
 

 

На 13.03.2014 година Националниот превентивен механизам спроведе ненајавена 
посета на Полициската станица за гранична контрола Делчево, а посетата се 
реализираше во соработка со надворешен соработник од Македонското здружение на 
млади правници кое е регистрирано здружение за давање на бесплатна правна помош 
и е вклучено во давањето на правна помош на азиланти во Прифатниот центар за 
баратели на право на азил. 

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

Посетата на полициската станица за граничнa контрола Делчево се спроведе на начин 
што најпрво беше воден разговор со командирот на ПС, а потоа НПМ тимот, направи 
увид во просториите на полициската станица, како и увид во евиденцијата за лицата 
лишени од слобода. 

ПС за гранична контрола Делчево не е назначена согласно Решението за полициска 
станица за задржување на лица лишени од слобода, па во таа насока во истата 
станица нема посебна просторија за таа намена. Сепак со оглед на овластувањата кои 
ги има истата станица може да лиши од слобода лица кои се бараат, односно за кои е 
издадена потерница или пак се работи за лица кои илегално влегле во државата.  

Согласно информациите добиени од командирот, оваа ПС нема посебна просторија за 
привремено задржување на лица лишени од слобода. Привременото задржување се 
врши во просторијата на сменоводителот, меѓутоа во случај кога има повеќе 
приведени лица привременото задржување се врши во холот на полициската станица 
во присуство на полициски службеници. НПМ тимот смета дека холот кој се користи за 
краткотрајни задржувања на лицата лишени од слобода не е адекватен за таа намена, 
дури и на оние задржувања од неколку часа, бидејќи привремено задржаните лица се 
изложени на поглед и љубопитност на други граѓани кои во дадениот момент се нашле 
во службените простории на Полициската станица за гранична контрола Делчево.  

Граничниот премин Делчево не располага со посебна просторија за претрес/преглед 
на лица лишени од слобода, ниту со посебна прсосторија за баратели на азил. 

НПМ тимот направи увид во неколку простории од објектот на полициската станица 
при што беше утврдено дека правата на лицата лишени од слобода и кодексот на 
полициска етика се истакнати на видни места достапни до граѓаните, поточно при 
самиот влез во холот на полициската станица за гранична контрола. Сепак во 
канцеларијата на сменоводителот немаше поставено постери со правата на лицата 



кои се лишени од слобода, па оттука НПМ смета дека правата на лицата лишени од 
слобода треба да бидат истакнати и во просторијата на сменоводителот (до 
дежурната служба), бидејќи таа е првата просторија во која лицата доаѓаат во контакт 
со службените лица и каде им се укажуваат правата.  
 
Националниот превентивен механизам при посетата на ПС за гранична контрола 
Делчево спроведе увид во целокупната евиденција која се однесува за лицата лишени 
од слобода, поточно беше извршен увид во Книгата за лица лишени од слобода и 
задржување, во Книгата за дневни настани, Книгата за употреба на средства за 
присилба, како и беа прегледани 4 индивидуални папки за лица лишени од слобода по 
случаен избор. Врз основ на увидот во Книгата за лица лишени од слобода и 
задржување беше констатирано дека овој регистар се води уредно, целосно се 
пополнети сите графи на образецот, Книгата за дневни настани се води ажурно, 
меѓутоа на неколку места за погрешно внесените податоци се користи коректор. Во 
полициската станица евидентна е нумеричка поврзаност на Книгата за дневни настани 
со книгата за лица лишени од слобода. 

Од увидот во записникот за задржување и записникот за поука, беше забележано дека 
лицата кои се приведени секогаш се известени за своето право да повикаат бранител 
и да им биде извршен лекарски преглед доколку истиот им е потребен.  

Националниот превентивен механизам изготви посебен извештај за реализираната 
посета во кој се констатирани позитивните и негативните состојби и дадени се 
соодветни препораки за Министерството за внатрешни работи и за командирот на ПС 
ГК Делчево. 

 


