготвување при 
спроведување разговор на релација 
полномошник—барател на азил, испитување 
на моменталната состојба во 
матичната држава на барателот, улогата и 
изборот на преведувачот преку 
кој ќе се одржува разговорот, 
поставувањето на полномошникот за 
време на разговорот на релација барател на 
азил—инспектор за азил, како и 
техниките во врска со улогата на полномошникот во периодот кој настапува после спроведување на разговорот, односно фазата на изработка на 
завршни зборови. За целите на обуката беа разработени три посебни студии на случаи од практични искуства на организацијата, а воедно беа 
разгледувани и пресуди на Европскиот суд за човекови права, конкретно есенцијални за темата на обуката. Од студиите на случај, под водство на 
ангажираниот обучувач, беа спроведени посебни вежби адаптирани на различни профили на учесниците и начините на кои истите би можеле во 
иднина да ја обезбедат и овозможат бесплатната правна помош во постапката за признавање правото на азил. Како последно, но не и најмалку 
битно, со учесниците беше споделена и судската пракса на Европскиот суд за човекови права во однос на случаи на баратели на азил и бегалци, со 
примена на член 3 од Конвенцијата во постапките за азил. 



Право на бесплатна правна помош не е основно човеково право, меѓутоа е право изведено од правото 
на еднаквост и правото на еднаков пристап до правда. Со измените на Законот за бесплатна правна 
помош од декември 2011 година, применливи од јануари 2012 година, правото на бесплатна правна 
помош можат да го остваруваат и барателите на азил во постапка за признавање на правото на азил.  
Во периодот од декември 2015 до февруари 2016 година беа извршени неколку работни посети во 
Прифатниот центар за барателит на азил во Визбегово. Македонско здружение на млади правници, 
како регистрирано здружение за обезбедување на БПП, е секојдневно присутно во центарот и 
секојдневно обезбедува бесплатна правна помош на барателите на азил. Во оваа канцеларија на 
лицата сместени во Центарот им се достапни информации за поведената постапка, други информации 
поврзани со апликацијата, вклучително и информации и правни совети за постоечкиот систем за правна 
заштита во РМ. Во текот на месец февруари 2016 година, преку проектот „Подобрување на заштита 
на правата и услугите на мигрантите и барателите на азил во РМ“ поднесени се 16 барања за 
бесплатна правна помош во постапка за признавање на правото на азил до Министерство за правда. 
Од нив, 14 баратели се државјани на Пакистан, додека 2 се државјани на Иран. 

Измените на Законот за азил и привремена заштита од 18 Јуни 2016, 
предвидуваат можност за изрекување на намера за барање на азил, со која 
лицата го регулираат својот статус во РМ за 72 часа, имајќи пристап до 
услугите на јавниот превоз во РМ (воз, автобус, такси). Бидејќи ситуацијата на 
јужната граница секојдневно се менува, се зголеми бројот на лицата кои 
имаа потреба од користење на превоз, со што и пропорционално се зголеми 
и потребата од безбеден транзит низ државата.  
Партнерските организации, со секојдневното присуство на терен 
обезбедувајќи хуманитарна и бесплатна правна помош за бегалците и 
барателите на азил и мониторинг на  прекршувања од областа на човекови 
права, ја увидоа и потребата од формализирање на соработка со најголемиот 
обезбедувач на јавен превоз во државата, Македонски Железници.  
 Фотографија на Pablo Tosco, фотограф од OXFAM 

Фотографии преземени од Информативна 
брошура за прифат на баратели на азил, 
септември 2014 

ПОДНЕСЕНИ СЕ 16 БАРАЊА ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ВО ПОСТАПКА 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ 

