
 

Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) на 
06.07.2012 година спроведе последователна посета на ПС Аеродром која имаше за 
цел следење и проценка на нивото на спроведување на препораките дадени во 
извештајот од редовната посета спроведена на 16.09.2011 година. 

НПМ спроведе ненајавена последователна посета на ПС Аеродром во рамки 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 и условите во 
кои престојуваат задржаните лица е променета, при последователната посета НПМ 
констатираше дека просторијата за задржување е видно пренаменета во магацин за 
оружје. При влезот на полициската станица НПМ утврди дека сеуште нема поставено 
пристапна рампа за лица со посебни потреби.  
 
Од увидот во неколку папки за задржани лица беше утврдено дека во оваа ПС нема 
подолготрајни  задржувања, а задржаните лица се пренесуваат за ноќни задржувања 
во ПС Кисела Вода и ПС Гази Баба поради немање услови за задржување во ПС 
Аеродром. Од увидот во евиденцијата НПМ тимот утврди дека во сите проверени 
папки беа содржани потребните документи согласно стандардните оперативни 
процедури, а особено била почитувана препораката на НПМ од 2011 година и во 
состав на папката секогаш беше приложен и записникот за поука на правата. 
 
Сепак, НПМ утврди поголем број на сериозни нерегуларности кои се однесуваат на 
начинот на пополнување на записниците и службените белешки, поточно утврди 
непостоење на логичен временски тек на настаните. НПМ утврди и нецелосно 
пополнување на записници за задржување лица, како и неповикување на лекар во 
случаи на констатирани видливи повреди и постоење на видливи знаци на болест 
(растројство). Не секогаш во сродните записници се внесува времето на започнување 
на задржувањето, а во еден предмет времето на предавање на лицето во ПС 
Аеродром утврдено со службената белешка за приведување не кореспондираше со 
времето на предавање на лицето во ПС Аеродром назначено во потврда за 
предавање на лица. Како најсериозен проблем НПМ го нотира случајот на задржување 
на лице во времетраење од 24 часа и 15 минути, сметајќи од моментот на лишување 
од слобода, со што се прекршени домашните позитивно-правни прописи (лишување 
од слобода во полициска постапка над 24 часа). 

При последователната посета НПМ утврди дека во ПС Аеродром нема посебна 
просторија за разговор и распит на лица лишени од слобода, поточно разговорот со 
повиканите, приведените и задржаните лица се спроведува во службените канцеларии 
на полициските инспектори. Поуката за правата се врши во просторијата за прифат 
(канцеларија на сменоводител) каде правата на лицата лишени од слобода беа 
соодветно истакнати на видно место.  

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. 


