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МАНДАТ НАЦИОНАЛНОГ МЕХАНИЗМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ТОРТУРЕ 
 
Законом о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других 
сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака1 прописано је да Национални 
механизам за превенцију тортуре (НПМ) обавља посете установама у којима се налазе или се 
могу налазити лица лишена слободе, у циљу одвраћања државних органа и службених лица 
од било каквог облика мучења или било ког другог облика злостављања, као и ради 
усмеравања државних органа ка стварању смештајних и осталих животних услова у 
установама у којима се смештају лица лишена слободе у складу са важећим прописима и 
стандардима.  
 
НПМ има право: на несметан, ненајављен и свакодобан приступ свим установама и свим 
просторијама у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе; да насамо 
разговара са тим лицима, и са службеним лицима, која су обавезна да сарађују тим поводом, 
и са свим осталим лицима која могу имати информације значајне за поступање према 
лицима лишеним слободе; на приступ свој документацији која се односи на та лица; да 
надлежним органима даје препоруке у циљу побољшања начина поступања према лицима 
лишеним слободе и унапређења услова у којима се она задржавају или затварају. 
 
У члану 2а Закона одређено је да Заштитник грађана обавља послове НПМ и да у  
обављању тих послова сарађује са омбудсманима аутономних покрајина и удружењима 
чијим је статутом предвиђени циљ удруживања унапређење и заштита људских права и 
слобода, у складу са законом. 
 
Заштитник грађана и Покрајински омбудсман АП Војводине су потписали Меморандум 
о сарадњи у обављању послова НПМ2, којим је предвиђено је да ће Покрајински 
омбудсман активно учествовати у посетама мониторинг тима НПМ установама у којима 
су смештена лица лишена слободе, а које се налазе на територији АП Војводине.  
 
На основу спроведеног поступка по јавном позиву3, Заштитник грађана је изабрао 
удружења са којима ће остваривати сарадњу у обављању послова НПМ, и то Београдски 
центар за људска права, Виктимолошко друштво Србије, Дијалог, Иницијативу за права 
особа са менталним инвалидитетом (MDRI-S), Комитет правника за људска права 
(YUCОМ), Међународну мрежу помоћи (IAN), Одбор за људска права – Ваљево, 
Хелсиншки одбор за људска права у Србији и Центар за људска права – Ниш. 
 
По обављеним посетама, НПМ сачињава извештаје које доставља посећеној установи. 
Након тога, НПМ одржава стални дијалог са посећеном установом, као и органом у чијем 
је саставу та установа, у циљу отклањања утврђених недостатака који могу довести до 
појаве тортуре, нељудског или понижавајућег поступања.  
 
У обављању послова НПМ, Заштитник грађана је надлежним органима упутио 
препоруку бр. 75-6/14 од 10. 02. 2014. године. Наиме, испитујући законитост и правилност 
поступања, као и примену важећих стандарда према тражиоцима азила, односно 
мигрантима затеченим на територији Србије, НПМ је уочио да органи јавне власти нису 
установили системски приступ који омогућује ефикасно поступање у складу са важећим 
прописима и међународним стандардима у области азила и миграција. 
 

                                                 
1 „Сл. лист СЦГ - Међународни уговори“, бр. 16/2005 и 2/2006 и „Сл. гласник РС - Међународни уговори“, бр. 7/2011. 
2  Потписан 12. децембра 2011. године.  
3  Објављен је 29. децембра 2011. године у „Службеном гласнику Републике Србије“ 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСЕТИ 
 

ПОСЕЋЕНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

Прихватни центар у Прешеву и Камп у Миратовцу   

ЦИЉ ПОСЕТЕ 

Праћење спровођења препорука из Извештаја о посети 
Прихватном центру у Прешеву, Кампу у Миратовцу, 
Полицијским станицама у Прешеву и Бујановцу, 
Регионалном центру граничне полиције према Македонији 
и Центру за социјални рад у Прешеву Националног 
механизма за превенцију торутре, бр. 71-85/15 од 21.9.2015. 
године 

ПОСЕТУ ОБАВИО 
Заштитник грађана у сарадњи са удружењем Београдски 
центар за људска права 

ДАТУМ ПОСЕТЕ 24. новембар 2015. године 

 

 

 