ЗАПОЧНА ПРОЦЕСОТ НА ФОРМАЛИЗИРАЊЕ НА 
СОРАБОТКА СО МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
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Почнувајќи од втората половина на ноември 2015, а по примерот на Србија, и нашата држава започна со селекција 
на лицата, односно нивна поделба на: бегалци од воени подрачја, Сирија, Ирак и Авганистан; и економски мигранти 
од останатите држави. Овие мерки на државите создаваа тензии на граничните премини и домино-ефект, а некои 
бегалци и мигранти беа ставени во неизвесна состојба, заглавени на различни гранични премини.  Со оваа одлука 
бројот на регистрирани лица драстично се намали, со тоа што во периодот од 20.11.2015 (заклучно со 
31.03.2016) регистрирани се вкупно 213,321  лица, за разлика од периодот пред да се воведе оваа пракса т.е од 
измените на законот од 18.06.2015 до 19.11.2015 година, кога беа регистрирани 311,738  намери за барање на азил.  
Таков е и примерот во почетокот на декември кога повеќе од 3.000 мигранти се блокирани кај импровизираниот 
камп кај Идомени, во Грција, и тоа врз основа на селекциите направени според државјанството на бегалците. 
УНХЦР, ИОМ и УНИЦЕФ укажуваа на потреба од овозможување на безбедни правни опции на лицата коишто се 
раселени заради насилни конфликти, како преселување, прифаќање на хуманитарна основа и семејно 
обединување, како алтернативи за хаотичните и опасни криумчарски рути коишто се присилени да ги користат.  

„Нашиот кризен менаџмент е 
активиран, имаме прогласено кризна 

состојба и постапуваме согласно 
нашиот закон за се што е 

предвидено од тој аспект“, изјави 
Претседателот на РМ по сериите 
средби со повеќе учесници на 21 
Самиот за климатски промени во 

Париз, при што во најголема мера е 
петонцирано на неопходноста од 

имплементација на мерки за градење 
на доверба меѓу Македонија и Грција. 

Поради потребата од увидување на состојбите во двата транзитни центри во Табановце и во 
Прешево, на 07.12.2015 беше извршена посета од страна на Народниот Правобранител на 
РМ г-дин Иџет Мемети со Народниот правобранител на Република Србија г-дин Саша 
Јанковиќ, а во присуство на претставници на навладинините организации МЗМП, Легис, 
Белградскиот центар за човекови права и новинари од Р.Македонија и Р.Србија. Главниот 
фокус на оваа посета беа: начинот на функционирање, процена на потребите на бегалците 
и организациите задолжени за менаџирање на овие центри, предизвиците со кои 
секојдневно се соочуваат бегалците, невладините организации и државните институции, 
капацитетите со кои располагаат овие центри, подготовките за престојниот зимски период 
како и целокупното функционирање/фунционалност на овие центри. Народните 
правобранители одржаа заедничка прес коференција во канцелариите на народниот 
правобранител во Прешево и ги повикаа властите да ги подобрат условите во транзитните 
центри, особено да ги интензивираат подготовките за зимскиот пеиод заради похумано 
прифаќање на бегалците кои што транзитираат низ овие центри. Увидување на состојбата и 

условите во кампот во Гевгелија на јужната граница на 
Македонија со Р.Грција, е извршено од страна на 
Народниот правобранител на РМ, г-динот Иџет Мемети 
заедно со Народниот правибранител на Австрија г-ѓа 
Гертруде Бринек. При посетата констатирана е 
неорганизираност на кампот и немање хумани услови за 
прифат и третирање на бегалците и мигрантите.  

Наспроти условите во камповите, забележана е пракса помеѓу т.н. економски мигранти кои се 
претставувале како бегалци со фалсификувани документи. За ваквата состојба постои 
генерален став дека полицијата успешно се справува. Лица кои имаат соодветни документи 
поминуваат без поголеми застои и проблеми и по регистрацијата се упатуваат кон Табановце 
со воз или такси. Забележани се празнини во постапувањата во случај кога некој не успеал да 
биде регистриран во ПЦ “Винојуг”, т.е документот иако може да биде издаден во ТЦ 
Табановце, истото не се случува. 

