
 

 

 

Народниот правобранител - Национален превентивен механизам (НПМ) на 28.05.2014 

година спроведе последователна посета на ПС Бит Пазар која имаше за цел проверка 

на имплементацијата на препораките дадени во извештајот од редовната посета 

спроведена на 09.12.2011 година.  

НПМ спроведе ненајавена последователна посета на полициската станица Бит 

Пазар 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. Посетата се 

фокусираше на неколку негативни констатации од посебниот извештај од 2011 година 

и оцена на имплементацијата на дадените препораки. 

Последователната посета на полициската станица Бит Пазар се спроведе во неколку 

чекори. Тимот на Националниот превентивен механизам на почетокот ја објасни целта 

на последователната посета пред сменоводителот на полициската станица, а потоа 

спроведе увид во просториите за задржување, просториите за разговор и прифат, 

тоалетите за задржаните лица, како и увид во Книгата за дневни настани, Регистарот 

за лица лишени од слобода, Регистарот на употреба на средства за присилба  и шест 

помошни досиеjа за задржани лица. НПМ при посетата спроведе разговор со 

приведено лице за постапувањето и остварувањето на правата во полициска 

постапка. 

Од последователната посета која ја спроведе Националниот превентивен механизам 

беше утврдено дека најголемиот број на препораки кои се однесуваат за полициската 

станица Бит Пазар беа иплементирани, но препораките кои се однесуваат за 

надлежното министерство (MВР) остануваат неспроведени.  

НПМ утврди дека од тоалетите сеуште не беа остранети опасните материјалии и 

предмети. НПМ смета дека истите предмети треба да се тргнат се со цел задржаното 

лице да не се самоповредува или пак да не нанесува повреди на полициските 

службеници. Воедно беше утврдено дека просториите за распит и разговор со лицата 



лишени од слобода иако пуштени во функција, сеуште не се соодветно опремени со 

компјутер и други технички помагала.  

Од страна на полицискиот службеник беше дадена информација дека лицата лишени 

од слобода не се внесуваат од задниот влез бидејќи истиот е тешко пристапен. Во 

однос на храната беше истакнато дека ПС Бит Пазар сеуште не располага со 

соодветни финансиски средства за набавка на истата. 

 

Иако во делот на дадените препораки НПМ констатираше напредок, односно нивно 

имплементирање од страна на ПС Бит Пазар, дополнително при последователната 

посета беше забележано дека во документацијата за задржани лица нема логичен тек 

на настаните, односно истото време се забележува за приведување, задржување како 

и поучување на правата на лицето лишено од слобода. Во оваа насока НПМ смета 

дека е потребно целосно пополнување на евиденциите за лица кои се приведени, 

лишени од слобода и задржани во полициска станица со запазување на логичниот тек 

на настаните, од времето на лишување од слобода до задржувањето во полициска 

станица во насока на почитување на временскиот максимум на лишување од 24 часа 

за полнолетно лице и 12 часа за малолетно лице. 

Во моментот на посетата во полициската станица Бит Пазар имаше едно приведено 

лице. НПМ тимот со истото лице спроведе разговор кој беше од доверлива природа и 

без присуство на службени лица. Според информациите добиени од самото лице, во 

моментот на лишување од слобода полициските службеници се однесувале коректно, 

лицето било поучено за своите права во полициска постапка, како што се  правото на 

лекар, правото на бранител, како и правото да се извести член од семејството. 

Како резултат на реализираната посета Народниот правобранител како Национален 

превентивен механизам подготви посебен извештај за последователната посета во кој 

ги констатираше состојбите и даде соодветни препораки упатени до Министерството 

за внатрешни работи и до командирот на Полициската станица Бит Пазар со цел 

отстранување на идентификуваните недостатоци. 


