
 

 
На 27.11.2014 година Националниот превентивен механизам спроведе ненајавена 
посета на ПС Пробиштип (која е прва посета од страна на НПМ тимот на оваа 
полициска станица). Посетата се реализираше во соработка со надворешен 
соработник од Македонското здружение на млади правници кое е регистрирано 
здружение за давање на бесплатна правна помош. 

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. 
 

При посетата на оваа полициска станица беа испитани:  
• материјалните услови во местата за задржување,  
• постапувањето на полициските службеници со лицата лишени од слобода,  
• евиденцијата на регистри и посебни записници за задржани лица,  
• други места (работни простории на полициски службеници).  

 
ПС Пробиштип има 3 стари простории за задржување со по еден кревет- за 
индивидуално задржување. Просториите за задржување се наоѓаат во подрумскиот 
дел на полициската станица. Трите простории не ги задоволуваат стандардите за 
сместување на задржани лица од аспект на нивната големина. Имено, сите простории 
се со многу мала површина, односно истите се со површина од  2.66m2 со што не се 
задоволува минималниот стандард од 4 m2 по лице. При увидот во просториите за 
задржување НПМ утврди дека истите не се соодветно опремени со чисти и уредни 
средства за одмор (за краткотрајни и ноќни задржувања), а во нив има кревет, душек, 
ќебе, меѓутоа во ниту една просторија немаше постелнина и перници за ноќен одмор и 
преспивање. 

Во делот на осветлувањето, просториите не ги задоволуваат стандардите кои се 
однесуваат на дневна светлина, односно има само вештачка светлина која влегува од 
отворот на горниот дел на вратата. При посетата НПМ констатираше дека 
температурата е под рамките на прифатливиот опсег од околу 16оС, додека влажноста 
на воздухот се движеше околу 42%. Бидејќи во просториите нема поставено посебни 
грејни тела, како проблем е загревањето во текот на зимскиот период. Истите имаат 
инсталиран систем за повикување (домофон), но за време на посетата не беше во 
функција, па се поставува прашањето на каков начин задржаните лица го известуваат 
полицискиот службеник за итните потреби, имајќи во предвид дека просториите за 
задржување се подрумски простории, а канцеларијата на сменоводителот се наоѓа во 
приземскиот дел. 

 



НПМ тимот при обиколката на просториите за задржување, како и во останатите 
службени простории не наиде на средства со кои може да се врши заплашување или 
други сомнителни предмети.  

  
Регистарот за дневни настани уредно се води, во истиот сите колони од образецот беа 
ажурно пополнети. Во регистарот за дневни настани делото е детално опишано, ги 
содржи сите потребни информации, и сите графи се соодветно пополнети без 
употребување на коректор. Прегледот во оваа книга дава јасен приказ на сите 
активности и работи кои влегуваат во делокругот на ПС Пробиштип. Евиденцијата за 
лица лишени од слобода и задржани лица беше констатирано дека уредно се води, 
сите графи се пополнети, јасна е категоријата дали станува збор за лица лишени од 
слобода или задржани лица. При увид во истата евиденција беше утврдено дека 
постои логичен след на настаните. 
 
Проверката на индивидуалните папки се спроведе по случаен избор, при што беше 
констатирано дека уредно се водат, и покрај записникот за задржување се приложени 
поголем број на други документи кои се однесуваат на задржувањето на лицето и 
остварувањето на неговите права во полициската постапка.  
Во записници постои логичен тек на настанот, со тоа што правилно се утврдува 
времето на лишување од слобода. Во едно индивидуално досие имаше и контролен 
лист за задржани лица, во кој лист е наведено дека задржаното лице било 
надгледувано 12 пати на секои 30/40 минути.  
 
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. 


