
 

 

 

На 30.09.2014 година Народниот правобранител- Национален превентивен механизам 
(НПМ) спроведе редовна ненајавена посета на ПС Крушево (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. 
 
Посетата на полициската станица се спроведе на начин што најпрво се оствари 
разговор со командирот на полициската станица, а потоа посетата продолжи со 
обиколка на дел од службените и помошните простории на ПС Крушево.  

По обиколката, НПМ тимот направи увид во неколку регистри и евиденции:  

• Книга за дневни настани; 
• Евиденција за приведени лица; 
• Регистар за употреба на средства за присилба; 
• Евиденција за лица лишени од слобода и задржани лица и  
• Регистар за поднесени претставки од граѓани против полициски службеник, како 

и во  
• Oдреден број на индивидуални досиа за задржани лица.  

Согласно Решението1 за определување на полициски станици за задржување на лица 
оваа ПС е определена за задржување, меѓутоа реално истата нема просторни услови 
согласно домашните и меѓународни стандарди за задржување на лица лишени од 
слобода. Имено лицата лишени од слобода се задржуваат во службените канцеларии 
на полициските службеници. Службените канцеларии не располагаат со соодветни 
средства за одмор (кревет, душек, постелнина) и не ги исполнуваат условите за 
подолготрајни задржувања во текот на ноќните часови. Воедно Националниот 
превентивен механизам изрази загриженост од аспект на тоа дека лицата лишени од 
слобода се сместуваат во просторија која се користи и за други намени и на тој начин 
истите може да се доведат во понижувачка состојба. 

                                                           
1 Решението за определување на полициски станици за задржување на лица број 12.1-82035/1 
од 18.11.2011 година, донесена од страна на МВР („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.163/11), определува 38 полициски станици во кои се задржуваат лица. 



 

Полициската станица не располага ниту со посебна просторија за преглед-претрес, а 
прегледот на лицата лишени од слобода се врши во ходникот на ПС, додека 
разговорот со лицата лишени од слобода се спроведува во службените канцеларии. 

Во моментот на посетата немаше задржани лица, со кои тимот на НПМ ќе можеше да 
разговара околу постапувањето со нив од страна на полициските службеници и 
условите за задржување во оваа полициска станица.  

Според информациите добиени од командирот на ПС Крушево во оваа полициска 
станица има вработено двајца сменоводители. Во делот на постапувањето со децата 
беше дадена информација дека оваа ПС не располага со посебна просторија за 
задржување на деца па оттаму се настојува да не се задржуваат, ниту пак има 
инспектор кој ќе работи исклучиво со малолетни лица. При задржувањето на 
малолетно лице секогаш се известува Центарот за социјална работа, како и адвокат 
согласно Законот за правда на децата, но се случува Центарот да не доаѓа редовно во 
случај на задржување на малолетно лице. 

Водејќи се по меѓународните стандарди за лицата лишени од слобода им се гарантира 
и правото на храна, а стандардните оперативни процедури на МВР утврдуваат 
минимум еден оброк во периодот на задржување (доколку е задржано повеќе од 6 
часа). Од спроведениот разговор со командирот, беше кажано дека оваа ПС не 
располага со посебен буџет за обезбедување на храна на задржаните лица, а храната 
се обезбедува од страна на полициските службеници ако задржаното лице нема свои 
парични средства. 

Регистарот за дневни настани се води уредно, во истиот сите колони се целосно 
пополнети, за секој настан има детален опис кој e јасен и читлив. Во регистарот за 
дневни настани грешките се прецртуваат, односно не се користи коректор.  

Проверката на индивидуалните папки за задржани лица се спроведе по случаен избор 
(во еден од предметите во кои беше направен увид стануваше збор малолетно лице). 
НПМ тимот при проверката утврди дека папките не се водат уредно, односно  не за 
сите предмети се користи форматот за индивидуална папка, документацијата во дел 
од папките не беше целосна и уредно пополнета, а во еден предмет недостасуваше 
записникот за задржување на лице.  

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 
елиминираат откриените недостатоци. 


