
 

 

Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) на 
12.12.2013 година спроведе последователна посета на ПС Радовиш која имаше за цел 
проверка на имплементацијата на препораките дадени во извештајот од редовната 
посета спроведена на 20.03.2012 година.  

НПМ спроведе ненајавена последователна посета на ПС Радовиш 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. 

При последователната посета која ја спроведе Националниот превентивен механизам 
на 12.12.2013 година беше утврдено дека состојбите со условите во полициската 
станица Радовиш не се променети. При последователната посета беше утврдено за 
просториите кои се подрумски  дека се чисти и варосани, но на креветите немаше 
душек за ноќевање. НПМ констатираше дека просториите за задржување, иако не ги 
исполнуваат основните минимални стандарди сеуште се користат за долготрајни 
задржувања. Задржаните лица се контролираат на секој час и истото се пополнува во 
посебна книга за спроведен надзор. При увидот во истата беше констатирано дека 
бројот на задржувања во оваа ПС е прилично мал. 

Во последователната посета беше забележано дека правата на граѓаните се веќе 
уредно истакнати во просторијата за прифат (канцеларијата на сменоводителот), 
меѓутоа не беа истакнати во делот на просториите за задржување. 

Беше утврдено дека има подобрување во водењето на евиденцијата за лицата 
лишени од слобода, односно во сите предмети покрај записникот за задржување и 
записникот за поука за правата на лица беа приложени поголем број на други 
документи кои се однесуваат на задржувањето на лицето и остварувањето на 
неговите права во полициската постапка. Како позитивен пример е постоењето на 
записникот за право на лекар. Во сите папки втората и третата страна од папката беа 
уредно пополнети, со што се овозможува лесен и непречен увид во содржината на 
папката и документите во состав на истата. При увидот во сите индивидуални досиеа  
НПМ утврди дека записникот за задржување се води и се пополнува целосно и уредно 

Како резултат на реализираната посета Националниот превентивен механизам 
подготви извештај во кој ги констатираше состојбите и даде соодветни препораки до 
Полициската станица Радовиш, како и до Министерството за внатрешни работи. 

 