НАЈАВА ПОСЕТЕ Посета Прихватном центру у Прешеву је била најављена, 
док је посета Кампу у Миратовцу била ненајављена 

ТИМ ЗА ПОСЕТУ 

 

Чланови тима: 
Јелена Самарџић, 
Стручна служба Заштитника грађана 
Беким Ајдини, 
Стручна служба Заштитника грађана 
Драган Божовић, 
Београдски центар за људска права 
Гојко Пантовић, 
Београдски центар за људска права 
Милена Васић, 
Београдски центар за људска права 
Влада Шаховић, 
Београдски центар за људска права 
Ања Стефановић, 
Београдски центар за људска права 
Драгана Михаиловић, 
Београдски центар за људска права 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
САРАДЊА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА СА ТИМОМ НПМ 
 
Сви службеници посећених институција остварили су пуну сарадњу са тимом НПМ, 
пружили све тражене информације и омогућили несметан увид у тражену 
документацију. 
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I. ПОСТУПАЊЕ ПРЕМА УПУЋЕНИМ ПРЕПОРУКАМА 
 
Тим НПМ је у септембру 2015. године обавио посету Прихватном центру у Прешеву, 
Кампу у Миратовцу, Полицијским станицама у Прешеву и Бујановцу, Регионалном 
центру граничне полиције према Македонији и Центру за социјални рад у Прешеву. 
Након посете сачињен је Извештај о посети4 кроз који је надлежним органима упућено 11 
препорука у циљу унапређења поступања према избеглицама/мигрантима. 

 
Ради праћења поступања по препорукама из наведеног Извештаја тим НПМ обавио је 
посету Прихватном центру у Прешеву и Кампу у Миратовцу. Током обиласка 
Прихватног центру у Прешеву и Кампа у Миратовцу, као и кроз разговор са службеним 
лицима утврђено је да су надлежни органи поступили по 3 препоруке, нису поступили 
по 2 препоруке, делимично су поступили по 3 препоруке, док је у току спровођење 3 
препоруке.   
 

1.  
 

УТВРЂЕНО 
 

У раду Прихватног центра у Прешеву постоји недостатак који огледа у томе што није 
устројен јасан систем координације и руковођења различитим сегментима његовог 
функционисања.  
 

 

Мишљење НПМ је да је неопходно да Радна група за решавање проблема 
мешовитих миграционих токова, у сарадњи са Министарством унутрашњих 
послова, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  и 
Комесаријатом за избеглице и миграције, унапреди координацију рада у 
Прихватном центру и одреди лице које ће руководити и бити одговорно за 
целокупан рад Прихватног центра.    
 

 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ 
 

Поступљено по препоруци. 
 

Према наводима службеника Комесаријата за избеглице и миграције, лице које 
руководи Прихватним центром у Прешеву је Миленко Никић, запослени у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ког је Радна група за 
решавање проблема мешовитих миграционих токова одредила за руковођење. 
Међутим, у разговору са службеницима Центра поједини нису знали које лице је 
задужено за руковођење Центром. Тако, службеница Центра за социјални рад није 
знала које лице је задужено за руковођењем, као и поједини службеници Комесаријата, 
док су полицијски службеници рекли да је то Душко Шапоњић испред МУП.    
 

 
2.  

 

ПРЕПОРУКЕ 
 

Службеници Министарства унутрашњих послова ће фотографисати сва малолетна 
лица приликом издавања потврда о израженој намери за тражење азила.  
 

Службеници Министарства унутрашњих послова ће приликом издавања потврда о 
израженој намери за тражење азила малолетним лицима у пратњи, у наведене 

                                                 
4 Извештај о посети Прихватном центру у Прешеву, Кампу у Миратовцу, Полицијским станицама у Прешеву 

и Бујановцу, Регионалном центру граничне полиције према Македонији и Центру за социјални рад у 
Прешеву (бр. 71 – 85/15, од 21. септембра 2015. године). 
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потврде, у делу остали подаци и напомене, уносити име и презиме лица са којим су 
у пратњи, као и број потврде које су издате овим лицима. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ 
 

Није поступљено по препоруци. 
 

