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На 07.09.2018 година, Националниот превентивен механизам спроведе 

редовна ненајавена посета на Полициската станица за гранични проверки и 

граничен надзор (ПС за ГП и ГН) Белановце, која е сместена во објект на 

Полициското одделение (ПО) Матејче, што се наоѓа во селото Матејче. На влезот 

на објектот, освен табла дека се работи за Полициско одделение Матејче, не беше 

забележано никакво соодветно обележје дека во рамки на објектот е сместена и 

Полициската станица за гранични проверки и граничен надзор Белановце. 

Посетата произлегува од мандатот на Народниот правобранител - 

Национален превентивен механизам, предвиден во Факултативниот протокол кон 

Конвенцијата против тортура и друго сурово, нехумано или понижувачко 

постапување или казнување. Со Факултативниот протокол се дефинира 

спроведување на редовни посети на местата каде што може да се врши лишување 

на лица од слобода, со цел идентификување на ризици заради спречување на 

тортура или друг вид на сурово, нечовечко или понижувачко постапување или 

казнување. 

НПМ тимот наиде на добра соработка и кооперативност од страна на 

службените лица вработени во Полициската станица, кои овозможија непречен 

пристап до сите простории и инсталации и увид во бараната документација. 

При извршениот увид во канцелариите не беа забележани средства, ниту 

останати сомнителни предмети со коишто би можело да се врши заплашување на 

приведените, односно лицата лишени од слобода и задржани лица, но веднаш пред 

влезот на канцеларијата на заменик-командирот, на ормарчето што се наоѓа до 

вратата имаше метална шипка, којашто би можела да се користи за евентуално 

заплашување на лицата со коишто би се разговорало во канцеларијата. Имено, и 

самиот факт што оваа шипка стои на видно место, непосредно пред вратата во 
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канцеларијата каде што се врашат разговори, би можело да делува заплашувачки 

кон лицата спроведени за разговор во конкретната канцеларија.  

 

Полициската станица не располага со барања за признавање право на азил 

и адвокатски именик, односно листа на адвокати, за во случаите кога некое од 

лицата ќе истакне дека сака да се повика адвокат.  

НПМ тимот утврди дека во ПС за ГП и ГН Белановце се спроведуваат 

редовни и континуирани обуки за Стандардните оперативни процедури коишто се 

однесуваат на ранливи категории странци, непридужувани деца, како и за 

идентификување на жртви на трговија со луѓе. 

Полициската станица за ГП и ГН Белановце не е определена како полициска 

станица во којашто би можело да се врши задржување на лица, поради што истата 

и не располага со посебни простории за задржување. Во случаите кога има потреба 

од задржување во Станицата, разговорите ги вршат во канцеларијата на заменик-

командирот.  

НПМ тимот констатира дека, од начинот на којшто беше истакнато 

постапувањето во случаите кога полициските службеници од оваа Полициска 

станица ќе затекнат лица-странци во пограничното подрачје, може да се заклучи 

дека не се прави првичнa проценка заради идентификување на евентуална 

ранливост на затекнатите лица, што би требало овие полициски службеници да ја 

направат уште на самиот терен, односно на самото место на затекнување на 

лицата, туку веднаш се известуваат инспектори од РЦ за ГР Север или СВР 

Куманово од коишто добиваат понатамоши инструкции. Во најголемиот број од 

случаите се добиваат насоки лицата да се пренесат во ПТЦ Табановце, освен во 

случаите кога ќе се констатира дека е извршено одредено кривично дело и лицата 

се спроведуваат до ПС Куманово. 

Во однос на поуките за правата, на самиот влез на Полициската станица на 

видно место е поставен постер на кој се истакнати правата на повиканите, 



3 
 

приведените и задржаните лица на седум јазици, а исто така на видно место во 

ходникот е истакнат и Кодексот на полициската етика.  

Хигиената во просториите не беше на соодветно ниво, а во канцеларијата на 

заменик-командирот, во којашто се вршат во исклучителни ситуации разговори со 

лицата коишто се краткотрајно приведени во Полициската станица, немаше 

истакнато поуки за правата. 

НПМ тимот констатира дека оддалеченоста на Полициската станица од 

граничната линија се одразува на планирањето на активностите и ефикасноста на 

полицијата. 

НПМ тимот утврди дека во Регистрите за евиденција нотирани се пропусти во 

евидентирањето на настаните и пополнување на рубриките. 

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, како и до командирот на 

Полициската станица, со цел да се елиминираат укажаните недостатоци и да се 

подобрат условите и постапувањето со лицата лишени од слобода, приведените и 

задржаните лица. 

 

 

 

 


