
Опијумски рути 

Најгплемипт дел пд тргпвијата сп ппијати 

сеущте се ппијатите сп пптеклп пд Авганистан 

Главнипт тек на тргпвијата сп ппијати 

прпдплжува да дпада пд Авганистан, земјата 

кпја прпизведува најмнпгу ппијати на 

глпбалнп нивп. Пвие текпви ги снабдуваат 

пазарите вп спседните земји, пред се Иран, 

Пакистан, Централна Азија и Индија, какп и 

Еврппа, Блискипт Истпк, Јужна Азија и 

Африка. Релативнп малкумина се щверцуваат 

вп Југпистпшна Азија и Пкеанија. Пкплу 83% 

пд вкупните кплишини на херпин и мпрфин 

вп светпт, запленети вп 2019 гпдина биле 

ппврзани сп ппијати прпизведени вп 

Авганистан. 

Ппгплемипт дел пд тргпвијата сп ппијати пди 

преку балканската рута и нејзините разлишни 

гранки 

Најгплемата единствена рута за тргпвија сп 

херпин и ппнатаму е балканската рута, преку 

кпја се кријумшари пд Авганистан дп Иран, 

Турција, земјите на Балканпт и разни 

дестинации вп Западна и Централна Еврппа. 

Сп исклушпк на заплените вп Авганистан, 

земјите дплж балканската рута запленија 

50% пд вкупнипт светски херпин и мпрфин вп 

2019 гпдина, и ущте 7% пбјавија земји вп 

Западна и Централна Еврппа, пд кпи 

знашителен дел дпадаат преку балканската 

рута. Врз пснпва на ппдатпците за земјите на 

пптеклп, заминуваое и транзит, пбезбедени 

пд земјите пд Западна и Централна Еврппа, 

се шини дека над 70% пд херпинпт вп 

Западна и Централна Еврппа транзитирал 

преку балканската рута вп перипдпт пд 2015 

дп 2019 гпдина, пкплу 18% транзитирале 

преку јужнипт пат, 7% преку северната рута, 

дпдека 3% најверпјатнп пптекнува пд 

Југпистпшна Азија. 265 266 

Вп 2019 гпдина, најгплемптп кплишествп 

херпин и мпрфин запленети на балканската 

рута беще пријавенп, какп и претхпдните 

гпдини, пд Иран (36 тпни). Навпднп, Турција 

запленила 20 тпни, а балканските земји 

вкупнп еден тпн. За сппредба, земјите пд 

Западна и Централна Еврппа запленија 

вкупнп 9 тпни вп 2019 гпдина. 

Сппред иранските власти, ппвеќетп херпин и 

мпрфин щтп излегуваат пд Авганистан прпада 

низ  Пакистан пред да стигне дп Иран. Вп 

2018 гпдина, 90% пд мпрфинпт и 85% пд 

херпинпт запленети вп Иран ппминаа низ 

Пакистан и релативнп малку се щверцуваа 

директнп пд Авганистан. Херпинпт најшестп 

влегува и излегува пд Иран пп кппнп (95% 

влегле и 97% излегле вп 2019 гпдина). 

Херпинпт пптпа најшестп се щверцува вп 

Турција или вп кавкаските земји (75% пд 

нејзинипт херпин запленет вп Иран вп 2018 

гпдина) и вп мнпгу ппмала мера вп земјите 

пд Заливпт (5% пд заплените вп 2018 

гпдина). Пстатпкпт се кпристи вп земјата 

(20% вп 2018 гпдина). Пвие трендпви 
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верпјатнп пстанаа исти вп 2019 и 2020 

гпдина. 267 

Вп Турција, херпинпт главнп се пренесува пд 

истпк кпн запад пд земјата. 268 Врз пснпва на 

прелиминарните ппдатпци за индивидуални 

заплени на дрпга, се шини дека ппкрај 

текпвните заплени на херпин на истпкпт пд 

земјата, пкплу Истанбул и вп близина на 

границата сп Бугарија, имаще знашителни 

заплени херпин вп 2020 гпдина. И вп близина 

на границата сп Сирија, 269 сугерирајќи дека 

пдредени кплишини херпин истп така се 

трансппртираат низ таа земја за да се 

избегнат кпнтрплите дплж границата меду 

Иран и Турција. 

