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Временска рамка, методологија и цел на посетата 

Народниот правобранител - Национален превентивен механизам (НПМ) на 
03.10.2016 година спроведе ненајавена последователна посета на 
Привремениот транзитен центар ,,Винојуг“ – Гевгелија. Оваа посета беше 
последна во низата последователни посети, што тимот на Националниот 
превентивен механизам ги спроведе на: 23.05.2016, 31.05.2016, 10.06.2016, 
01.07.2016, 21.07.2016, 04.08.2016, 23.09.2016 и 29.09.2016 година. 

 
Народниот правобранител - Национален превентивен механизам овие 

посети ги спроведе во рамки на мандатот и надлежностите кои произлегуваат од 
Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друго свирепо, 
нечовечко или понижувачко постапување или казнување и Законот за народниот 
правобранител. Овие посети следат по редовната посета која НПМ ја спроведе во 
Привремениот транзитен центар „Винојуг“ – Гевгелија на 16.05.2016 година, за 
што изготви посебен извештај од 01.06.2016 година со соодветни констатации и 
препораки кои беа доставени до Владата на РМ, министерот за внатрешни 
работи, министерот за труд и социјална политика, министерот за здравство и до 
директорот на Центарот за управување со кризи. 
 

Целта на овие последователни посети е следење на спроведувањето на 
препораките од Посебниот извештај на Националниот превентивен механизам од 
01.06.2016 година и идентификување на ризици заради спречување на тортура 
или друг вид на сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување 
 
 Посетите беа спроведени во соработка со органите и организациите коишто 
учествуваат во менаџирањето и функционирањето на Привремениот транзитен 
центар, при што тимот на Националниот превентивен механизам имаше непречен 
увид во местата каде што се сместуваат мигрантите/бегалците и можеше 
слободно да разговара со нив, без присуство на службени лица. 
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КОНСТАТАЦИИ – Проценка на степенот на спроведување на препораките од 
01.06.2016 година: 

Посетите на тимот на Националниот превентивен механизам се фокусираа 
на негативните констатации од Посебниот извештај од 16.05.2016 година, како и 
на проверка на дадените препораки за подобрување на состојбите и 
елиминирање на недостатоците и ризиците кои би можеле да доведат до тортура 
или друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување.  

 

Препорака 1 -Претставниците на Центарот за управување со кризи да престанат 
со попречувањето на Националниот превентивен механизам во извршувањето на 
неговите надлежности и да му овозможат увид во дневните извештаи и 
целокупната документација што ја поседуваат. 

 
Одговор по препорака:  
 
 По однос на оваа препорака, од ПО РЦУК Гевгелија беше одговорено дека 
по добивањето на согласност од директорот на ЦУК за доставување на 
информации по однос на актуелните состојби во Привремениот транзитен центар 
„Винојуг“, истите ќе се доставуваат електронски на дневна основа. 
 
Констатирана состојба:  
 

За време на последователните посети тимот на Националниот превентивен 
механизам наиде на добра соработка и кооперативност од претставниците на 
Центарот за упавување со кризи. Извештаите за состојбата на теренот и 
преземените активности од органите и организациите во рамки на Прифатниот 
центар се доставуваат електронски, на дневна основа. 
 

 
Проценка за спроведување на оваа препорака: Препораката е 
спроведена 
 

 

Препорака 2 - Да им се овозможи непречен пристап на невладините организации 
до шаторот „Хабитат“, како би им пружиле ефективна и соодветна правна помош и 
заштита на мигрантите/бегалците. 
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Одговор по препорака:  

По однос на оваа препорака од ПО РЦУК е добиен одговор дека 
активностите надвор од Привремениот транзитен центар се во надлежност на 
безбедностите служби и нивна е проценката за тоа кој, кога и како ќе извршува 
активности надвор од Привремениот транзитен центар во врска со нелегално 
влезените мигранти. 

Констатирана состојба:  
 

Од извршените разговори со претставниците на меѓународните и 
невладините организации коишто пружаат правна помош и заштита на 
мигрантите/бегалците, тимот на Националниот превентивен механизам 
констатира дека на истите им е овозможен пристап до шаторот „Хабитат“ и им се 
дозволува да вршат разговори со мигрантите/бегалците. 