Фотографија преземена од standard.mk 

БЕГАЛСКАТА КРИЗА,  
СОСТОЈБА НА ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ И ОСТАНАТИ ИНФОРМАЦИИ 

http://telma.com.mk/vesti/video-grupa-na-migranti-frlaat-kamenja-po-grchkata-policija
http://www.24vesti.mk/haos-na-makedonsko-grchkata-granica-sudir-megju-migrantite-i-begalcite
http://www.unhcr.org/564ee87b6.html
http://vecer.mk/makedonija/makedonija-uspeshno-se-spravuva-so-migrantskata-i-begalskata-kriza
http://ombudsman.mk/mk/aktivnosti/151303/ombidsmanite_na_republika_makedonija_i_na_republika_srbija_ostvarija_zaednichka_poseta_na_kampovite___.aspx
http://ombudsman.mk/mk/aktivnosti/141301/poseta_na_kampot_%E2%80%9Evunojug%E2%80%9C-gevgelija_od_strana_na_kancelariite_na_narodnite_pravobraniteli_na___.aspx
http://faktor.mk/2015/12/17/mladi-pravnitsi-na-juzhnata-granitsa-branot-na-begaltsi-ne-stivnuva/


Во врска со намалување на протокот на мигранти и бегалци како и се 
поинтензивното говорење за возможното затворање на границите (по примерот на 
Словенија поради дефект на железничката инфраструктура иако многу набрзо 
демантирано), според врвот на македонската дипломатија херметичкото затворање 
на јужната граница со Грција е второто најлошо сценарио за справување со 
мигрантската криза. Според Г-дин Попоски “Најдобрата варијанта, сепак, е 
намалување на протекот на мигратите низ Турција и нивна поефикасна 
регистрација во Грција, заедно со враќањето на тие што не ги исполнуваат 
условите за азил.”  
Имајќи ги предвид настаните на глобално ниво, поготово селективното пропуштање 
на лицата на границите, констатираните услови во транзитните кампови, 
повременото затворање на српската граница, како и се почестите анализи за 
затворање на јужната граница, ја издвојуваме изјавата на Г-дин Мохамад Ариф, 
главниот претставникот на УНХЦР во Скопје, во интервју на Радио Слободна Европа. 
Во ова интервју се говори за потреба од задолжително почитување на човековите 
права и за потребата од развивање и придржување кон соодветен систем за азил 
во секоја држава од транзитната рута, како и за загрижувачките услови во двата 
центри во Винојуг и Табановце кои се изградени со идеја за краток престој при 
транзит, а во кои потреби главна улога игра владеачкиот врв во државата. 
Наспроти ваквиот став, е ставот на министерот Попоски според кој, не смее да се 
дозволи Македонија да се претвори во бегалски камп, но соодветно ќе се обезбеди 
за секој барател на азил во РМ сместување и сите третмани на кои земјата е 
обврзана на меѓународно ниво.  

Во овој период, се забележа и привремено затворање на српската граница со 
Македонија. 
Генерално, месец Јануари 2016 година, се уште се бележи како месец во кој во 
просек, дневно поминувале по 1721 бегалец. Според податоци на МЗМП, од 
01.01.2016 до 31.01.2016 година издадени се вкупно 53,336 намери за поднесување 
на барање на азил, додека во истиот период до Секторот за азил поднесени се шест 
барања за признавање на право на азил од страна на малолетни лица. Со почеток 
од месец  Февруари дополнително се намали бројката на регистрирани намери за 
поднесување на барање за азил во РМ, како последница од дополнителните 
рестриктивни мерки и профилирање на граничните премини. Инаку, во овој период 
беа регистрирани вкупно 34.057 лица, или просечна дневна бројка по 1174 лица.  