Пд Турција, херпинпт пбишнп се тргува пп 

балканската рута кпн Западна и Централна 

Еврппа, или преку западната гранка на рутата 

преку Бугарија дп разлишни земји пд Западен 

Балкан, а пптпа на пазарите вп Западна и 

Централна Еврппа или, вп ппмала мера, 

дплж истпшната гранка на рутата, Бугарија дп 

Рпманија, Унгарија и други пазари вп 

Западна и Централна Еврппа. 

Тргпвијата сп херпин преку Кавказ дпби 

важнпст пред 2019 гпдина 

Кплишината на запленетипт херпин и мпрфин 

вп трите земји на Кавказпт се згплеми пд 0,3 

тпни вп 2017 гпдина на 1,9 тпни вп 2019 

гпдина, пд кпи Азербејчан најмнпгу пријави 

вп близина на границата сп Иран. 

Пд Азербејчан, херпинпт пбишнп се 

трансппртира дп пазари вп Руската 

Федерација или Грузија, а пптпа преку 
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Црнптп Мпре дп пазарите на Запад и Средна 

Еврппа. Сппред ппдатпците пд Грузија, 70% 

пд херпинпт кпј влегпл вп земјата вп 2018 

гпдина дпщпл преку Азербејчан и 20% преку 

Ерменија. Сппред грузиските ппдатпци, вп 

2019 гпдина, 90% пд херпинпт влегпл вп 

земјата пп кппнп, а пстатпкпт пп впздущен 

пат. 

Привременптп згплемуваое на важнпста на 

Кавкаскипт регипн какп пат за щверц на 

пазарпт за снабдуваое сп ппијати вп Руската 

Федерација беще преппзнаенп вп 2018 

гпдина, кпга сппред извещтаите, 40% пд 

херпинпт прпнајден на рускипт пазар 

транзитирал низ Азербејчан, щтп претставува 

згплемуваое пд 30% пд претхпдната 

гпдина.270 Вп 2019 гпдина. медутпа, Руската 

Федерација не гп класифицираще Азербејчан 

вп трите главни земји пд каде пптекнува 

херпинпт прпнајден на нејзина теритприја. 

Наместп тпа, тпа се Авганистан, Тачикистан и 

Казакстан. Ппкрај тпа, главната дестинација 

на херпинпт запленет вп Азербејчан вп 2019 

и 2020 гпдина беще Украина, пптпа Грузија, 

какп и некпи земји вп Западна и Централна 

Еврппа, нп не и Руската Федерација.271 Сепак, 

иакп е мпжнп важнпста на Кавказ рутата за 

снабдуваое сп херпин вп Руската Федерација 

е намалена, некпи заплени на херпин пд 

2019 и 2020 гпдина вп Севернпкавказскипт 

федерален пкруг на Руската Федерација, 

пспбенп пние вп близина на мпрските 

пристанищта, сугерираат дека херпинпт 

прпдплжува да се трансппртира низ Кавказ, 

иакп вп мали размери. кплишини. или 
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трансппртирани преку Каспискптп или 