 
 

 
Проценка за спроведување на оваа препорака: Препораката е 
спроведена 
 

 

Препорака 3 - Да им се овозможи непречен пристап на мигрантите/бегалците до 
постапката за признавање право на азил, да престане групното депортирање. 
Министерството за внатрешни работи да води евиденција за бројот на лица 
примени во шаторот „Хабитат“ и да води официјална документација за начинот и 
постапката за нивно враќање во земјата од која што извршиле нерегуларен влез. 

 
Одговор по препорака:  

По оваа препорака не е добиен одговор. Препораката воопшто не е земена 
предвид во доставеното Известување како одговор на доставениот Посебен 
извештај од Националниот превентивен механизам од 01.06.2016 година 

Констатирана состојба:  
 

Тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека 
продолжува праксата нерегуларните мигранти затекнати на територијата на РМ, 
по неколкучасовно краткотрајно сместување во шаторот „Хабитат“, групно да се 
депортираат во земјата од каде што го извршиле влезот (најчесто Грција), без 
никакви формалности и без да се води официјална евиденција за тоа. 
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Проценка за спроведување на оваа препорака: Препораката не е 
спроведена 
 

 

Препорака 4 - Да се обезбеди присуството на претставници од Секторот за азил 
во Привремениот транзитен центар „Винојуг“ со цел полесен пристап на 
мигрантите/ бегалците до постапката за признавање на правото на азил. 

 
Одговор по препорака:  
 
 По однос на оваа препорака од Центарот за управување со кризи е добиен 
одговор дека на четириесет и деветтата седница на генералниот штав е донесен 
заклучок за дислокација на три контејнери од граничниот камен број 59, 
непосредно до влезот на Привремениот транзитен центар Винојуг со што ќе се 
овозможи континуирано присуство на вработенит од Секторот за азил, како и 
услови за работа. 
 
Констатирана состојба:  
 

Тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека Секторот 
за азил при Министерството за внатрешни работи нема обезбедно постојано 
присуство на свои претставници во рамки на Привремениот транзитен центар, но 
дека во случаите кога имало потреба, како на пример: заради регистрирање на 
лицата кои поднеле барање за признавање право на азил или заради вршење на 
интервјуа со барателите на азил, претставници од Секторот во неколку наврати го 
посетувале Привремениот транзитен центар. 
 

 
Проценка за спроведување на оваа препорака: Актуелно утврдената 
фактичка состојба укажува на нецилсходноста од понатамошно 
опстојување на оваа препорака. 
 

 

Препорака 5 - Да се подобрат условите за престој во шаторот „Хабитат“, да се 
зголеми нивото на хигиена и чистота и да се намали пренатрупаноста во овој 
шатор со префрлување на лицата во кругот на Привремениот транзитен центар, 
со оглед дека во него има голем број слободни сместувачки капацитети. 
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Одговор по препорака:  
 

По однос на оваа препорака од Центарот за управување со кризи е добиен 
одговор дека  се работи на подобрување на условите за престој и на хигиенските 
услови во шаторот на „Хабитат“. 

 
Констатирана состојба:  
 

Тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека е 
воспоставена нова пракса по однос на мигрантите/бегалците коишто се 
сместуваат во шаторот „Хабитат“. Имено, за време на посетите не беше 
забележена пренатрупаност во шаторот, со оглед дека само еден дел од 
нерегуларните мигранти затекнтати на територијата на РМ се носат во шаторот и 
истите повеќе не се сместуваат таму со денови, туку само краткотрајно (по неколу 
часа) се задржуваат пред да бидат депортирани во земјата од каде што го 
извршиле влезот во РМ (најчесто Грција). 