Према наводима полицијских службеника, фотографисање малолетника испод 14 
година није могуће, јер се они не дактилоскопирају. Наиме, услед техничких 
недостатака у систему АФИС, где се уносе фотографије и отисци прстију лица која 
изјаве намеру за тражење азила, није могуће унети само фотографију, односно 
фотографија се може унети само након дактилоскопирања. 
 

Према наводима полицијских службеника, у потврдама о израженој намери за тражење 
азила, издатим малолетницима, не уноси се име и презиме лица са којим су 
малолетници у пратњи, нити број потврде које су издате овим лицима, јер би то много 
успорило издавање потврда, а било би потребно и додатно ангажовање полицијских 
службеника.    
 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКА: 
 

У већини случајева се за родитеља или старатеља малолетника сматра оно лице које 
се тако представило (уколико нема било какве исправе да то докаже, а највише је 
управо таквих примера). Имајући у виду наведено, у евентуалним случајевима 
злоупотребе деце, где су извршиоци кривичног дела странци који су се 
представили као родитељи или старатељи малолетних лица, фотографије 
малолетних лица испод 14 година биле би од користи надлежним органима. Сходно 
томе, Министарство унутрашњих послова ће обезбедити техничке могућности за 
фотографисање и уношење у евиденцију малолетних лица испод 14 година, 
приликом издавања потврда о израженој намери за тражење азила у Прихватном 
центру у Прешеву. 
 

У Прихватном центру у Прешеву не постоји поуздан начин утврђивања да ли су 
малолетна лица у пратњи или без пратње. Велики број избеглица/миграната  
пролази кроз Центар, и међу њима се налази и велики број деце, а и поступак 
издавања потврда о израженој намери за тражење азила избеглицама/мигрантима 
се обавља веома брзо, те се дешава се да полицијски службеници приликом 
издавања потврда направе погрешну процену да ли су малолетници у пратњи или 
без пратње. Сходно наведеном, Министартво унутрашњих послова ће обезбедити 
већи број полицијских службеника ради издавања потврда о израженој намери за 
тражење азила у Прихватном центру у Прешеву, како би полицијски службеници 
успевали да ефикасно издају потврде свим лицима и при томе у потврдама које се 
издају малолетницима, у делу остали подаци и напомене, уносили име и презиме 
лица са којим су у пратњи, као и број потврде које су издате овим лицима.  
 

 
3.  

 

ПРЕПОРУКА 
 

Министарство унутрашњих послова ће обезбедити кадровске и техничке 
капацитете потребне за спровођење ефикасне процедуре издавања потврда о 
израженој намери за тражење азила у Републици Србији.  
 

 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ 
 

Делимично је поступљено по препоруци. 
 

Повећан је број полицијских службеника који раде на издавању потврда о израженој 
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намери за тражење азила. У једној смени број полицијских службеника зависи од броја 
избеглица/миграната којима је потребно издати потврде. Имајући у виду да се 
дешавало да у Србију из Македоније уђе дневно око 8.000 избеглица/миграната и да је 
дневно у Прихватном центру издавано исто толико потврда о израженој намери, може 
се закључити да је поступак издавања потврда ефикасан. Када је НПМ био у претходној 
посети у Центру се у току дана у просеку могло највише издати око 1200 потврда о 
израженој намери. Сада се свим лицима која дођу у Прихватни центар изда потврда о 
израженој намери најкасније у року од пар сати. 
 

Међутим, ипак постоје одређени недостаци приликом издавања потврда 
малолетницима, што је претходно описано у препоруци под бројем 2. 
 

 
4.  

 

ПРЕПОРУКА 
 

У Прихватном центру биће на уочљив начин истакнуто обавештење о могућности 
подношења пријава за корупцију на енглеском, арапском и фарси језику.  
 

 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ 
 

Делимично је поступљено по препоруци. 
 

У претходној посети, обавештења о пријави за корупцију су била постављена на 
енглеском и српском језику. Сада се на истом месту налазе ова обавештења али само на 
арапском и енглеском језику. Међутим, ова обавештења и даље нису на уочљив начин 
истакнута у Центру.  
 

Наведене недостатке неопходно је исправити у наредном периоду. 
 

 
5.  

 

ПРЕПОРУКА 
 

У Прихватном центру биће на уочљив начин истакнут Кућни ред преведен на 
енглески, арапски и фарси језик.  
 

 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ 
 

Поступљено је по препоруци. 
 