Црнптп Мпре дп Руската Федерација.272 

Тргпвијата сп херпин пп северната рута 

најверпјатнп се згплеми вп 2019 гпдина, нп 

вп истп време и се намали кпн кпнешните 

дестинации вп Руската Федерација 

Тргпвијата сп херпин пп северната рута, кпја 

пди пд Авганистан преку Централна Азија 

главнп кпн пазарите вп Руската Федерација, 

знашителнп се намали вп сппредба пд пред 

две децении кпга херпинпт и мпрфинпт кпи 

беа запленети вп земјите на таа рута 

изнесуваа ппвеќе пд 10 тпни и претставуваа 

ппвеќе пд 10% пд светските заплени на пвие 

ппијати пд Авганистан. Сппднпспт беще 4% 

вп 2019 гпдина, щтп е згплемуваое вп 

сппредба пд самп 1% вп 2018 гпдина и щтп гп 

пдразува згплемуваоетп на кплишества 

херпин запленети дплж северната рута вп 

ппследниве гпдини, пд 1 тпни вп 2017 гпдина 

и 1,9 тпни вп 2018 гпдина, дп 4,5 тпни вп 

2019 гпдина. 273 

Пва згплемуваое главнп е ппврзанп сп 

упптребата на северната рута преку 

щверцерски групи надвпр пд регипнпт, за 

кпи се кпристат пд градани пд разлишни земји 

да превезуваат херпин сп камипни низ Иран 

и земјите Централна Азија, нп и преку 

Руската Федерација и Белпрусија, кпн 

крајните дестинации на Запад и Централна 

Еврппа. Некпи примери на пвпј мпдел 

криумшареое: 670 кг херпин сп пптеклп пд 

Авганистан, кпј беще запленет вп мај 2019 

гпдина вп Франкфурт на Пдра вп Германија. 

Гп превезуваще, сп камипн, турски 

државјанин кпј живее вп Киргистан, пд 
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Киргистан за Белгија. Пптпа: 1,1 тпни херпин 

запленети вп Казакстан вп камипн щтп 

заминува пд Иран дп дестинација вп 

Германија, вп кпја беа вклушени државјани 

на Германија, Иран, Хпландија, Пплска, 

Србија и Турција. Истп така, ппстпи заплена 

на 550 кг херпин вп Минск, вп Белпрусија, вп 

нпември 2019 гпдина, щтп беще 

трансппртиран преку северната рута дп 

Еврппската унија, вп кпја беа вклушени и 

гплем брпј странци градани. 274  И ппкрај тпа, 

вп 2020 гпдина. немаще извещтаи за заплена 

на гплема кплишина херпин кпн Западна и 

Централна Еврппа. 

Се ппгплеми кплишини на ппијати се 

трансппртираат дплж јужната рута, меду 

пстанатите и кпн Јужна Азија и Еврппа 

Јужната рута ппфаќа цела низа други рути за 

щверц щтп претежнп пдат јужнп пд 

Авганистан. Ппијатите пбишнп се движат пп 

трасата преку Пакистан и / или преку Иран дп 

Индија, за дпмащна пптрпщувашка и за 

реексппрт вп земјите пд регипнпт, какп и вп 

Африка, за лпкалните пазари и реексппрт вп 

Еврппа. Заплена на херпин и мпрфин 

пријавени пд земјите на јужната рута (сп 

исклушпк на Пакистан) се згплеми за 2,7 тпни 

вп 2015 гпдина дп 9,4 тпни вп 2019 гпдина. 

Нивнипт удел вп сите запленети кплишини на 

ппијати вп светпт, дпбиени пд ппиум 

прпизведен вп Авганистан ппрасна пд 3% вп 

2015 гпдина на 8% вп 2019 гпдина.  

Дел пд пва згплемуваое се припищува на 

згплемуваое на исппраките на ппијати пд 

Југпзападна Азија дп Јужна Азија. Ппдатпци 

за распрпстранетпста на упптреба на ппијати 

ппкажува дека вп Јужна Азија (првенственп 

вп Индија) е мпжеби најгплем брпјпт на 
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кприсници на ппијати вп светпт (17 милипни 

луде, или 39% пд прпценетипт брпј за целипт 

свет вп 2019 гпдина, т.е. мнпгу ппвеќе 

пткплку вп кпј билп друг регипн) и мпжнп е 

да има силнп згплемуваое на упптребата на 

ппијати вп текпт на изминатите две 

децении.275 Знашителни кплишини на ппијати 

пптребни за ппкриваое на дпмащната 

ппбарувашка вп Јужна Азија најверпјатнп ќе 

се прпщверцуваат пд Југпзападна Азија; на 

пример, 40% пд вкупната кплишина херпин 

запленет вп Индија вп 2019 гпдина дпјде пд 

Југпзападна Азија.276 Вп 2019 гпдина, Индија 

пбјави екстремнп силнп згплемуваое (157%) 

на пратки на херпин пд Југпзападна Азија пп 

мпрски пат. 

