
 

Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) на 
30.01.2013 година спроведе последователна посета на ПС Крива Паланка која имаше 
за цел следење и проценка на нивото на спроведување на препораките дадени во 
извештајот од редовната посета спроведена на 08.11.2011 година. 

НПМ спроведе ненајавена последователна посета на ПС Крива Паланка во рамки на 
мандатот и надлежностите кои произлегуваат од Факултативниот протокол кон 
Конвенцијата против тортура и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување 
или казнување и Законот за народниот правобранител. 

НПМ при последователната посета констатираше дека во ПС Крива Паланка и 
понатаму  се во функција истите простории за задржување. Во подрумскиот дел се 
наоѓаат две простории за индивидуално сместување во кои беше констатирана 
непроменета состојба во однос на условите за задржување. Во овие простории постои 
голема влага, не е вградено вештачко осветлување во самите простории, а како 
посебен проблем е системот за затоплување. При проверката на системот за 
повикување беше утврдено дека истиот е во исправна состојба. На влезната врата од 
просториите беа поставени контролни листови за надзор врз задржаните лица. 

Од посетата на НПМ во 2013 година како и од претходната коресподенција со МВР 
може да се заклучи дека се преземаат мерки за подобрување на условите на 
просториите за задржување лица преку план за реновирање на истите. Оваа ПС е 
опфатена во акциониот план за реновирање, но имајќи ги во предвид крајно лошите 
услови во просториите за задржување, потребно е привремено адаптирање на 
помошната просторија со цел нејзино користење при краткотрајните задржувања. 
Воедно, потребно е навремено реализирање на акциониот план со цел во најкраток 
можен рок обезбедување на простории за задржување кои ќе ги исполнуваат 
меѓународните стандарди. 
Во поглед на евиденцијата беше нотирано дека има подобрувања, т.е. во сите папки 
беа содржани потребните записници и службени документи, но потребно е правилно 
пополнување на истите со цел утврдување на логичкиот тек на времетраењето на 
лишувањето од слобода (јасно да се прецизира кога лицето е лишено од слобода ,а 
кога задржано во ПСОН).  Иако се води записник за право на лекар и истото претходно 
беше утврдено како позитивна пракса, сепак полициската станица треба да има 
засилена грижа врз лицата со видливи повреди и висок степен на алкохол во крвта и 
кај овие случаи превентивно треба да се повикува лекар со цел намалување на 
ризиците со кои би се загрозило здравјето на лицата задржани во полициска станица. 
Воедно беше утврдено дека не се водат контролни листи за спроведен директен 
надзор над задржаните лица, ниту пак се составуваат службени белешки за 
остварување на правото на храна. 

По однос на последователната посета НПМ достави посебен извештај со препораки 
до ПС Крива Паланка, како и до Министерството за внатрешни работи. 


