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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

" С О Г О Л Е Н А Т А  В И С Т И Н А "  Н А      М В Р  " С О Г О Л Е Н А Т А  В И С Т И Н А "  Н А    

ШТО ПОВЕЌЕ    ТЕЖИ - НЕМАЊЕТО ШТО ПОВЕЌЕ  
БРОЈКИ ИЛИ    СКУДНИТЕ БУКВИ?! БРОЈКИ ИЛИ   

Во последно време Република Ма-
ке донија се соочува со зголемен интен-
зитет на илегални преминувања, од-
носно лица кои нашата земја ја користат 
како транзитна држава за да можат да 
заминат во земјите од ЕУ, иако досега на 
ова поле постигнувавме добри превен-
тивни резултати. Овие дела се тре тира-
ат како казниви кривични дела. Имено, 
некои се прават од економски, а други 
од политички причини...

МВР: Во врска со вашето прашање, 
нашите согледувања и анализи следено 
наназад неколку години не бележат тр е-
нд на зголемен интензитет на илегални 
преминувања, односно тој број е кон-
стантен со одредени варијации од 2 до 
4 отсто. Точно е тоа дека најголемиот 
број од илегалните мигранти ја корис-
тат нашата држава како транзит за да 
заминат во земјите на ЕУ. Тоа  особено е 
карактеристично за албанските држав-
јани, кои во најголем број случаи ле-
гално остваруваат влез во Р Македонија, 
а илегално заминуваат во Р Грција. При-
чината за нивното заминување е од еко-
номска природа, односно работа на цр-
но во Р Грција. Тоа го покажува и фактот 
што таа бројка на илегално заминување 
на албански државјани драстично се 
зго лемува од пролет до есен, додека 
зимскиот период е многу опаднат.

Додека другата бројка на илегални 
мигранти од другите држави надвор од 
регионот се движи во границите на таа 
бројка, што е константно во текот на по-
следните неколку години. Иако нашите 
претпоставки се движеа во насока на 
зголемување на таа бројка со влегу ва-
њето на Р Бугарија во ЕУ, тоа не се ос-

Редакцијата "Македонско 
сонце" се обиде од Минис тер-
ството за внатрешни работи да 
добие одговор на неколку ак-
туелни прашања поврзани со 
состојбата на миграционите 
движења, нелегалните пре ми-
нувања на македонската гра-
ница, потоа за проблемот со 
реад мисија на лицата од ЕУ во 
РМ итн.

Според пишаниот одговор 
на МВР, поточно на Бирото за 
јавна безбедност, како и на 
нив ните служби: Сектор за гра-
нични работи, Одделение за 
стра нци, ги пренесуваме ори-
гиналните одговори, кои има-
ат мала лекторска корекција.

твари. Имено, од влегувањето на Р Бу-
гарија во ЕУ до сега на македонско-бу-
гарската граница се спречени 8 иле гал-
ни преминувања, од кои 4 се на ма ке-
донски државјани и на двајца бугарски 
и на двајца молдавски државјани.

Со нашите позитивни законски про-
писи, односно со Законот за странци и 
Законот за надзор на државната гра ни-
ца, илегалното преминување на држав-
ната граница претставува прекршок.

 
Од извештаите кои ни се достапни 

во јавноста може да се заклучи дека по-
стојат многу примери за тоа како сè по-
голем број албански државјани ја пре-
минуваат нашата граница и иле гал но се 
префрлаат на територијата на Гр ција. 
Што покажуваат вашите анализи, кои се 
причините за ваквите илегални пре ми-
нувања?

МВР: Р Македонија, односно Гра-
нич ната полиција врши редовно обез-
бедување и надзор на државната гра-
ница во согласност со законските и  под-
законските акти, како и со Нацио нал на-
та стратегија за интегрирано гра нично 
управување. Во случај доколку постојат 
конкретни сознанија без раз лика дали 
се работи за тероризам, иле гални пре-
минувања или други форми на пре ку-
граничен криминал се пре земаат воо-
бичаени мерки.

Во борбата против тероризмот си-
те гранични структури на ЕУ ги заси-
луваат своите мерки со дополнителен 
број гранични полицајци. Дали Репуб-
лика Македонија ги следи ваквите ак-
тивности или размислувањата одат во 
друга насока?

Договорот меѓу Европската 
унија и Р Македонија за пре зе-
мање лица со незаконски пре-
стој, Одделението го прими на 
22.10.2007 година и заради мно-
гу краткиот рок не е во можност 
да дава коментари. Во поглед на 
вкупната бројка немаме пода-
тоци, само можеме да ве упа ти-
ме на МНР на нивната служба за 
иселеници, кое правеше напори 
преку дипломатско-конзулар-
ните претставништва на Р Ма-
кедонија во странство да дојде 
до некоја бројка на македонски 
државјани, кои нелегално пре-
стојуваат во земјите-членки на 
ЕУ.

ИНТЕГРИРАНОТО ГРАНИЧНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОЧНА ДА ИНТЕГРИРАНОТО ГРАНИЧНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОЧНА ДА 
СЕ ПРИМЕНУВА ОД ПРЕД НЕКОЛКУ ГОДИНИ, НО  ПРВО СЕ ПРИМЕНУВА ОД ПРЕД НЕКОЛКУ ГОДИНИ, НО  ПРВО 
ГРАНИЧНАТА ПОЛИЦИЈА ТРЕБАШЕ ДА СЕ ОПРЕМИ ГРАНИЧНАТА ПОЛИЦИЈА ТРЕБАШЕ ДА СЕ ОПРЕМИ 
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" С О Г О Л Е Н А Т А  В И С Т И Н А "  Н А      М В Р   М В Р  

ШТО ПОВЕЌЕ    ТЕЖИ - НЕМАЊЕТО ТЕЖИ - НЕМАЊЕТО 
БРОЈКИ ИЛИ    СКУДНИТЕ БУКВИ?! СКУДНИТЕ БУКВИ?! 

