
 

На 30.04.2012 година Националниот превентивен механизам (НПМ) спроведе 
редовна ненајавена посета на ПС Кратово (која е прва посета од НПМ тимот на оваа 
полициска станица), со цел утврдување на состојбите и условите во ова место на 
лишување од слобода. Посетата започна во 09:15 часот, а заврши во 14:00 часот 
(вкупно времетраење од 4 часа и 45 минути). 

Целта на посетата, согласно Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура и друго сурово, нехумано или понижувачко постапување или казнување, е 
идентификување ризици заради спречување тортура или друг вид сурово, нечовечно 
или понижувачко постапување или казнување. 

При посетата на оваа полициска станица беа испитани:  

• материјалните услови во местата за задржување,  

• постапувањето на полициските службеници со лицата лишени од слобода,  

• евиденцијата на регистри и посебни записници за задржани лица, 

• други места (работни простории на полициски службеници, други помошни простории 
и возила за превоз на лица).  

Во состав на полициската станица Кратово постојат две простории за 
задржување едната е за индивидуално, a другата за колективно задржување, кои се 
наоѓаат во приземниот дел на самата станица. Првата просторија не ги задоволува 
посакуваните стандарди за големина, додека втората просторија ги исполнува 
стандардите. Просториите за задржување не ги задоволуваат основните минимални 
стандарди во делот затоплување и осветлување ( иако просториите имаат директен 
пристап до дневна светлина преку поставени прозори, истите се поставени многу 
високо ), а во истите нема поставено систем за повикување/алармирање. Во ова ПС  
особено загрижувачки е местоположбата на тоалетот, бидејќи пристапноста до 
просториите за задржување е исклучиво преку истиот тоалет, а кога задржаните лица 
го користат, не се почитува правото на интимност и приватност на лицата лишени од 
слобода.  

При посетата, НПМ тимот затекна две задржани лица кои не се пожалија на 
постапувањето со нив и остварувањето на правата во полициска постапка, имено НПМ 
тимот при самиот разговор со задржаните лица утврди дека задржаните лица се 
поучуваат за своите основни права во полициската постапка и со нив се постапува 
коректно и хумано. При увидот во Полициската станица не беа забележани предмети 
што би можеле да се користат за насилство или заплашување 

При увидот во евиденцијата констатирано е дека регистарот за дневни настани 
и регистарот за лица на кои по било која основа им е ограничена слободата на 
движење се водат уредно и ажурно, а податоците внесени во овие два регистри 
кореспондираат. Папките за задржани лица се водат уредно, а истите во состав ги 
содржеа сите релевантни записници, службени белешки и други документи. НПМ 
утврди постоење на одредени неправилности при внесувањето на времето на 
лишување од слобода и времето на задржување на лицето (непостоење на логичен 



временски тек на настаните). Не секогаш се повикува лекар во случаи на висок степен 
на алкохолизираност со цел превентивно да се дејствува во насока на заштита на 
здравјето на лицата лишени од слобода. 

За посетата Националниот превентивен механизам подготви посебен извештај 
во кој ги констатира позитивните и негативните состојби и даде соодветни препораки 
до Министерството за внатрешни работи и до самата полициската станица со цел да 
се отстранат откриените недостатоци. 


