
 

 
 

 

Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) на 

24.04.2014  година спроведе последователна посета на ПС Дебар која имаше за цел 

проверка на имплементацијата на препораките дадени во извештајот од редовната 

посета спроведена на 31.05.2012 година. Посетата се реализираше со надворешен 

соработник од Македонското здружение на млади правници кое е регистрирано 

здружение за давање бесплатна правна помош и е вклучено во постапките за правна 

помош на азиланти во Прифатниот центар за баратели на право на азил. 

НП како НПМ спроведе ненајавена последователна посета на ПС Дебар во 

рамките на мандатот и надлежностите кои произлегуваат од Факултативниот протокол 

кон Конвенцијата против тортура и друго сурово, нечовечко или понижувачко 

постапување или казнување и Законот за народниот правобранител. 

Во таа насока, НПМ утврди дека поголемиот дел од препораките упатени до ПС Дебар 

во посетата остварена во мај 2012 година се делумно иплементирани. Од 

последователната посета беше констатирано дека сеуште не е започнато со 

реновирање и изградба на нови простории за задржување, а исто така во оваа 

станица нема посебна просторија за задржување на малолетни лица. Воедно НПМ 

утврди дека не постои подобрување на пристапот за лицата со посебни потреби до 

полициската станица, односно на влезот на станицата сеуште нема пристапна рампа. 

Како просторија за задржување се користи истата просторија која се користеше и при 

првата посета на НПМ на оваа полициска станица. Промените во истата се состоеа во 

отклонување на струјни кабли. НПМ беше информиран дека за време на зимскиот 

период се користат дополнителни греалки. 

При последователната посета НПМ исто така констатираше дека сеуште распитот со 

лицата лишени од слобода се спроведува во службените канцеларии бидејќи не 

постои посебна просторија за разговор со лицата додека истите се лишуваат од 

слобода. А во полициската станица нема вработено сменоводител кој ќе биде 

одговорен за задржаните лица, а во меѓувреме назначен е инспектор за малолетничка 

деликвенција. 



Од последователната посета беше утврдено дека има подобрување во водењето на 

евиденцијата за лицата лишени од слобода, но не на задоволително ниво, бидејќи 

сеуште не се користи формата за индивидуална папка (односно документите се чуваат 

во обичен бел лист). НПМ утврди дека индивидуалните досиеа ги содржаат 

потребните записници и документи согласно Стандардните оперативни процедури, но 

записникот за задржување не секогаш се пополнува целосно и уредно, меѓутоа се 

внимава на начинот на пополнување во делот на логичниот тек на настанот (јасно се 

прецизира кога лицето е лишено од слобода, а кога е задржано во полициската 

станица).  

НПМ тимот утврди дека правата на повикани, приведени или задржани лица беа 

истакнати на повеќе јазици во делот на просториите за задржување, како и во 

просторијата за прифат и разговор со задржаните лица. Согласно добиените 

информации, оваа полициска станица не располага со буџет за храна за задржаните 

лица во последните 10 години.  

Како резултат на реализираната последователна посета Националниот превентивен 

механизам подготви извештај во кој ги констатираше состојбите и даде соодветни 

препораки упатени до Министерството за внатрешни работи и до самата полициска 

станица со цел да се елиминираат недостатоците и ризиците. 