Во македонските транзитни центри, а поврзано со лицата кои 
доаѓаа од други држави, забележано е присуство на најголем број 
на лица со потекло од Мароко, Иран, а во помал број лица од 
Сомалија, Алжир и Либан. Постапувањето со непридружуваните 
малолетници е критично, неорганизирано и со недостаток на 
доволна стручност од главните органи кои постапуваат и го 
оценуваат најдобриот интерес на детето.  

На почетокот на февруари, железничката пруга беше блокирана од 
страна на гевгелиските таксисти кои бараа рамноправен превоз на 
бегалците со Македонски железници. Ситуацијата беше надмината 
со постигнување на заеднички договор со Центарот за управување 
со кризи во ноќните часови превозот да го врши Македонски 
железници, а преку ден превозот да го вршат таксистите. Средината 
на февруари се бележи со повторен протест на таксистите поради 
непочитување на договор со поставување на двочасовна блокада 
на граничниот премин Богородица.   
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http://meta.mk/poradi-defekt-na-slovenechkata-zheleznitsa-zatvorena-neutralnata-zona-kaj-idomeni/
http://meta.mk/slovenija-demantira-nemashe-defekt-na-zheleznitsata-i-ne-sme-barale-od-makedonija-da-ja-zatvori-granitsata/
http://meta.mk/poposki-hermetichkoto-zatvarane-na-granitsata-so-grtsija-e-vtoro-najlosho-stsenario/
http://www.makdenes.org/content/article/27536197.html
http://www.makdenes.mobi/a/27543182.html
http://meta.mk/taksistite-od-gevgelija-gi-blokiraa-granitsata-i-gradot/
http://24vesti.mk/nema-blokiranje-na-prugata-kaj-gevgelija-mvr-ja-obezbeduva
http://meta.mk/taksistite-od-gevgelija-gi-blokiraa-granitsata-i-gradot/


Според Министерот за надворешни работи на Австрија г-дин Себастијан Курц, Австрија, заедно 
со Германија и Шведска, се земјите во кои најмногу се примаат бегалци, додека пак нивните 
одлуки ќе имаат последици кон земјите од балканската рута, меѓу кои и Македонија, која ќе 
мора целосно да го сопре бранот на бегалци. Одлуката на Австрија да ја затвори границата во 
моментот кога ќе достигне лимит од околу 37.000 мигранти би значело редефинирање на 
Австрија во транзит-држава за мигрантите кои ќе патуваат кон Германија, Шведска или друга 
земја. 
Втората половина на Февруари е препознатлива по новата политика на издавање на нов 
документ на бегалците, кој всушност ќе претставува основа за воведување на база на податоци 
која ќе ја користат и другите земји од рутата. Овој нов регистрационен документ е продукт на 
состанокот одржан на 18.02.2016 година во Загреб, Хрватска, помеѓу раководствата на 
полициските служби од регионот (Австрија, Словенија, Хрватска, Србија и Македонија). На 
начин како е наведено во заедничкиот договор на раководствата на полициските служби, целта 
на документот е „да се стандардизира процесот на регистрацијата на мигрантите“. Во 
заедничкиот договор се утврдени и  дополнителни критериуми според кои ќе се врши 
регистрацијата, меѓу кои и: „земање во предвид на автентичност на изјавите и документи; 
околности според кои лицето ја напуштило земјата на потекло (пример: напуштање 
поради војна е валидна причина за прием, додека семејно обединување, образование, 
подобрување на услови за живот, избегнување воени 
обврски...не се сметаат за валидни причини за аплицирање 
на интернационална заштита); подолг престој и безбедна 
трета земја не се смета за валидна причина за 
интернационална заштита (пример: Авганистанци кои 
подолг временски период престојувале во Турција или 
Иран)“.  Последователно, од втората половина на февруари 
забележано е преполовено навлегување на бегалците во 
земјата, во просек помалку од 500 бегалци дневно, додека во 
истиот период Хрватска веќе започнала со враќање на лица 
кон Србија кои не доаѓаат од воени подрачја. Лицата со земја 
на потекло Авганистан, почнувајќи од 21 Февруари, започнаа 
да се третираат поинаку. Нивното пропуштање беше запрено, 
а воедно им беа побарувани и патни исправи. Во ТЦ 
Табановце беа евидентирани околу 600 Авганистанци, 
заглавени  како последица на политиката на Србија која ја 
затвори границата за овие лица.  

