
 

 
Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) на 

13.09.2012 година спроведе последователна посета на ПС Драчево која имаше за цел 
следење и проценка на нивото на спроведување на препораките дадени во извештајот 
од редовната посета спроведена на 30.06.2011 година. 

НПМ спроведе ненајавена последователна посета на ПС Драчево во 
рамките на мандатот и надлежностите кои произлегуваат од Факултативниот протокол 
кон Конвенцијата против тортура и друго сурово, нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување и Законот за народниот правобранител. 

Од посетата на НПМ во 2012 година може да се заклучи дека состојбата со 
условите во кои престојуваат задржаните лица е непроменета. Имајќи ја во предвид 
новата систематизација и реструктура на СВР Скопје (ефективна од 15.07.2012 
година), согласно која во дел од полициските станици на територијата  на град Скопје, 
вклучувајќи ја тука и ПС Драчево, нема да се задржуваат лица лишени од слобода, 
НПМ тимот утврди дека во оваа ПС и понатаму се задржуваат лица, а за 
задржувањето се користат истите простории кои не ги исполнуваат општите 
минимални услови. Од увидот во неколку папки за задржани лица беше утврдено дека 
во текот на месец август во оваа полициска станица било задржано лице.  

При влезот во полициската станица беше приметено дека правата на повикани, 
приведени или задржани лица беа истакнати и на ромски јазик, со што НПМ 
констатираше дека минатогодишната препорака е соодветно спроведена.  

Во евиденцијата за задржани лица се содржани неопходните документи 
согласно стандардните оперативни процедури и согласно препораките на НПМ тимот 
од 2011 година. Кон сите предмети соодветно беа приложени записникот за 
задржување на лице и записникот за поука и остварување на правата. Меѓутоа, НПМ 
заклучи дека не секогаш службените лица внимаваат на начинот на пополнување на 
евиденцијата на задржаните лица, поточно истите не секогаш се пополнуваат во 
насока на обезбедување на логичен временски тек на настаните. Ваквите 
нелогичности упатуваат на сомневање во однос на правилно утврдување на времето 
на лишување од слобода што може да претставува дополнителен проблем кај 
подолготрајните задржувања на лица. НПМ во неколку предмети утврди дека втората 
и третата страна од папките за задржани лица не се водат уредно и не е соодветно 
забележано кои документи се приложени во состав на папката. 

НПМ смета дека ПС Драчево треба да обезбеди зголемено внимание при 
остварувањето на правото на здравствена заштита од страна на задржаните лица. Во 
еден записник не беше наведено дали лицето имало или немало потреба од лекар, но 
беше впишано дека лицето имало видливи знаци на алколизираност и слаба 
видливост, меѓутоа во истиот предмет во службената белешка за приведување на 
лице е наведено дека лицето има видливи повреди на лицето и левата аркада. 

Како резултат на реализираната последователна посета Националниот 
превентивен механизам подготви извештај во кој ги констатираше состојбите и даде 
соодветни препораки упатени до Министерството за внатрешни работи и до самата 
полициска станица со цел да се елиминираат недостатоците и ризиците. 