 
 

 
Проценка за спроведување на оваа препорака: Препораката е 
спроведена 
 

 

Препорака 6 - Да се подобри соработката и координацијата меѓу надлежните 
органи кои што учествуваат во управувањето и организирањето на Привремениот 
транзитен центар и соработката со невладините и меѓународните организации 

 
Одговор по препорака:  
 

По однос на оваа препорака од Центарот за управување со кризи е добиен 
одговор дека секое утро во рамките на тековното работење постои брифинг 
состанок помеѓу претставниците на МВР, МТСП и ЦУК, а исто така секој четврток 
се одржува координативен состанок со сите институции и невладини организации 
кои работат во Привремениот транзитен центар. 
 
Констатирана состојба:  
 

Тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека е 
подобрена соработката и координацијата меѓу надлежните органи што 
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учествуваат во управувањето и организирањето на Привремениот транзитен 
центар, а истовремено е подобрена и соработката со меѓународните и 
невладините организиции присутни на теренот со кои во неколку наврати биле 
извршени и коорданитивни состаноци. 
 

 
Проценка за спроведување на оваа препорака: Препораката е 
спроведена 
 

 

 

КОНСТАТИРАНИ СОСТОЈБИ (заклучно со 03.10.2016 година) 

 Актуелна бројна состојба 

За време на последно извршената посета, тимот на Националниот 
превентивен механизам констатира дека актуелниот број на официјално сместени 
и задржани лица во Привремениот транзитен центар „Винојуг“ изнесува 124 лица. 
Сите овие лица се влезени и затекнати во Република Македонија пред 
официјалното затворање на границите и на т.н. „балканска рута“.  

Структурата на овие лица по однос на пол, возраст и земја на потекло е 
следната: 

ЗЕМЈА НА 
ПОТЕЛКЛО МАЖИ ЖЕНИ ДЕЦА ВКУПНО 

СИРИЈА 28 16 8 72 

ИРАК 10 8 24 42 

ИРАН 1 1 4 6 

АВГАНИСТАН 1 1 2 4 

ВКУПНО 40 26 58 124 
 

Третман на барателите на азил 

Тимот на Националниот превентивен механизам за време на посетите 
констатираше нововоспоставена пракса барателите на азил од Привремениот 
транзитен центар „Винојуг“ повеќе да не се носат во Прифатниот центар за 
баратели на азил во Визбегово – Скопје, туку да се сместуваат во куќарки 
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(контејниери) коишто се поставени непосредно до оградениот дел на 
Привремениот транзитен центар „Винојуг“.  

Имено, од вкупниот број на лица, 21 имаат поднесено барање за 
признавање право на азил,  а од нив 11 лица се сместени надвор од оградениот 
простор, непосредно до Привремениот транзитен центар, додека останатите 10 
лица се уште се сместени во рамки на Привремениот транзитен центар. 

Од разговорите со претставниците на Министерството за труд и социјална 
политика, тимот на Националниот превентивен механизам утврди дека 
сместувањето на барателите на азил во рамки на Привремениот транзитен 
центар „Винојуг“ е врз основа на решенија донесени од ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа Гевгелија.  

Тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека на 
барателите на азил им се издадени идентификациски исправи, со кои согласно 
Законот за азил и привремена заштита им се потврдува правото на престој на 
територијата на Република Македонија 1 , но и покрај тоа не им е дозволено 
слободно да го напуштаат или, пак, да се оддалечуваат од Привремениот 
транзитен центар.  

Барателите на азил коишто 
се сместени во куќарките 
(контејниери) што се поставени 
непосредно до оградениот дел на 
Привремениот транзитен центар 
истакнаа дека не се сигурни и 
дека чувствуваат страв за 
нивната безбедност. Имено, 
истите неколку пати забележале 
како во близина на контејнерите 
каде што си играат децата, 
кружат автомобили во кои имало 
луѓе кои се обидувале да ги 
залажат децата, нудејќи им 
слатки за да појдат со нив.  

 

 

                                                           
1 Чл. 40 од Законот за азил и привремена заштита 

Слика 1 - куќарки за баратели на азил 
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Според Националниот превентивен механизам неприфатливо и 
неоправдано е сместувањето на барателите на азил во куќарки (контејниери) 
коишто се поставени непосредно до оградениот дел на Привремениот транзитен 
центар, во услови кога има слободни сместувачки капацитети во Прифатниот 
центар за баратели на азил во Визбегово-Скопје. 

