
 

 

На 11.12.2014 година Народниот правобранител- Национален превентивен механизам 
(НПМ) спроведе редовна ненајавена посета на ПС Кисела Вода (која е трета посета 
од страна на НПМ тимот на оваа полициска станица). НПМ ја спроведе посетата 
придружуван од надворешен соработник од Здружението за кривично право и 
криминологија, врз основ на претходно склучен Меморандум за соработка. 

НПМ спроведе ненајавена посета на полициската станица Кисела Вода согласно 
целта утврдена во Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друго 
сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување. Со Факултативниот 
протокол се дефинира дека целта на редовните посети на местата каде лицата се 
лишени од слобода е идентификување на ризици заради спречување на тортура или 
друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување. 

Посетата на полициската станица се изврши на начин што прво се оствари разговор 
со задржаното лице во полициската станица, а потоа НПМ тимот спроведе увид во 
местата за задржување на лица лишени од слобода. Посетата продолжи со обиколка 
на дел од останатите службени и помошни простории на ПС Кисела Вода. 

Во моментот на посетата во ПС Кисела Вода имаше едно задржано лице со кое НПМ 
спроведе разговор во делот на постапувањето на полициските службеници и условите 
за задржување во полициската станица. Задржаното лице истакна дека при 
приведувањето биле користени средства за врзување (лисици) и се пожали на 
односот при приведувањето. За односот на полициските службеници во ПС Кисела 
Вода истакна дека е професионален и коректен, а посебна грижа покажувал 
сменоводителот кој бил задолжен за него кога има потреба за тоалет или пак некоја 
друга потреба (бидејќи домофонот не работи, за одредена потреба го известувал 
сменоводителот со замавнуваме пред камерата). 

Задржаното лице се пожали на температурата во просторијата за сместување, што 
беше утврдено и преку мерењето на истата од страна на НПМ, која изнесуваше 16оC 
степени, што е под посакуваните прифатливи стандарди. 

Од спроведениот увид во просториите за задржување НПМ утврди дека истите 
соодветно се опремени со уредни и чисти средства за одмор (за краткотрајни и ноќни 
задржувања). Sидовите се варосани и чисти, но на неколку места беше приметливо 
оштетување на sидот. Под скалилата, пред влезот во делот на просториите за 
задржување се наоѓа простор кој е ограден со решетки и чија намена е магацински 
простор за чување службени материјали и опрема, но присуството на две дрвени 
клупи и констатирано отсуство на материјал кој се чува, упатува на можно користење 
како просторија за задржување на лица. 



Во просториите за задржување има поставен видео систем (камери) кој за време на 
посетата беше во функција. Истотака во овие простории има вграден систем за 
повикување (домофон) кој не е во употреба. Проблемот со нефункционирањето на 
домофоните беше констатиран уште при првата посета во 2011 година, а на 
08.03.2012 година добиен е одговор од полициската станица дека е испратено барање 
до СВР Скопје за поправка на системот за повикување. Во 2012 година НПМ 
констатирал иста состојба, односно било утврдено дека делумно функционираат 
алармите, а од тогаш полициските службеници вршат непосредна контрола над 
задржаните лица.  

Од увидот во евиденцијата беше утврдено дека постојат одредени неправилности при 
внесувањето на времето на лишување од слобода и времето на задржување на 
лицето, односно записниците за задржување не секаде имаат логичен тек на 
настаните со кој точно ќе се определи времето на приведување, задржување и 
поучувањето на правата за време на задржување во полициска станица. 

Исто така беше утврдено приведување на дете заради утврдување на идентитет, што 
може да доведе до дополнителна траума и да ги повреди правата на детето согласно 
Законот за правда за децата, како и евидентирање на исти лица во книгата за 
приведени лица и книгата за лица кои се лишени од слобода и задржани лица. 

Како резултат на реализираната посета Народниот правобранител како Национален 
превентивен механизам подготви посебен извештај во кој ги констатираше 
позитивните и негативните состојби и даде соодветни препораки упатени до 
Министерството за внатрешни работи и до командирот на Полициската станица 
Кисела Вода со цел отстранување на идентификуваните недостатоци. 


