
 

На 16.10.2013 година Националниот превентивен механизам спроведе ненајавена 

посета на ПС за гранична контрола Богородица, а посетата се реализираше во 

соработка со надворешен соработник од Македонското здружение на млади правници.  

Посетата на полициската станица за граничен премин Богородица се спроведе на 

начин што најпрво беше воден разговор со командирот 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 немаше 

лица лишени од слобода.  

Согласно информацијата добиена од командирот на оваа ПС, граничната контрола го 

опфаќа патниот и железничкиот сообраќај , а имајќи во предвид дека оваа станица не 

е назначена за задржување, лицата лишени од слобода престојуваат или во 

канцеларијата на раководителот на смена  или пак во салата на железничкиот премин. 

Овие простории се користат и за лишување од слобода на лица кои се бараат со 

потерница, односно за нив постои сомневање дека се сторители на кривични дела. 

Во оваа станица лицата лишени од слобода се поучуваат за своите права, а за оние 

лица кои не го разбираат јазикот се известува надлежниот сектор за превземање на 

соодветни дејствија. ПС за гранична контрола има назначено просторија за баратели 

на право на азил која е во уредна состојба, добро опремена и дискретна за престој. 

Беше констатирано дека евиденцијата за лицата лишени од слобода содржи 

задолжителен записник за поука за правата, како и дополнителни службени белешки 

за приведување и за извршен преглед. Изготвените записници се уредно потпишани 

од лицата кои биле лишени од слобода на граничен премин. Но воедно беше утврдено 

дека не постои евиденција за времетраењето на лишувањето од слобода во 

индивидуалните папки, ниту пак податок во колку часот и на кого ( на која полициска 

станица или друг орган) се предава лицето кое е лишено од слобода. 

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. 


