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На 28.12.2016 година Националниот превентивен механизам - НПМ 

спроведе ненајавена посета на Полициската станица Струга. Посетата започна во 

9 часот, а заврши во 15 часот (вкупно времетраење од 6 часа). Претходно, 

полициската станица Струга е посетена од страна на НПМ тимот на 29.08.2012 

година.  

Посетата на Полициската станица Струга беше спроведена од страна на 

НПМ тимот во состав од тројца советници, предводени од државен советник  од 

канцеларијата на Народниот правобранител. 

Целта на посетата, согласно Факултативниот протокол кон Конвенцијата 

против тортура и друго сурово, нехумано или понижувачко постапување или 

казнување, беше идентификување на евентуални ризици заради спречување 

тортура или друг вид сурово, нечовечно или понижувачко постапување или 

казнување. 

На почеток од посетата беше спроведен разговор со командирот на 

полициската станица на кој му беше укажано за мандатот и надлежностите на 

Националниот превентивен механизам, потоа се изврши увид во просториите за 

задржување на лица, службените и помошни простории, а се изврши и увид во 

регистрите кои се водат во полициската станица (регистар за дневни настани, за 

повикани, приведени и задржани лица, регистар за употреба на средства за 

присилба, регистар за претставки и поплаки од граѓани). 

Во моментот на посетата немаше задржани лица во ПС Струга, со кои 

тимот на НПМ би можел да разговара во однос на постапувањето со нив од 

страна на полициските службеници, остварувањата на нивните права, како и за 

условите за задржување во оваа полициска станица. 
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Полициската станица има две простории за задржување за кои НПМ доби 

информација дека воопшто не се користат подолг временски период, како 

резултат на претходно дадените препораки од страна на Националниот 

превентивен механизам. Сите случаи во кои е потребно задржување на лице 

повеќе од 6 часа, истото се спроведува во ПС Охрид. 

Од извршениот увид во просториите за задржување тимот на НПМ 

констатира дека втората просторија се уште не е запечатена, а опремена е со 

кревет и перница, што упатува на можно користење на просторијата за 

задржување на лица.  

Во оваа смисла, беше повторно препорачано просториите за задржување 

во оваа полициска станица да се запечатат до нивно реновирање и 

приспособување согласно предвидените стандарди, а во овој период задржаните 

лица да се спроведуваат до најблиската полициска станица која ги исполнува 

условите за задржување. 

Тимот на НПМ доби информации дека еден од посериозните проблеми со 

кои се соочува оваа полициска станица поради недостаток на простории за 

задржување, е кратокотрајното задржување на проблематични и агресивни лица, 

кои се сместуваат во простории кои не ги исполнуваат условите за прифат и 

задржување и кои не се соодветно обезбедени и заштитени. 

Задржувањето на овие лица во службени простории под постојана 

присмотра и полициско присуство, би можело да го зголеми ризикот од 

несоодветен третман и понижувачко постапување спротивно на одредбите од 

домашната и меѓународната правна регулатива, којашто го забранува секој облик 

на мачење и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување или 

казнување. 

Во ПС Струга нема посебна просторија за разговор со малолетни лица, 

просторија за распит, ниту пак просторија за идентификација, па така разговорите 

со повиканите или лица лишени од слобода се вршат во службените канцеларии 

или во просторијата на сменоводителот.  
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Од извршениот увид во службените канцеларии во оваа полициска станица, 

тимот на НПМ констатира дека се наоѓаат во многу лоша материјална состојба, 

што дополнително го отежнува секојдневното работење на Полициската станица. 

Имено, во скоро сите простории во коишто беше извршен увид, беше евидентно 

присуство на влага на внатрешните ѕидови и стар и дотраен инвентар. 

За посетата Националниот превентивен механизам изготви посебен 

извештај во кој ги констатира позитивните и негативните состојби и даде 

конкретни препораки до Министерството за внатрешни работи и до командирот на 

полициската станица во Струга со цел да се елиминираат откриените недостатоци 

и да се подобрат условите и постапувањето со лицата лишени од слобода, 

приведените и задржаните лица. 


