
 

 

 

     Народниот правобранител како Националниот превентивен механизам 
(НПМ) на 17.05.2016 година спроведе вонредна посета на Прифатниот центар 
за баратели на право на азил во Визбегово, во рамките на мандатот и 
надлежностите кои произлегуваат од Факултативниот протокол кон 
Конвенцијата против тортура и друго сурово, нечовечно или понижувачко 
постапување или казнување и Законот за Народниот правобранител. 

    Ова беше четвртта посета од страна на тимот на НПМ, по извршените 
посети на 14.12.2011 година, 20.03.2013 година и 23.06.2015 година. 

    Целта на посетата беше да се проверат и мониторираат условите и 
постапувањето со лицата кои се баратели на азил во екот на оваа бегалска 
криза, да се констатира моменталната состојба и бројноста на сместувачкиот 
капацитет и бројката на моментално сместени лица баратели на право на азил 
во Република Македонија. 

   За време на посетата тимот на НПМ разговараше со раководните и 
одговорни лица во Центарот за баратели на азил, спроведе обиколка во 
рамките трите зграду на Центарот од кои првата е административна зграда, а 
останатите две се згради со сместувачки капацитети, а разговараше и со дел 
од мигрантите чии постапки за добивање право на азил се во тек и сеуште 
траат. 

    Исто така беше направен увид и во кујната, просторијата за едукација, 
градинката, амбулантното одделение, просториите во кои се сместени 
барателите на азил како и во магацинската просторија. 

    За време на обиколката во рамките на Центарот, тимот на НПМ утврди 
дека Центарот за баратели на азил ја користи само првата зграда каде има 
соби за сместување, а втората зграда е во процес на реновирање каде се 
санира фасадата. Моменталната бројка на лица баратели на азил изнесува 52 
лица, од кои 21 маж, 11 жени и 20 деца. Сместувачкиот капацитет на Центарот 
е предвиден за 150 лица, па така во моментот на посетата ни одблиску не 
постоеше проблем за евентуална пренатрупаност во Центарот. 



    Во поглед на здравствената и медицинска нега која им се овозможува на 
барателите на азил, беше разговарано и со докторот по општа медицина кој се 
затекна на своето работно место, а кој информираше дека е ангажиран да дава 
здравствена заштита и услуги од општа медицина, два пати во текот на 
неделата по 2,3 часа во денот, со можност доколку се појави потреба од негово 
дополнително останување на работното место, да остане согласно потребите. 

    Дел од мигрантите сместени во Центарот за баратели на азил се 
пожалија на квалитетот и количеството на храната и оброците кои ги добиваат 
во текот на својот престој. Имено, храната се доставува од приватна фирма 
„Уни Меркант“ врз основа на договор кој го имаат склучено со Министерство за 
труд и социјална политика како надлежно и одговорно министерство за 
менаџирање со Центарот за баратели на азил и според истиот приватната 
фирма е задолжена за обезбедување и снабдување со храна во Центарот, во 
вид на кетеринг. Покрај предвидената храна која се дели два пати во денот, 
преку меѓународната организација JRS, на мигрантите им се делат и пакети со 
кроасани, млечни продукти и други додатоци во исхраната. 

   Сепак, мигрантите информираа дека се незадоволни од квалитетот на 
храната која ја добиваат нотирајќи дека истата не е вкусна и не им се допаѓа. 
Напоменаа дека се незадоволни и од количеството на храната, односно од 
количината која ја добиваат и која не е доволна за еден оброк.  

   Во поглед на месечниот пакет кој им е предвиден а ги содржи средстваза 
лична хигиена, истакнаа дека истите не ги задоволува основните потреби и 
дека не се доволни за да можат да ги задоволат личните потреби за тековниот 
месец. 

    Како и во текот на претходните посети, така и оваа, тимот на НПМ 
констатираше дека просториите во кои се сместени барателите на азил се во 
уредна состојба, тоалетите се чисти, постелнината во собите редовно се 
менува, а на барателите на располагање им стои машина за перење на алишта 
и машина за сушења на алишта. 

     Останува непроменет впечатокот дека состојбата на Центарот ги 
задоволува основните стандарди и минимум критериуми за сместување на 
баратели на азил во оваа институција. 

 

 

 

  

 