Непропуштањето на 
Авганистанците, според 
Министерот за надворешни 
работи на РМ е резултат на 
нивното непропуштање во 
Хрватска, со образложение 
дека истите се по потекло 
од Авганистан и 
авганистански државјани, 
но подолг временски 
период престојувале во 
Грција, што би значело дека 
нивните животи не биле 
загрозени од воени 
дејствија. 
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http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=27230
http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=27423
http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=90196
http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=90196
http://www.mup.hr/UserDocsImages/topvijesti/2016/veljaca/migranti_sastanak/joint_statement.pdf
http://www.makdenes.mobi/a/27557620.html
http://aa.com.tr/mk/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D0%B2%D1%80-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%25D
http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=27423
http://www.makdenes.mobi/a/27566779.html
http://www.makdenes.mobi/a/27566779.html
http://www.makdenes.mobi/a/27566779.html
http://imagenesypalabras.oxfamintermon.org/pages/preview.php?ref=29121&ext=jpg&k=8c5c049a58&search=%21collection3814&offset=0&order_by=relevance&sort=DESC&archive=0&


Во меѓувреме, Србија 
започна со нова политика 
спрема сите бегалци, 
вклучително и на оние со 
потекло од Сирија и Ирак 
т.е евидентирани се 
случаи кога на истите не 
им бил дозволен  влез во 
државата без разлика на 
тоа што доаѓаат од воени 
подрачја. Во Србија, од 
втора половина на 
Февруари, дозволен е 

влез на лица исклучиво со потврда со печат којашто се добива на македонско-грчката граница, а забележана и ситуација во која околу 350 бегалци 
се вратени од Хрватска во Србија, а од Србија во Македонија поради поседување на стара документација. Понатаму, настанува и слична ситуација 
со околу 130 други бегалци, вратени во Македонија повторно од Србија и заглавени во меѓузоната на македонската со српската граница. За 
ситуацијата со напливот од бегалци кои се враќаат од Србија, Генералниот штаб одлучи дека крајната одлука треба да ја донесе Управувачкиот 
одбор (составен од министрите за здравство, внатрешни работи, труд и социјала и транспорт и врски и Центарот за управување со кризи).  
На 24 Февруари, во Виена, Австрија се одржа Конференцијата „Managing Migration Together“ на која учествувале Министрите за надворешни 
работи и Министри за внатрешни работи на Хрватска, Словенија и Австрија заедно со претставници на држави од Западен Балкан и присуство на 
Бугарија како набљудувач. Како донесени заклучоци од оваа конференција, ги издвојуваме следните: „Лицата кои имаат потреба од 
интернационална заштита треба да примат заштита во поблиска држава до нивната држава на потекло доколку е возможно; Правото на 
азил не го содржи правото на апликантот за интернационална заштита да патува понатака и да си ја одбере земјата која ја преферира; 
Миграцијата која тече преку Западно балканската рута мора да биде супстанцијално редуцирана со цел да се ублажат непропорционални 
оптоварувања на партнери од рутата; Лица без патни документи, со заборавени или фалсификувани документи или мигранти кои прават 
грешни изјави во врска со нивната националност или идентитет ќе бидат спречени за влез на самата граница; Мигрантите на кои не им е 
потребна интернационална заштита ќе бидат вратени со потполно почитување на нивното достоинство и човековите права...“.  Се до 
крајот на Февруари, политиките на транзитните земји се следни: во Грција има повеќе од 30 илјади бегалци каде на 28 локации и 7 транзитни 
центри се распоредени мигрантите, бројката на бегалци кои Македонија ги 
пушта зависи од Србија, каде важи политиката „колку ќе пушти Хрватска, 
толку ние ќе примиме од Македонија“, а ограничувањето на бројот на бегалците го 
најавуваат и Словенија и Хрватска. Во овој контекст е и воспоставената „Дневна 
Квота“ од 580 бегалци која ќе се применува и во Македонија како прва 
земја на регистрација имајќи во предвид ново воспоставениот документ за 
регистрација, споменат погоре во текстот.  