Во оваа смисла, тимот на Националниот превентивен механизам 
констатира дека вака воспоставената пракса упатува на нееднакво, селективно и 
дискриминаторско постапување со барателите на азил од Привремениот 
транзитен центар „Винојуг“-Гевгелија во однос на останатите баратели на азил 
коишто се сместуваат во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово – 
Скопје.  

Дополнително во прилог на фактот дека ваквиот третман кон барателите на 
азил е несоодветен, говори тоа што овие лица, покрај чувството на несигурност и 
страв за својата безбедност, се ограничени во слободата на движење, односно им 
е оневозможено слободно и без придружба да го напуштаат, или да се 
оддалечуваат од Привремениот транзитен центар, коешто право согласно 
интерните акти на установата 2  го уживаат барателите на азил сместени во 
Прифантиот центар за баратели на азил во Визбегово-Скопје. 

Врз основа на вака утврденото, Народниот правобранител како Национален 
превентивен механизам препорачува барателите на азил од Привремениот 
транзитен ценатр веднаш да се префрлат во Прифатниот центар за баратели на 
азил во Визбегово – Скопје и да им се овозможи непречено и рамноправно 
користење на сите права коишто им следуваат како баратели на азил согласно 
Законот за азил и привремена заштита. 

Националниот превентивен механизам како позитивно го истакнува 
неодамнешното решение на припадниците Министерството за внатрешни работи 
да им дозволуваат на барателите на азил три пати неделно по еден час со 
придружба на припадници на Црвениот крст да излезат до центарот на Гевгелија 
заради задоволување на одредени потреби. Ова претставува привремено 
решение, до конечната одлука на Министерството за труд и социјална политика, 
односно на надлежниот центар за социјални работи, со кое на овие лица ќе им се 
овозможи правото на слободно и непречено движење. Ваквото привремено 
решение е резултат на барањето на тимот на НПМ упатено и прифатено од 
припадниците на Министерството за внатрешни работи. 

 
                                                           
2  Куќни правила и информации за лицата сместени во Прифатниот центар за баратели на азил од 09.11.2011 
година. 
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Материјални услови и третман на останатите лица сместени во 
Привремен транзтен центар „Винојуг“ - Гевгелија 

 

Националниот превентивен механизам констатира дека се преземени 
повеќе активности од инфруструктерен каратер, насочени кон подобрување на 
материјалните условите во рамки на Привремениот транзитен центар „Винојуг“. Во 
оваа смисла беше утврдено дека е изградено детско игралиште наменето за 
најмладите, а изградени се и патеки со бекатон плочки. Сите куќарки (контејнери) 
каде што преноќуваат лица се опремени со грејни тела, а поставени се и 
телевизори во големите шатори (Rubb hall) каде што лицата поминуваат одреден 
дел во текот на денот.  

 

 

 

Слика 2 - детско игралиште 
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Истовремено, секојдневно 
се преземаат активности за 
редовно функционирање и 
одржување, како што се 
одржување на хигиената во 
дворното место, тоалетите и 
кујната, извршување на помали 
поправки на електричната и 
водоводната инфраструктура, а на 
одредени временски интервали се 
спроведува и дезинфекција и 
дезинсекција во рамки на целиот 
Привремен транзитен центар.  

Здравствената заштита во 
Привремениот транзитен центар, 
покрај од Министерството за 
здравство, се обезбедува и од 
страна на Црвениот крст на РМ, кој 
има обезбедно присуство и на педијатар за децата, секој вторник и четврток. 
Тимот на Националниот превентивен механизам, од разговорите со службените 
лица присутни на теренот, доби информација дека се прават напори да се 
обезбеди и дополнителен посебен контејнер наменет за медицински активности. 

Тимот на Националниот превентивен механизам од извршените разговори 
со лицата сместени во рамки на Привремениот транзитен центар, констатира дека 
тие се генерално задоволни и немаат некои поплаки во однос на материјалните 
услови и третманот од страна на службените лица и претставниците на 
меѓународните и невладините организации присутни на терен.  

