
 

 

На 10.10.2013 година Националниот превентивен механизам спроведе ненајавена 
посета на полициската станица за гранична контрола Блаце (која е прва посета од 
страна на НПМ тимот на оваа полициска станица за гранична контрола). Посетата се 
реализираше во соработка со надворешен соработник од Македонското здружение на 
млади правници. 

Посетата на полициската станица за гранична контрола Блаце се спроведе на начин 
што најпрво беше воден разговор со двајца сменоводители на ПС, а потоа НПМ тимот, 
направи увид во просториите на полициската станица, како и увид во евиденцијата за 
лицата лишени од слобода. За време на посетата на полициската станица за гранична 
контрола немаше лица лишени од слобода со кои тимот на НПМ ќе можеше да 
разговара околу постапувањето со нив од страна на полициските службеници и 
условите за лишување од слобода во оваа полициска станица за гранична контрола. 

НПМ наиде на конструктивна соработка од страна на службените лица и оствари 
непречен увид во потребните простории и документи за лица лишени од слобода при 
посетата на ПС за гранична контрола Блаце. При влезот на полициската станица за 
гранична контрола Блаце има поставено рампа за лица со посебни потреби. 

Лицата лишени од слобода секогаш се поучуваат за своите права на јазикот кој го 
познаваат и во оваа ПС има вработени полициски службеници што го познаваат 
англискиот, албанскиот, турскиот, ромскиот, или српскиот јазик.  Беше утврдено дека 
иако оваа ПС не е определена за задржување, сепак недостасува посебна просторија 
за краткотраен престој на лицата лишени од слобода која ќе ги задоволува 
безбедносните аспекти, но и стандардите за сместување на лица лишени од слобода. 

Имајќи ја во предвид Уредбата за стандардите и нормативите за планирање, изградба 
и уредување на објектите кои ги користи Министерството за внатрешни работи на 
гранични премини каде е утврдено постоење на просторија за преглед на лица и 
ствари, како и просторија за баратели на азил со површина од 9м2., НПМ 
констатираше дека такви простории нема и на тој начин може да биде загрозено 
личното достоинство и хуманиот пристап на лицата доколку истите се претресуваат на 
несоодветни места или престојуваат во неуредени простории како баратели на азил. 

Како резултат на реализираната посета Националниот превентивен механизам 
подготви извештај во кој ги констатираше состојбите и даде соодветни препораки до 
Полициската станица за гранична контрола, како и до Министерството за внатрешни 
работи. 

 


