
 

Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) на 
23.09.2013 година спроведе последователна посета на ПС Куманово која имаше за 
цел проверка на имплементацијата на препораките дадени во извештајот од 
редовната посета спроведена на 26.10.2011 година. НПМ ја спроведе 
последователната посета придружуван од надворешен соработник, согласно 
Меморандумот за соработка потпишан помеѓу Народниот правобранител на РМ и 
Македонското здружение на млади правници (МЗМП).  

НПМ спроведе ненајавена последователна посета на ПС Куманово 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.  

Посетата на полициската станица Куманово се спроведе во неколку чекори. Тимот на 
Националниот превентивен механизам на почетокот ја објасни целта на 
последователната посета пред командирот на полициската станица, а потоа спроведе 
увид на просториите за задржување, тоалетите за задржаните лица, како и увид во 
Книгата за дневни настани, Регистарот за лица на кои по било која основа им е 
ограничена слободата на движење, Регистарот на поднесени претставки од граѓани 
против полициски службеник и преземени мерки, Регистар на употреба на средства за 
присилба  и неколку помошни досиеjа за задржани лица. НПМ при посетата не наиде 
на задржано лице. 

При последователната посета која ја спроведе Националниот превентивен механизам 
беше утврдено дека состојбите со условите во полициската станица Куманово 
делумно се подобрени и променети. Беше утврдено дека има подобрување во 
водењето на евиденцијата за лицата лишени од слобода, односно сите предмети беа 
со оформени папки во кои се содржани задолжителните записници при задржувањето 
во ПС. 

НПМ тимот утврди дека правата на повикани, приведени или задржани лица беа 
истакнати на повеќе јазици на поголем дел видни места, меѓутоа истите права не беа 
истакнати во внатрешниот дел на просториите за задржување. Во просториите за 
задржување беше утврдено дека хигиената е подобрена, но не на задоволително 
ниво, креветите во сите простории беа обложени со постелнина и ќебиња (кои беа 
делумо чисти), но перниците беа валкани и неуредни. Во нив сеуште немаше 
поставено систем за греење, ладење, како и систем за вентилација. При увидот во 
една од просториите констатирамо е дека не функционираше системот за повикување 
(алармот). 

На влезот на ПС Куманово има пристапна рампа за лица со посебни потреби.  



Во полициската станица Куманово сеуште  нема посебна просторија за задржување на 
малолетни лица како што е предвидено со Законот за малолетничка правда, а која би 
била соодветно уредена за задржување на оваа категорија на лица.  

Согласно Акцискиот план на МВР за реновирање  и реконструкција на просториите за 
задржување во полициски станици, ПС Куманово е ставена меѓу првите полициски 
станици каде што ќе се врши реновирање на просториите за задржување, поточно 
реновирањето и реконструирањето требало да стартува во 2012. Во ПС Куманово во 
период од две години состојбата е иста и сеуште се користат истите простории за 
задржување на лица лишени од слобода кои не ги исполнуваат стандардите по однос 
на затоплување, дневно и вештачко осветлување, вентилација и др.  

Воедно беше утврдено дека оваа ПС нема посебна просторија за распит на лицата 
лишени од слобода, а и не постои засебен буџет за храна на задржаните лица за кои 
согласно стандардните процедури и хуманитарното право треба да им се обезбеди 
оброк доколку се задржани подолго од 6 часа во ПС. 
 
Од посетата на НПМ во 2013 година може да се заклучи дека состојбата и условите во 
кои престојуваат задржаните лица е делумно променета. НПМ смета дека е потребно 
навремено реализирање на акциониот план со цел во најкраток можен рок 
обезбедување на простории за задржување кои ќе ги исполнуваат меѓународните 
стандарди. 
 
       За посетата Националниот превентивен механизам подготви посебен извештај во 
кој ги констатираше 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. Воедно е доставено барање за 
информирање во делот на спроведувањето на акциониот план на МВР во поглед на 
реновирањето на просториите за задржување во полициските станици. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


