
 

 

Согласно овластувањата, надлежностите и мандатот, на 20.05.2016 година, 
Националниот превентивен механизам изврши ненајавена посета на 
Привремениот транзитен центар Табановце, со цел утврдување на третманот врз 
лицата сместени во овој Центар. Притоа, обрнувајќи особено внимание врз 
степенот на остварувањето на правата на овие лица, загрантирани со 
националните закони и меѓународни акти, особено со Женевската конвенција за 
статусот на бегалците од 1951 година. 

 Посетата се состоеше од увид врз материјалните услови во Центарот, 
средби со одговорните службени лица и со претставници на меѓународните и 
невладините организации, од што се дојде до сознание за нивната организациска 
поставеност и функционална надлежност. Притоа, беа направени и неколку 
непосредни разговори со лица сместени во Центарот, при што Националниот 
превентивен механизам дојде до информации за третманот врз нив и за 
(не)можноста за пристап до постапката за признавање на правото на азил. 

 Во Привремениот транзитен центар постојано се присутни повеќе органи и 
организации со поделени надлежности, кои преку заедничка комуникација и 
координација учествуваат во раководењето и управувањето со Центарот 
(Центарот за управувње со кризи, Министерството за труд и социјална политика, 
Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство, 
UNHCR, International organisation for migration – IOM, UNICEF, СОС Детско село, 
Црвениот крст, Македонското здружение на млади правници и Легис). 

 Транзитниот центар има сместувачки капацитет за 1.000 (илјада) лица, а на 
денот на посетата Центарот броеше 207 (двесте и седум) лица, од кои 129 (сто 
дваесет и девет) од Сирија, 74 (седумдесет и четири) од Авганистан, 3 (три) од 
Иран и 1 (едно) лице од Ирак. 

Основните загржувачки елементи што Националниот превентивен 
механизам ги констатираше при посетата е дека Министерството за внатрешни 
работи се користи со пракса да ги попречува бегалците/мигрантите во намерата 
да поднесат барање за остварување на правото на азил, иако ова право е 
загарантирано со Уставот на РМ и Законот за азил и привремена заштита.  
 



Покрај ова, констатирано е и дека органите одговорни за водење 
евиденција на лицата згрижени во Транзитниот центар не водат прецизна 
евиденција за бројот на пристигнати лица и лица кои го напуштаат Центарот. 
Земајќи го предвид фактот дека и покрај инсистирањето и повикувањето на 
мандатот на Народниот правобранител, сепак пристапот до официјалната 
евиденција што се однесува на бројот на присутни лица во Центарот 
(категоризирани по возраст, пол, датум на пристигнување и слично) беше 
оневозможен, очигледно е дека постои проблем со ажурирањето на овие списоци. 

 
Заради надминување на увидениот неповолен третман кон 

бегалците/мигрантите, тимот на НПМ изготви Посебен извештај со препораки 
упатени до одговорните органи во Центарот. 
 

 

  

 


