
 

 
Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НП како 

НПМ) на 07.12.2012 година спроведе последователна ноќна посета на ПС Кисела 
Вода која имаше за цел следење и проценка на нивото на спроведување на 
препораките дадени во извештајот од редовната посета спроведена на 02.12.2011 
година. 

НП како НПМ спроведе ненајавена последователна посета на ПС Кисела Вода 
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. Во таа насока, 
НП како НПМ утврди дека поголемиот дел од препораките дадени по посетата 
остварена во јули 2011 година се целосно или делумно спроведени од страна на 
полициската станица Кисела Вода. 

Од посетата може да се заклучи дека просториите за задржување и натаму ги 
исполнуваат стандардите во делот на големина, средства за одмор, температура, 
осветлување, меѓутоа сеуште беше присутен проблемот идентификувано во 2011 
година, а тоа е нефункцинирањето на домофонот за повикување/алармирање 
(системот за повикување во просториите за задржување не секаде беше ставен во 
функција ). Воедно, НПМ утврди дека просториите за распит на лица беа ставени во 
функција, меѓутоа истите не беа техничко опремени со компјутер, принтер и сл.  

При увидот на регистрите за дневни настани и регистарот за лица на кои 
слободата на движење им е ограничена НПМ утврди дека истите се водат ажурно, 
потполно и податоците внесени во овие два регистри кореспондираат. Меѓутоа во 
регистарот за лица на кои по било која основа им е ограничена слободата сеуште не 
се водеше рекапитулар за број на повикани, приведени и задржани лица на месечна 
основа, што е обврска соглано Стандардните оперативни процедури за задржување 
на лице. 

Од увидот во 3 папки за задржани лица беше утврдено дека во оваа ПС постои 
подобрување во делот на пополнувањето на полициската евиденција во врска со 
задржаните лица. Имено, сите прегледани папки во состав ги содржеа неопходните 
документи согласно Стандардните оперативни процедури - во сите предмети имаше 
Записник за задржување на лице, а приложен беше и записник за поука за правото на 
бранител и други права. Во сите прегледани предмети внатрешната страна од папката 
беше уредно пополнета со што јасно беше прикажано кои документи се во состав на 
папката). Воедно, во сите прегледани предмети НПМ констатираше дека постои 
логичен временски тек на настаните, а како позитивна ја истакнува и праксата на 
забележување на просторијата во која лицето се задржува. 

 
НПМ побара од ПС Кисела Вода задолжително да се пополнува и делот за 

лекар во записникот за задржување, а секогаш кога лицето има видливи повреди и/или 
видливи знаци на алкохолизираност задолжително да се повикува лекарска помош, а 
од самото лице ќе зависи дали истото ќе сака или не да го оствари ова негово право. 
Исто така, НПМ смета дека треба редовно да се одржуваат просториите за 
задржување и тоалетот за задржани лица, а оштетените и/или уништени предмети 
навремено да се заменуваат. 



 
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. 