Улаз у Центар је недавно промењен у односу на претходну посету, а на том 
некадашњем улазу постављен је велики билборд на којем се налази Кућни ред Центра 
преведен на енглески, француски, арапски и фарси језик. Према речима службеника 
Комесаријата, овај билборд ће бити измештен на садашњи улаз у Центар. 
 

 
6.  

 

ПРЕПОРУКА 
 

Комесаријат за избеглице и миграције ће предузети одговарајуће мере, како би се, у 
сарадњи са Општином Прешево, обезбедило чишћење и одржавање јавних 
површина у околини Прихватног центра, постављање надстрешница испред улаза у 
Прихватни центар, како би избеглице које чекају да уђу, могле да се заклоне у 
случају падавина, као и постављање мобилних тоалета.   
 

 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ 
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Делимично је поступљено по препоруци. 
 

Чишћење и одржавање јавних површина у околини Прихватног центра се свакодневно 
врши, међутим услед великог броја избеглица/миграната који свакодневно пристижу у 
Центар не стиче се такав утисак. Мобилни тоалети су постављени. 
 

Надстрешница испред улаза у Центар није постављења. 
  

ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКА: 
 

Избеглице/мигранти тек након што прођу спољни преглед и уђу у Центар могу се 
склонити у шаторима у којима је обезбеђено грејање. Према томе, ова лица да би 
ушла у центар морају чекати извесно време напољу на отвореном. Комесаријат за 
избеглице и миграције поставиће надстрешницу испред улаза у Прихватни центар 
како би избеглице/мигранти које чекају да уђу, могле да се заклоне у случају 
падавина. 
 

 
7.  

 

УТВРЂЕНО 
 

Просторија намењена за смештај жена са децом и других осетљивих категорија лица у 
Прихватном центру у Прешеву није доступна особама са физичким инвалидитетом.   
 

 

ПРЕПОРУКА 
 

Комесаријат за избеглице и миграције ће обезбедити адекватне просторије за 
смештај особа са инвалидитетом.  
 

 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ 
 

У току је спровођење препоруке.  
 

У просторији на спрату зграде у Центру, где су се смештале жене са децом и друга лица 
која спадају у осетљиве категорије, сада се смештају службеници ангажовани у Центру.  
 

Тренутно је у Центру обезбеђен шатор у којем се смештају жене са децом, као и друге 
осетљиве категорије лица. Капацитет шатора за смештај је око 20 места. Шатори су са 
пластичним подом, тако да је могуће у њима одржавати потребну топлоту. 
Избеглице/мигранти у шатору спавају на струњачама.   
 

Према одговору Комесаријата, уз помоћ Данског савета за избеглице у току је 
адаптирање просторије за смештај миграната у приземном делу трећег објекта где ће 
бити предузете мере да се обезбеди приступ особама са инвалидитетом.  
 

 
8.  

 

ПРЕПОРУКА 
 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ће предузети мере 
како би представнице ЦСР које су ангажоване у Прихватном центру у Прешеву 
прошле одговарајуће обуке о поступању према малолетним страним лицима без 
пратње.  
 

 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ 
 

Поступљено је по препоруци.  
 

Према речима представнице Центра за социјални рад у Прешеву која је ангажована у 
Прихватном центру, службеници ЦСР у Прихватном центру су прошли одговарајуће 
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обуке о поступању према малолетним страним лицима без пратње. 
 

Повећан је и број службеника ЦСР (раније их је било 2, а сада их је 3) и обезбеђен је 
преводилац који је на располагању овим службеницима. 
 

 
9.  

 

ПРЕПОРУКА 
 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ће предузети мере 
у циљу успостављања одговарајућих процедура и развијања механизама за 
ефикасније идентификовање малолетника без пратње, као и других нарочито 
осетљивих категорија лица којима је потребна додатна помоћ и пажња.  
 

 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ 
 

У току је спровођење препоруке. 
 

Према речима представнице ЦСР ангажоване у Прихватном центру, преко Центра за 
заштиту жртава трговине људима, ЦСР у Прешеву достављен је образац о начину 
препознавања жртава трговине људима. 
 

Када су у питању малолетници без пратње, Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања ради на изради посебног упутства које ће садржати 
специфичне индикаторе утврђивања постојања деце без пратње у којим случајевима је 
неопходна интервенција органа старатељства у заштити његове личности, права и 
интереса. 
   