Сепак, очигледен е револтот што овие лица го чувствуваат и 
манифестираат поради повеќемесечното задржување во рамки на Привремениот 
транзитен центар „Винојуг“, без да имаат информации за причините поради кои се 
ограничени во слободата на движење и статусот што го имаат во оваа држава. 

Во оваа смисла, Народниот правобранител како Национален превентивен 
механизам повторно ги повикува најодговорните во Министрството за внатрешни 
работи без одлагање да одговорат на веќе адресираните прашања: 

1. Каков е актуелниот статус на лицата сместени во привремените 
транзитни центри и како е регулиран нивниот престој во Репбулика 
Македонија од аспект на позитивно-правните прописи? 

Слика 3 - патеки со бекатон плочки 
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2. Кои одредби од актуелната законодавно-правна регулатива се 
применуваат во ограничувањето на слободата на движење на лицата 
сместени во Привремениот транзитен центар „Винојуг“ во Гевгелија, од 
аспект на фактичката забрана да го напуштаат Центарот или слободно да 
излезат надвор од неговите граници? 

Од непосредните контакти со задржаните лица и од разговорите со 
претставниците на невладините организации кои пружаат психо-социјална 
поддршка, тимот на Националниот превентивен механизам дојде до сознанија 
дека повеќемесечното задржување на бегалците во Привремениот транзитен 
центар без можност слободно да излезат од неговите граници или да го напуштат, 
се манифестира и со промени во нивното ментално задравје.  

Ваквите сознанија доведоа до потреба да се спроведе сеопфатно 
истражување на психичката состојба на бегалците, поради што Националниот 
превентивен механизам ангажира надворешни сорботници, членови на 
Здружението на психијатри на РМ и Комората на психолози, кои имаа за цел по 
спроведените истражувања за менталното здравје на задржаните лица, да 
изготват извештај со конкретни констатации и препораки за надминување на 
евентуално утврдените негативни состојби.  

За оваа цел, во текот на месец август 2016 година, надворешните 
соработници проф. д-р Димитар Боневски, психијатар, и д-р Андромахи 
Наумовска, психолог, извршија неколку последователни посети, при што ги 
опсервираа тековните активности, однесувањето и невербалната комуникација на 
децата, адолесцентите и возрасните. Воедно беа извршени разговори со 
волонтерите и медицинскиот персонал присутни на теренот, а беа обработени и 
специфично структурираните прашалници наменети за децата и возрасните 
задржани во Привремените транзитни центри. Како резулатат на спроведното 
истражување е изготвен Посебен извештај за состојбата на бегалците во 
Привремените транзитни центри. 

Имено, во извештајот се наведува дека условите во Привремениот 
транзитен центар вршат рестрикција во секојдневниот живот на 
мигрантите/бегалците во нивните навики, секојдневни обврски и активности, што 
сериозно им создава незадоволство, анксиозност, чувство на немање слобода и 
немање контрола врз нивните животи и сето тоа има негативен импакт на нивното 
ментално здравје. 

Дел од констататациите во извештајот го истакнуваат високо изразеното 
ниво на депресивност и анксиозност кај мигрантите/бегалците сместени и 
задржани во Привремениот транзитен центар, а како една од причините за 
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ваквата психолошка состојба се споменува нагласената рестриктивност во 
можноста за напуштање на Центарот.  

Кај децата во Привремениот транзитен центар, исто така, е забележана 
поизразена генерализирана анксиозност и депресивност што се реперкуира во 
поизразено нарушување на нивното внимание и однесување. Како причина за ова 
се наведува пренесувањето на високата анксиозност и депресивност од нивите 
родители со феноменот на психолошка индукција, со оглед дека децата се склони 
директно да ги преземаат негативните емоционални доживувања на најблиските. 