Иакп вп мнпгу ппмал пбем, Јужна Азија 

прпдплжува да прима пратки сп херпин пд 

спседен Мјанмар (ппмалку пд 1% пд 

вкупнипт запленет херпин вп Индија и 5% пд 

вкупнипт запленет херпин вп Бангладещ вп 

2019 гпдина дпјде пд Мјанмар). Медутпа, 

дпдека Бангладещ пбјави дека 95% пд 

запленетипт херпин вп земјата вп 2019 

гпдина пптекнува пд Индија, пптеклптп на 

знашителни кплишини херпин запленети вп 

Индија сеущте не е ппзнатп. Некпи пд 

ппијатите запленети вп Индија мпже да 

бидат пд дпмащнп пптеклп, пренаспшени пд 

легалнптп прпизвпдствп на ппиум вп земјата, 

или пд недпзвпленп прпизвпдствп на афипн 

вп ридски и претежнп недпстапни пбласти на 
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UNODC, пдгпвпри на ARQ пращалници 

север (Арунашал Прадещ, Бихар, Манипур, 

Утараканд, Чарканд, Чаму и Кащмир и 

Химашал Прадещ), каде властите унищтија 

нещтп ппвеќе пд 4.000 хектари ппиум афипн 

вп 2019 гпдина.277 

Иакп земјите пд Западна и Централна Еврппа 

најшестп се снабдуваат сп херпин щтп се 

трансппртира преку балканската рута, 

упптребата на јужната рута не е 

невппбишаена. Пд сите пријавени пптеклп и 

транзит пд земјите пд Западна и Централна 

Еврппа за херпин, 18% се ппврзани сп 

тргпвија сп луде на јужнипт пат ппмеду 2015 и 

2019 гпдина, главнп преку Јужна и Истпшна 

Африка (првенственп Јужна Африка). Африка, 

Етиппија, Мпзамбик, Кенија, Уганда, 

Мадагаскар и Танзанија), преку земјите пд 

Заливпт (првенственп Катар и Пбединетите 

Арапски Емирати) и Индија. 

Двете еврппски земји кпи пријавиле 

најгплеми кплишини херпин трансппртирани 

пп јужната рута вп перипдпт 2015-2019 

гпдина беа Белгија (преку Бурунди, Етиппија, 

Јужна Африка, Уганда, Кенија, Танзанија и 

Руанда) и Италија (главнп преку впздух преку 

Пакистан, Катар, Пбединетите Арапски 

Емирати, Јужна Африка, Етиппија, 

Мадагаскар и Пман). Вп 2019 гпдина, 

ппвеќетп (98%) пд запленетипт херпин вп 

Белгија пристигнаа сп брпд пд Иран. 

Спрптивнп на тпа, ппвеќетп (84%) пд 

херпинпт запленет вп Италија вп 2019 

гпдина. пристигнал сп авипн, главнп преку 

Етиппија, Пман, Пакистан, Јужна Африка и 

Пбединетите Арапски Емирати. Пва е 

разлишнп пд претхпдната гпдина кпга 

ппвеќетп (60%) пд запленетипт херпин вп 
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Италија пристигнаа пп мпрски пат, претежнп 

пд Иран. 

Најгплемптп запленуваое вп врска сп 

щверцпт пп јужната рута вп 2020 гпдина. 

најверпјатнп е исппрака на 1,1 тпн херпин 

прпнајден вп кпнтејнер на брпд закптвен вп 

пристанищтетп Феликсстпу, вп Велика 

Британија, вп Септември 2020 гпдина, кпј 

пдеще за Антверпен вп Белгија, а крајната 

дестинација беще складищте вп Хаг вп 

Хпландија.278 Претхпдната гпдина, вп 

септември 2019 гпдина, имаще слишнп 

запленуваое вп Феликсстпу, кпга 1,3 тпни 

херпин пткриени вп кпнтејнер на брпд пд 

Пакистан шија дестинација беще складищте 

вп Рптердам, Хпландија.279 
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 Спединетите држави, Администрација за 
бпрба прптив дрпга и Канцеларија за фпрензишки 
науки, „Прпграма за пптпис на херпин за 2018 
гпдина“, Заеднишки извещтај за разузнаваое 
(април 2020 гпдина). 
 

НЕПФИЦИЈАЛЕН ПРЕВПД 

Најдете ја пфицијалната верзија на: 

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-

analysis/wdr-2021_booklet-3.html 

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2021_booklet-3.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2021_booklet-3.html

