
 

 
 

Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) на 
27.03.2015 година спроведе последователна посета на ПС Гази Баба која имаше за 
цел проверка на имплементацијата на препораките дадени во извештајот од 
редовната посета спроведена на 12.10. 2012 година.  

НПМ спроведе ненајавена последователна посета на ПС Гази Баба 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.  

Во таа насока, oд посетата на НПМ на 27.03.2015 година може да се заклучи 
дека во делот на евиденцијата има значително подобрување т.е во сите индивидуални 
досиеја беа содржани потребните записници и документи согласно Стандардните 
оперативни процедури, а записникот за задржување се пополнува целосно и уредно 
согласно логичниот тек на настанот, односно е наведено кога лицето е лишено од 
слобода, а кога е задржано во полициската станица. Најголемиот број на дадени 
препораки до ПС Гази Баба беа спроведени, а мал број делумно спроведени.  

Во сите индивидуални досиеја имаше и записник за контрола на задржани 
лица, во кој записник е наведено дека задржаното лице било надгледувано на секој 1 
час. Од увидот во папките за задржани лица беше утврдено и дека се известува 
семејството на задржаното лице, а правото на бранител беше остварено во еден 
случај и во записникот за задржување имаше потпис и факсимил од адвокатот. Во дел 
од проверените папки беше известен и Јавниот обвинител согласно ЗКП. 

Од последователната посета беше констатирано дека поуката за правата на 
лица лишени од слобода веќе е истакната во ходникот на просториите за задржување 
и просториите наменети за распит и разговор со лицата лишени од слобода. Меѓутоа 
истите права не беа истакнати во самите простории за задржување како што се бара 
во препораката на НПМ тимот. НПМ при постата утврди дека сите простории за 
задржување од надворешниот дел на вратата беа нумерички обележани.  

Што се однесуваа за препораките упатени до МВР, НПМ при последователната 
посета во полициската станица Гази Баба утврди дека дел од препораките беа 
спроведени, дел не спроведени и две препораки делумно спроведени. Од увидот 
беше утврдено дека при влезот на полициската станица Гази Баба е поставена 
пристапна рампа за лица со посебни потреби.   

Во моментот на посетата во ПС Гази Баба имаше едно задржано лице со кое 
тимот на НПМ оствари разговор за постапувањето со него од страна на полициските 
службеници и условите за задржување во оваа полициска станица. Задржаното лице 



истакна дека било запознаено за причините за лишување од слобода и дека му биле 
соопштени правата во полициската станица Гази Баба. Воедно му било дозволено да 
го извести семејството и да повика адвокат по сопствен избор, а за време на престојот 
во ПС Гази Баба не се соочило со закани или повреди од службените лица. Лицето 
истотака информираше дека за време на задржувањето му било понудено храна, 
меѓутоа истиот одбил да јаде. Истотака задржаното лице потврди дека му се 
дозволило користење на тоалет.  

Во врска за препораката да се даде укажување на инспекторите распитите со 
лица лишени од слобода да се спроведуваат исклучиво во просторијата која е 
наменета за таа цел, која е содветно опремена и истата се наоѓа под видео надзор, 
НПМ доби податок од задржаното лице дека оваа препорака не е спроведена. Имено 
задржаното лице информираше дека разговорите и испитувањата инспекторите ги 
спровеле во нивните службени канцеларии, а не во просториите наменети за таа цел. 

Што се однесува за препораките за ставање во функција на камерите кои не се 
исправни и да се поправи системот за повикување, како и да се постави посебен 
систем за вентилација во просториите за задржување кој ќе обезбедува доволен 
проток на воздух и ќе ги прочистува местата каде престојуваат лица лишени од 
слобода, НПМ тимот при последователната посета утврди дека состојбата со видео 
надзорот (камерите) не е променета, некои од камерите беа во функција, а некои не. 
Во врска со вентилацијата НПМ утврди дека не е превземено ништо од страна на МВР 
за имплементирање на оваа препорака, поточно сеуште нема поставено посебен 
систем за вентилација во просториите за задржување.  

Согласно меѓународните стандарди на лица лишени од слобода им се 
гарантира правото на храна, а Стандардните оперативни процедури на МВР за 
постапување со задржаното лице му утврдуваат минимум еден оброк во периодот за 
задржување (доколку е задржано повеќе од 6 часа). Од спроведениот разговор со 
сменоводителот, НПМ беше информирано дека за ПС Гази Баба веќе има обезбедено 
посебен буџет за храна на задржаните лица, со што се утврдува дека препораката за 
обезбедување на посебен буџет за храна е имплементирана. 

Во врска со препораката за користењето на тоалетите за задржаните лица да 
се одвива под надзор на полициски службеник, но со затворена врата заради 
обезбедување на правото на интимност и приватност на задржаното лице. Од 
разговор со сменоводителот е дадена информација дека се почитува правото на 
приватност кога лицата лишени од слобода го користат тоалетот, поточно полицискиот 
службеник заради безбедност влегува во тоалетот, но внимава да не ја загрози 
интимноста и приватноста на лицето лишено од слобода. 

Истотака беше констатирано дека од тоалетите се отстранети опасните 
материјали и предмети, поточно во тоалетот беа тргнати огледалото кое е со лесно 
кршлив материјал, како и металениот држач за тоалетна хартија и цревото за туш. 

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. 


