
 

 
Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НП како 

НПМ) на 18.09.2012 година спроведе последователна посета на ПС Гостивар која 
имаше за цел следење и проценка на нивото на спроведување на препораките дадени 
во извештајот од редовната посета спроведена на 20.07.2011 година. 

НП како НПМ спроведе ненајавена последователна посета на ПС Гостивар 
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 Гостивар. 

 
Од посетата може да се заклучи дека двете простории за задржување и натаму 

ги исполнуваат стандардите во делот на големина, средства за одмор, температура, 
осветлување, меѓутоа сеуште беа присутни проблемите идентификувани во 2011 
година, а тоа е непостоењето на вентилација на просториите и нефункцинирањето на 
домофонот за повикување/алармирање (истите беа уништени). НПМ утврди дека 
старата просторија за задржување повеќе не се користи и даде препорака за 
нејзинавидна пренамена за друга употреба. 

 
При увидот во полициската станица и од разговорот со службените лица, НП 

како НПМ утврди дека во оваа полициска станица сеуште нема посебна просторија за 
задржување на малолетни лица. 
 

НП како НПМ констатираше дека во оваа станица се користи новата просторија 
за спроведување разговор со лицата лишени од слобода, меѓутоа праксата е 
различна, па така не секогаш и не во сите случаи разговорот се спроведува во оваа 
просторија, напротив, во определени ситуации разговорот се спроведува и во 
канцелариите на полициските инспектори. НП како НПМ смета дека во оваа 
просторија треба уредно да бидат истакнати правата на лицата лишени од слобода на 
повеќе јазици, а правата пожелно е да бидат истакнати и на обичен лист (А4 формат) 
од внатрешната страна на металната врата од просториите за задржување. Правата 
на лицата лишени од слобода беа уредно истакнати пред просторијата на 
сменоводителот, во која се врши првичниот прием на лицата. 

 
При увидот на регистрите за дневни настани и 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. Од увидот во 6 папки за 
задржани лица беше утврдено дека во оваа ПС постои значително подобрување во 
делот на пополнувањето на полициската евиденција во врска со задржаните лица. 

 

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. 