Заканите по психолошкото здравје на бегалците кои произлегуваат од 
преживеаните трауматски искуства и актуелните услови во кои се наоѓаат, 
ангажираните надворешни соработници ги имаат сумирано по следниов редослед:  

• висока инциденца на депресивност, анксиозност, ПТСД;  
• несигурност во иднината;  
• присилна зависност од системот, недостиг на автономија;  
• регресивност која ја предизвикува структурата на живот во камп;  
• константни грижи и несигурност за понатамошни правни имиграциони 

процедури, особено за оние кои не се во процедура за азил;  
• потреба за свое живеалиште подалеку од другите;  
• сите проблеми кои се појавуваат поради јазични и културни бариери;  
•  траумите кои сè уште се свежи;  
• стравови дали ќе се добие азил, за оние кои тоа го бараат;  
• стравови околу обединување на фамилијата, кај оние кои се 

разделени од најблиските;  
• конфликти во центарот поради етнички и национални разлики меѓу 

бегалците;  
• немање психолошка помош и поддршка воопшто присутна во 

центрите, никаков вид на индивидуално или групно советување, 
психотерапија;  

• стравови поради појавување на други здравствени проблеми. 

Дел од препораките по однос на вака констатираната психолошка состојба 
кај мигрантите/бегалците сместени и задржани во Привремениот транзитен 
центар, предвидуваат дека за бегалците кои манифестираат нагласени симптоми 
на посттрауматско стресно растросјство (ПТСР), анксиозност и депресија 
неопходен е комбиниран психијатриско-психолошки, медикаментозен и 
психотераписки третман. Истовремено се препорачува организирање на различни 
психолошки работилници за децата заради справување со психолошките 
тешкотии и разбирање. 
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За бегалците, пак, кои немаат изразени симптоми на овие растројства, исто 
така, е потребна психолошка поддршка во смисла на психотерапија – психолошко 
советување поради несомнената психолошка истрошеност во услови на 
преживеаните стресови и неизвесноста за сопствената иднина во која се наоѓаат 
во моментот. 

Тимот на Националниот превентивен механизам, за време на извршените 
посети утврди дека за децата во Привремениот транзитен центар се спроведуваат 
образовно-едукативни активности од страна на претставници на меѓународните и 
невладините организации чиишто активности се насочени кон пружање на помош 
и поддршка на децата бегалци, врз основа на програма одобрена од 
Министерството за труд и социјална политика.  

Националниот превентивен механизам смета дека ова претставува 
позитивен исчекор  кон образовниот развој на децата сместени во Привремениот 
транзитен центар „Винојуг“, но цени дека е потребно учество и на Министерството 
за образование. 

Во оваа смисла потребно е претставниците на Министерството за 
образование да дадат свое мислење и оценка за соодветноста на образовната 
програма и начинот на којшто се спроведува, да преземат конкретни мерки за 
верификување на соодветно завршениот  степен на образование, со што би се 
овозможило продолжување на образовниот процес на децата.  

По однос на децата со статус баратели на азил, Националниот превентивен 
механизам препорачува да се преземат конктретни мерки и активности за 
вклучување на истите во  формалниот процес на образование, во согласност со 
прописите за основно и средно образование, со оглед дека ова право го уживаат 
барателите на азил, согласно Законот за азил и привремена заштита. 

 

Неспроведени препораки од претходниот извештај на Националниот 
превентивен механизам кои се уште се актуелни: 

1. Веднаш да запре праксата нерегуларните мигранти затекнати на 
територијата на Република Македонија, по неколкучасовно краткотрајно 
сместување во шаторот „Хабитат“, групно да се депортираат во земјата од 
каде што го извршиле влезот (најчесто Грција), без никакви формалности и 
без да се води официјална евиденција за тоа. 
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КОНСТАТАЦИИ (заклучно со 03.10.2016 година) 

 Позитивни состојби 

1. Праксата на припадниците на Министерството за внатрешни работи да им 
се дозволи прошетка на барателите на азил три пати неделно по еден час 
со придружба  од припаданци на Црвениот крст, како привремено 
решение до конечно решавање на проблемот со ограничувањето на 
слобдата на движење  

2. Спроведување на едукативно-образовни активности за децата сместени 
во Привремениот транзитен центар „Винојуг“, врз основа на програма 
одобрена од Министерството за труд и социјална политика. 