Според евиденцијата на МЗМП, за последниот ден од февруари 
издадени се потврди на вкупно 208 лица и тоа единствено на 
лица од Сирија и Ирак, додека од почетокот на 2016 година 
заклучно со 28.02.2016 издадени  се потврди на вкупно 87,215 
лица, од кои најбројни се државјаните на Сирија-42.649, 
Авганистан-26.707 и Ирак-17.859. Поднесени барања за азил во 
Јануари се 169, Февруари 108, Март 46.  
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Месец Март се карактеризира како месец на значајни промени во случувањата со бегалската криза, а оттука, и рутата по која заклучно со месец 
Февруари 2016 бегалците ја користеа за транзит до Германија како нивна крајна дестинација. На 07 Март беше закажан клучен самит помеѓу 
европските лидери и турскиот премиер во Брисел за решавање на „мигрантската криза“, на кој самит беше најавено да се договорат мерки со кои 
Анкара ќе го запре напливот бегалци и ќе ги прими економските мигранти кои не можат да добијат азил во Европа. Според Нацрт-Договорот на ЕУ 
и Турција, меѓу точките кои ќе се разгледуваат на мартовскиот самит е и можното затворање на балканската рута преку превентирање на 
нерегуларната миграција која протекува од Турција кон ЕУ. Од одржаниот Самит, произлегоа неколку клучни решенија, меѓу кои: „нагласување на 
важната улога на НАТО при враќање на сите нерегуларни мигранти кои преминуваат на Грчките острови преку Турција; да се обезбеди во 
Турција сместување на секој еден Сириец вратен од Грчките острови наспроти населување на друг Сириец од Турција во земји членки на ЕУ, да 
се забрза имплементација на визна либерализација во сите Земји членки на ЕУ со напуштање на визен режим за турски државјани итн.“. 
Воедно, на овој состанок, беа потврдени наодите од претходниот состанок од 18 и 19 февруари „...во однос на враќање на обврската на Земјите 
членки на вградување на задолженија од Шенген бордер кодот и земање во предвид на спецификите на поморски граници...“ со тоа што се 
потврди и формулацијата во поглед на „ставање крај на нерегуларна миграција долж Западно балканска рута.“.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Во овој поглед, почна процесот на затворање на границите долж западно балканска рута, кој процес започна со Словенија, потоа Хрватска, на крај 
Србија. Ваквиот процес „заглави“ вкупно 437 лица од Сирија и Ирак, повеќето жени и деца, во меѓузоната на границата меѓу Србија и Македонија, 
сред нива, во кал само со кабаници на себе и церади за да се заштитат од силниот дожд. Повеќе за реакцијата на мигрантите по затворањето на 
рутата, како и за текот на настаните во наредниот период во двата кампа на северната и јужната граница. Во овој период, беа поставувани неколку 
најчести прашања: што значи затворањето на западно балканската рута?; дали и Турција ќе ги затвори границите?; што може Турција да направи 
како поддршка на ЕУ во справување со моменталната криза?; која нова рута евентуално би се појавила?! Оттука, невозможно е херметичко 
затворање на границите, единствено зголемената гранична контрола би го довела до минимум движењето на лицата, патувањето би било многу 
поскапо и рутите би се промениле. Турција ќе преземе мерки за редуцирање на бројот на бегалци, со тоа што ќе воведе услови за влез во земјата 
со релевантна документација, а останатите ќе бидат сместени во кампови во Сирија, во близина на турската граница, за разлика од веќе примените 
3.2 милиони бегалци за кои секојдневно обезбедува сместување, храна, школување за деца итн., а за голема дополнителна бројка ќе мора да се 
подготви. Секако, по затворање на западнобалканска рута, други рути со помал број бегалци и мигранти се појавуваат по рутата од Грција до 
Албанија, па одтаму за Италија со брод (со зголемена ризичност), додека други лица се одлучуваат за патување преку Бугарија.    
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Втората половина на Март е забележана по склучениот договор  за решавање на бегалската криза помеѓу 
лидерите на ЕУ и Турција на  17 и 18 Март. Како е назначено во договорот, предвидено е „...враќање во 
Турција на сите илегални мигранти кои доаѓаат на грчките острови.“ како вонредна и привремена мерка 
чија цел е да се оконча постоењето на опасните премини преку Егејско море и ставање крај на 
шверцерските бизниси. Бидејќи враќањето на мигрантите во Турција мора да биде легално и во 
согласност со меѓународни закони и конвенции, договорот предвидува дека мора да постои 
индивидуално разгледување на секое поединечно барање за азил, со што логистиката во Грција ќе биде 
сериозно засилена од страна на ЕУ. Лицата кои нема да побараат азил или чии барања ќе бидат одбиени, 
ќе бидат вратено во Турција. За сето ова да биде применливо и да може Грција да оценува по поднесени 
барања, најпрво Грција мора да ја признае Турција како сигурна трета земја, па враќањето на лицата во 
Турција ќе биде легално бидејќи овие лица ќе можат да користат меѓународна заштита како што 
предвидува меѓународното право. Ова ќе се одвива според принципот „еден за еден“, што всушност ќе 
значи: за секој Сириец вратен од грчките острови во Турција, друг Сириец ќе биде испратен од Турција во 
ЕУ а приоритет ќе им се даде на оние кои не се обиделе илегално да влезат во ЕУ. За сето договорено да 
се реализира без пречки, Анкара ќе добие во најскоро време 6 милијарди евра помош за бегалците. 
Планот за слободен визен режим со Турција ќе биде забрзан и Турците би требало да патуваат без визи 

