
 

 
Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НП како 

НПМ) на 06.06.2013 година спроведе редовна ненајавена посета на ПС Битола (која 
е прва посета од страна на НПМ тимот на оваа полициска станица). 

Целта на посетата, согласно Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура и друго сурово, нехумано или понижувачко постапување или казнување, е 
идентификување ризици заради спречување тортура или друг вид сурово, нечовечно 
или понижувачко постапување или казнување. 

При посетата на оваа полициска станица беа испитани: 

• материјалните услови во местата за задржување,  

• постапувањето на полициските службеници со лицата лишени од слобода,  

• евиденцијата на регистри и посебни записници за задржани лица, 

• други места (работни простории на полициски службеници, други помошни простории 
и возила за превоз на лица).  

Во состав на полициската станица Битола има 3 стари простории за 
задржување кои се за колективно задржување. Истите се наоѓаат во подрумскиот дел 
на полициската станица. Трите простории ги задоволуваат минимум стандардите за 
сместување на задржани лица од аспект на нивната големина. Воедно НПМ тимот при 
увидот утврди дека истите се соодветно опремени со чисти и уредни средства за 
одмор (за краткотрајни и ноќни задржувања), како што е кревет, нови душеци, ќебе, 
меѓутоа во ниту една просторија немаше перници за ноќен одмор и преспивање. Во 
делот на осветлувањето, просториите ги задоволуваат стандардите кои се однесуваат 
на дневна и вештачка светлина, меѓутоа во рамките на просториите нема поставено 
посебен издувен вентилатор за прочистување на воздухот, и вентилацијата се 
спроведува природно. Во моментот на посетата немаше задржани лица, ниту 
приведени лица, со кои тимот на НПМ ќе може да разговара околу постапувањето со 
нив од страна на полициските службеници и условите за задржување во оваа 
полициска станица. 

При увидот во евиденцијата констатирано е дека Регистарот за дневни настани 
и Регистарот за лица на кои по било која основа им е ограничена слободата на 
движење беа мошне уредно водени и во истите сите колони од образецот беа ажурно 
пополнети. Во регистарот за дневни настани делото е детално опишано, ги содржи 
сите потребни информации, и сите графи се соодветно  пополнети. Прегледот во оваа 
книга дава јасен приказ на сите активности и работи кои влегуваат во делокругот на 
ПС Битола. При проверката на регистрите НПМ тимот констатираше дека 
информациите од регистарот за дневни настани,  кореспондираат со податоците во 
регистарот за лица на кои по било која основа им е ограничена слободата на 
движење. Меѓутоа НПМ тимот утврди дека во Регистарот за лица на кои по било која 
основа им е ограничена слободата на движење недостасуваше месечен рекапитулар, 
што е обврска согласно стандардните оперативни процедури за постапување со лица 
лишени од слобода. 
 



Од страна на НПМ тимот беше констатирано дека индивидуалните папки 
уредно се водат во кои покрај записникот за задржување се приложени поголем број 
на други документи кои се однесуваат на задржувањето на лицето и остварувањето на 
неговите права во полициската постапка. Во некои од папките НПМ увиде и постоење 
на службена белешка за обезбедување на храна, како и писмен извештај за 
повикување на лекар и превземени мерки од страна на лекарот, што претставува 
добра пракса и истата треба да се земе како пример и користи во други полициски 
станици. Меѓутоа во еден дел од записниците беа увидени нелогичности во 
утврдувањето на логичниот временски тек на настаните што може да доведе до 
сомневање во однос на правилно утврдување на времето на лишување од слобода. 

За посетата Националниот превентивен механизам подготви посебен извештај 
во кој ги констатира позитивните и негативните состојби и даде соодветни препораки 
до Министерството за внатрешни работи и до самата полициската станица со цел да 
се елиминираат откриените недостатоци. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