 
10.  

 

ПРЕПОРУКА 
 

Комесаријат за избеглице и миграције обезбедиће посебну канцеларију у 
Прихватном центру у Прешеву за обављање неометаног и поверљивог разговора 
службеница ЦСР са корисницима.  
 

 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ 
 

У току је спровођење препоруке. 
 

Према наводима службеника Комесаријата, у објекту који се адаптира за смештај 
избеглица/миграната у Прихватном центру, биће обезбеђена канцеларија за рад 
представника ЦСР где ће моћи да воде неометан и поверљив разговор са 
избеглицама/мигрантима.  
 

 
11.  

 

ПРЕПОРУКА 
 

Министарство унутрашњих послова и Министарство за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања ће омогућити прилаз Кампу у Миратовцу возилима која 
бесплатно превозе избеглице од Кампа до Прихватног центра у Прешеву.   
 

 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ 
 

Није поступљено по препоруци. 
 

Иако је у одговору МУП наведено да не постоје препреке за прилаз возила до Кампа у 
Миратовцу, а и да у претходном периоду нису постојале препеке, тим НПМ је дошао до 
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супротних сазнања и приликом посете Кампу у Миратовцу затекао полицијске 
службенике који нису дозвољавали прилаз Кампу свим возилима (комби возила ИОМ и 
УНХЦР могу да приђу). 
 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКА:  
 

Од Кампа у Миратовцу до села Миратовац (где је избеглицама/мигрантима 
обезбеђен превоз) има око 2 километра и комби возила ИОМ и УНХЦР не могу сва 
лица да превезу до Прихватног центра у Прешеву, а дешава се да жене са малом 
децом, труднице, изнемогла и болесна лица пут од 2 километра морају пређу сами. 
Сходно наведеном, Министарство унутрашњих послова ће омогућити прилаз Кампу 
у Миратовцу возилима која бесплатно превозе избеглице/мигранте од Кампа до 
Прихватног центра у Прешеву.   
 

 

 
II. НОВЕ БИТНЕ ЧИЊЕНИЦЕ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНУ ПОСЕТУ НПМ 
 

1. Прихватни центар у Прешеву 
 
У Центру су знатно унапређена обавештења о правима, обавезама и процедурама 
битним за избеглице/мигранте за време њиховог боравка у Центру и Србији. Поред 
наведеног кућног реда, у Центру постоји обавештење на арапском језику о свим 
процедурама кроз које ова лица пролазе у Центру, обавештење о поласку и цени возних 
карата (на арапском, фарси и енглеском језику), обавештење о пријављивању било каквог 
искоришћавања (на енглеском језику) и обавештење о преузимању апликације за 
мобилни телефон о свим значајним информацијама за избеглице/мигранте у Србији. 
Наведена апликација омогућава информације о прихватним центрима, центрима за азил, 
хотелима и хостелима, болницама, поштама, ценама превоза и смештаја, како да траже 
азил, која су њихова права, вредност страног новца  у динарима, какво их време очекује у 
Србији и каква је ситуација на границама. Такође, на обавештењу о апликацији 
избеглице/мигранти су поучени да могу контактирати невладину организацију Центар 
за заштиту и помоћ тражиоцима азила, која је и омогућила апликацију, у случајевима да 
су претрпели било какво злостављање или дискриминацију. 
 
Улаз у Центар је измештен и он се сада налази са друге стране Центра. Ово је и боље 
решење, јер су претходно избеглице/мигранти улазили у Центар са главне улице и услед 
великог броја ових лица саобраћај је у овој улици био прекидан. Сада они улазе са већег 
простора који је ограђен и на којем могу све пристигле избелице/мигранти да сачекају 
улазак у Центар не ометајући саобраћај у Прешеву. 
 
Капацитет Центра за смештај избеглица/миграната ће се знатно повећати, тренутно тај 
број је око 20 места за жене са децом и остале рањиве категорије. Према речима Миленка 
Никића руководиоца свих служби у Центру, капацитет за смештај избеглица/миграната 
у Центру ће бити 1.500 места. У Центру се врши адаптација објекта за смештај 
избеглица/миграната (према речима радника објекат ће бити адаптиран и у функцији до 
10. децембра 2015. године, а капацитет ће бити 160 места) и од стране УНХЦР донирано је 
45 контејнера за смештај, који се још увек не користе, а у плану је да се постави укупно 400 
контејнера за смештај. Планирано је и да се отворе и Прихватни центри у Бујановцу  и 
Врању капацитета 250, односно 350 места. 
 