веќе во јуни оваа година. Дотогаш 
Анкара треба да исполни повеќе десетици услови за безвизен режим. Во 
Договорот исто така, е назначена и можноста за отварање на нови поглавија во 
преговорите за членство на Турција во ЕУ, кои дополнително ќе се уредат.  
Во моментот, според податоци на Програмата за развој на Обединетите нации 
(УНДП) во нашата држава има регистрирано повеќе од 1100 мигранти од 
Авганистан, Ирак и од Сирија, додека според УНХЦР бројката е 1184.  
Заглавените во меѓузоната помеѓу македонската и српската граница во моментот 
се сместени во кампот. Забележани се и повремени враќања на присутните во 
кампот во Табановце во кампот во Гевгелија, Винојуг. Партнерската организација, 
Хелсиншкиот комитет опоменува да се преземат посериозни и проактивни мерки 
за одржувањето на хигиената во кампот (Табановце), со цел да се избегне 
нарушување на здравјето на сите засегнати во кампот.  

ПОДОБРУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА ПРАВАТА И УСЛУГИТЕ НА МИГРАНТИТЕ И БАРАТЕЛИТЕ НА АЗИЛ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Македонско здружение на млади правници-Скопје, Kонтакт: Елена Георгиевска, egeorgievska@myla.org.mk 

Договорот од 17 и 18 Март помеѓу ЕУ 
и Турција е најстрого осуден од 

првиот човек на Amnesty International, 
John Dalhuisen: „Ветувањата на ЕУ 

за почитување на меѓународно 
право при заштитата на бегалците 

во Европа се чинат сомнителни... 
Гаранциите за свесно почитување на 

меѓународно право, не се 
компатибилни со наметнатото и 

организирано враќање на 
нерегуларните мигранти од грчките 

острови до Турција...“ 
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