МВР: Граничната полиција при Ми-
нистерството за внатрешни работи  има 
добра соработка со месното насе ление 
кое живее во населените места, кои гра-
витираат кон државната гра ни ца, при 
вршење на нивните се кој дневни актив-
ности и се настојува таа соработка по-
стојано да јакне.

Последните истражувања покажу-
ваат дека илегалците од Азија сè повеќе 
се пренасочуваат на територијата на 
РМ за да можат полесно да влезат во ЕУ, 
а од таму да се префрлаат и преку "ба-
рата". Дали овој проблем претставува 
сериозна пречка за исполнување на ев-
ропските критериуми?

МВР: Не ни е познато кои се тие 
истражувања дека илегалците од Азија 
сè повеќе се пренасочуваат на тери то-
ријата на Р Македонија за да можат по-
лесно да влезат во ЕУ, а од таму да се 
префрлуваат преку "барата". Ние не рас-

полагаме со статистички  податоци. За 
тоа е надлежен Секторот за аналитика и 
истражување. Од нашето работење 
можеме да потврдиме дека вакво зго-
лемување и не е утврдено во однос на 
минатите години од причини што Буга-
рија стана членка на ЕУ и ја зајакна кон-
тролата кон границата со Турција. Исто-
то важи со границата на Грција и на 
Турција. Можеби сè уште се користи ка-
налот по море за илегален влез во Гр-
ција, но за тоа немаме и некои потвр-
дени сознанија. Од ова јасно се гледа 
дека овој проблем не претставува се-
риозна пречка за исполнување на ев-
ропските критериуми.

Статусот на азилантите во РМ ќе се 
актуелизира со проблемот на реад ми-
сија на лицата, кои влегле во ЕУ преку 
територијата на Македонија. Може ли 
овој акутен проблем да ни предизвика 
нов социјален бунт или револт кај ма-
кедонското население, имајќи ги пред-

вид искуствата со косовските Роми, кои 
во овој момент никој не ги прима или, 
пак, Европа не ги враќа на Косово?

МВР: По точката 6 не сме во мож-
ност да прогнозираме нешто што сè 
уште не сме почнале да го применуваме. 

Оваа точка можеби повеќе е надлежна 
да ја одговори Одделението за азил, 
затоа што е прозвано во прашањево. 
По стапката за барателите на азил во Р Ма-
кедонија ја води Одделението за азил, 
но таа постапка нема допирни точ ки со 
реадмисијата на лица државјани на тре-
ти држави кои влегле на тери торијата 
на ЕУ преку Р Македонија.

 
Потпишаниот договор  со ЕУ за ре-

ад мисија на имигранти и нивно вра ќа-
ње во нашата земја, предизвикува до-
полнителни проблеми - законски, еко-
номски итн. Дали се знае вкупната број-
ка на лица кои ќе бидат вратени во РМ?

МВР: Договорот меѓу Европската 
унија и Р Македонија за преземање на 
лица со незаконски престој Одде ле-
нието го прими на 22.10.2007 година и 
заради многу краткиот рок не е во 
можност да дава коментари. Во поглед 
на вкупната бројка немаме податоци, 
само можеме да ве упатиме на МНР, 
нивната служба за иселеници, кое пра-
веше напори преку дипломатско - кон-
зуларните претставништва на Р Маке-
донија во странство, да дојде до некоја 
бројка на македонски државјани кои не-
легално престојуваат во земјите-членки 
на ЕУ. Одделението за странци не рас-
полага со вакви податоци. 

Албанските државјани, кои во 
најголемиот број случаи легално 
остваруваат влез во Р Маке до-
нија, илегално заминуваат во Р 
Грција. Причината за нивното за-
минување е од економска при-
рода, односно работа на црно во 
Р Грција. Тоа го покажува и фак-
тот што таа бројка на илегално 
заминување на албанските др-
жавјани драстично се зголемува 
од пролет до есен, додека зим-
скиот период е многу опаднат.

ПОЛИЦИСКИОТ ГЕНЕРАЛ ЈОВАНОВСКИ, ЧИНОТ ПОЛИЦИСКИОТ ГЕНЕРАЛ ЈОВАНОВСКИ, ЧИНОТ 
ГО ГО ЗАСЛУЖИЗАСЛУЖИ СПОРЕД СТАРАТА ШЕМА. ТОЈ БЕШЕ  СПОРЕД СТАРАТА ШЕМА. ТОЈ БЕШЕ 
ПРОФЕСИОНАЛЕЦ КОЈ ДОКРАЈ ЈА ИСТУРКА РАБОТАТА ПРОФЕСИОНАЛЕЦ КОЈ ДОКРАЈ ЈА ИСТУРКА РАБОТАТА 
ЗА ОФОРМУВАЊЕ НА ГРАНИЧНАТА ПОЛИЦИЈА, А ЗА ОФОРМУВАЊЕ НА ГРАНИЧНАТА ПОЛИЦИЈА, А 
ПОТОА БЕШЕ СМЕНЕТ. ЗОШТО? ПОТОА БЕШЕ СМЕНЕТ. ЗОШТО? 