 
 
Негативни состојби 
 

1. Нововоспоставена пракса барателите на азил од Привремениот транзитен 
центар „Винојуг“ повеќе да не се носат во Прифатниот центар за баратели 
на азил во Визбегово – Скопје, туку да се сместуваат во куќарки 
(контејниери) коишто се поставени непосредно до оградениот дел на 
Привремениот транзитен центар „Винојуг“; 

2. На барателите на азил им се издадени идентификациони исправи, со кои 
согласно Законот за азил и привремена заштита им се потврдува правото 
на престој на теротиријата на Република Македонија, но и покрај тоа не им 
е дозволено слободно да го напуштаат или пак да се оддалечуваат од 
Привремениот транзитен центар; 

3. Високо ниво на депресивност и анксиозност кај мигрантите/бегалците 
сместени и задржани во Привремениот транзитен центар; 

4. Генерализирана анксиозност и депресивност кај децата задржани во 
Привремениот транзитен центар, што се одрази со поизразено нарушување 
на нивното внимание и однесување; 

5. Мигрантите/бегалците јавно го манифестираат револтот што го чувствуваат 
поради повеќемесечното задржување во рамки на Привремениот транзитен 
центар без да имаат информации за причините поради кои што се 
ограничени во слободата на движење и статусот што го имаат во оваа 
држава; 

6. Министерството за образование не е доволно вклучено во спроведувањето 
на образовно едукативните активности и нема преземено мерки кои би 
имале за цел верификување на соодветно завршениот  степен на 
образование. 
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ПРЕПОРАКИ: 

До Министерството за труд и социјална политика: 

1. Барателите на азил од Привремениот транзитен ценатр веднаш да се 
префрлат во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово – 
Скопје и да им се овозможи непречено и рамноправно користење на сите 
права коишто им следуваат како баратели на азил, согласно Законот за 
азил и привремена заштита. 

2. На барателите на азил од Привремениот транзитен центар да им се 
овозможи правото на слободно движење и непречено излегување од 
Центарот да го остваруваат рамноправно и под исти услови како и 
барателите на азил сместени во Прифатниот центар за баратели на азил 
во Визбегово-Скопје. 

 

До Министерството за труд и социјална политика и Министерството за 
здравство: 
 

1. За бегалците кои манифестираат нагласени симптоми на пострауматско 
стресно растројство (ПТСР), анксиозност и депресија да се обезбеди 
комбиниран психијатриско-психолошки, медикаментозен и 
психотерапевтски третман. 

2. За оние кои немаат изразени симптоми на овие растројства, е потребна 
психолошка поддршка во смисла на психотерапија – психолошко 
советување поради несомнената психолошка истрошеност во услови на 
преживеаните стресови и неизвесноста за сопствената иднина во која се 
наоѓаат во моментот. 

3. Да се организираат различни психолошки работилници за децата заради 
справување со психолошките тешкотии и разбирање, а по потреба да се 
обезбеди и соодветен психијатриско медикаментозен третман. 

 

До Министерството за внатрешни работи: 

1. Без одлагање да се одговори на веќе адресираните прашања: 

а). Каков е актуелниот статус на лицата сместени во 
Привремените транзитни центри и како е регулиран нивниот престој во 
Репбулика Македонија од аспект на позитивно-правните прописи? 



17 
 

б). Кои одредби од актуелната законодавно-правна регулатива 
се применуваат во ограничувањето на слободата на движење на 
лицата сместени во Привремениот транзитен центар „Винојуг“ во 
Гевгелија, од аспект на фактичката забрана да го напуштаат Центарот 
или слободно да излезат надвор од неговите граници? 

 
До Министерството за труд и социјална политика и Министерството за 
образование: 

1. Министерството за образование да даде свое мислење и оценка за 
соодветноста на образовната програма и начинот на којшто се 
спроведува и да преземат конкретни мерки за верификување на 
соодветно завршениот степен на образование, со што би се овозможило 
продолжување на образовниот процес на децата.  

2. да се преземат конкретни мерки и активности за вклучување на децата во 
формалниот процес на образование, во согласност со прописите за 
основно и средно образование, со оглед дека ова право го уживаат 
барателите на азил согласно Законот за азил и привремена заштита. 

 

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ  

       Иџет Мемети 


