
 

 
Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НП како 

НПМ) на 23.05.2013 година спроведе редовна ненајавена посета на ПС Кичево (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 Кичево постојат две стари подрумски 
простории кои се за индивидуално задржување и кои не ги исполнуваат основните 
домашни како и меѓународни стандарди за задржување. НПМ искажа загриженост по 
однос на состојбата на просториите за задржување на лица лишени од слобода, 
истакнувајќи дека и задржувањето во услови под стандардите преставува нехумано и 
понижувачко постапување. Просториите се затемнети и без доволно вештачка, како и 
дневна светлина согласно стандардите за места каде се лишуваат и задржуваат лица 
лишени од слобода. Во самите простории немаше ниту поставено уреди за загревање, 
па оттмау е загрижувачки како овие простории се затоплуваат за време на зимските 
денови. Во моментот на посетата во ПС Кичево немаше задржани ниту приведени 
лица со кои тимот на НПМ ќе може да разговара за 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 се водат уредно и ажурно, и во истите сите колони од образецот беа 
соодветно пополнети. За секој настан беше даден детален опис кој беше јасен и 
читлив. Единствено при проверката на Регистарот за дневни настани беше 
забележано дека се користи коректор за бришење на неточни, односно погрешни 
податоци, како и 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. 

 



НПМ тимот утврди дека папките се водат делумно уредно, имено по направениот увид 
констатираше дека во едно досие недостасува Записник за поука за правата иако на 
втората страна беше забележано дека во состав на папката се наоѓа и тој документ. 
Записникот за задржување беше уредно пополнет и во него беа заведени сите 
службени лица кои обавиле разговор со лицето лишено од слобода.  

НПМ тимот при увидот утврди дека за странски државјанин ПС Кичево испраќа 
телеграма за задржување на странско лице и истото соодветно се заведува во 
записникот за задржување.  

Оваа полициска станица не располага со посебен буџет за храна со кој ќе се 
обезбедува оброк за задржаните лица. 

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 
отстранат утврдените недостатоци. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