У Центру је обезбеђен посебан простор за обављање лекарских прегледа и он се сада 
налази ван простора где се врше послови издавања потврда о израженој намери. 



9 
 
Обезбеђена је и посебна соба за изолацију избеглица/миграната оболелих од заразних 
болести. 

 
2. Посебан смештај жена са децом и малолетника без пратње 

 
Према речима службеника Комесаријата у Прихватном центру у Прешеву, мајке са децом 
могу да се привремено сместе и одморе у приземљу зграде, која се налази преко пута 
Прихватног центра. Овај вид смештаја обезбедила је међународна невладина 
oрганизација ,,Save the Children“. Према речима представнице ове невладине 
организације, овде се примају избеглице/мигранти који су мајке са децом и малолетници 
без пратње. Са радом су почели почетком октобра ове године и раде у две смене. Лица се 
овде углавном задржавају само привремено (два, три сата) да би се одморила и наставила 
пут даље. У случају потребе дешавало се да лица остану и до два дана, али то је реткост.  

 
Према наводима саговорнице НПМ, представнице ове организације причају енглеским 
језиком али имају и преводиоце. Свим примљеним лицима дели се кекс, млеко, чај и вода. 
Обезбеђено је 14 кревета и неколико врећа за спавање. Постоје два туша, један за жене и 
један за децу.     
 
Према речима представнице ,,Save the Children“, сви малолетници без пратње који су 
примљени имали су издате потврде о израженој намери и о свима је обавештен ЦСР у 
Прешеву. Недељно дође од 6 до 8 малолетника без пратње и у већини случајева немају 
постављеног старатеља. Како наводи саговорница НПМ нема потребе да им се поставља 
старатељ, јер они се кратко задржавају и то би им само ометало даљи пут.  
 
У тренутку посете овде је била смештена група малолетника без пратње који су ту 
боравили више дана, јер је један од малолетника из групе имао здравствених проблема и 
није могао да настави даљи пут без лекарске помоћи и одмора. Овде им се дели храна 
(три комплетна оброка) и оболели малолетник се води на лечење.  
 

3. Камп у Миратовцу 
 
У Кампу у Миратовцу стање није промењено значајно у односу на претходну посету 
НПМ. У Кампу су ангажовани УНХЦР, добротворна фондација Српске православне 
цркве ,,Човекољубље“, ИОМ и невладине организације Дански савет и Лекари без 
граница. Ове организације деле хуманитарну помоћ, пружају услуге смештаја, 
превођења, здравствене помоћи и бесплатног превоза рањивих категорија до Прихватног 
центра у Прешеву. Према речима представника ИОМ, дешавало се да 
избеглице/мигранти преспавају у Кампу. Шатори не пропуштају воду и са пластичним 
су подом, али у њима није обезбеђено грејање, јер су и предвиђени само за краткотрајно 
смештање. 
 
У Кампу сада постоје и контрадиверзиона врата са аутоматским бројачем, тако да 
полицијски службеници знају колики је тачан број избеглица/миграната дневно који су 
ушли у Србију. Према речима полицијских службеника, до сада није било случајева у 
овом Кампу да полицијски службеници нису пустили неког избеглицу/мигранта да уђе у 
Србију под изговором да је економски мигрант. Према наводима, економски мигранти се 
задржавају на граници Грчке и Македоније и не долазе у Србију. 
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4. Разговор са избеглицама/мигрантима 

 
Тим НПМ обавио је разговор са око 70 избеглица пореклом из Сирије, Авганистана и 
Ирака које су чекале испред Прихватног центра. Избеглице са којима је обављен разговор 
нису имале примедбе на поступање полицијских службеника на граничним прелазима 
између Србије и Македоније. Притужбе избеглица односиле су се на пренатрпаност у 
возовима којима су долазили у Србију, јер нису имали места за седење нити простор да се 
крећу. 
 
 
 
 
 


