
30.06.2011 

ПОСЕТА НА ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ДРАЧЕВО 

Заради утврдување на состојбите и условите во местата на лишување од 
слобода, тимот на Националниот превентивен механизам на 30.06.2011 година 
изврши редовна ненајавена посета на Полициската станица Драчево (прва посета од 
овој тим на оваа полициска станица). Посетата започна во 09:30 часот, а заврши во 
13:35 часот (вкупно времетраење од 4 часа и 05 минути). 

Целта на посетата согласно Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура и друго сурово, нехумано или понижувачко постапување или казнување беше  
идентификување ризици заради спречување тортура или друг вид сурово, нечовечно 
или понижувачко постапување или казнување. 

При посетата беа испитани: 

 материјалните услови во местата за задржување;  

 постапувањето со лицата лишени од слобода од страна на полициските 
службеници; 

 евиденцијата на регистри и посебни записници за задржани лица; 

 други места (работни простори на полициски службеници, помошни простори и 
возила за превоз на лица). 

Полициската станица Драчево е сместена во стара и дотраена барака. 
Просториите за задржување лица не ги исполнуваат минимум стандардите за место за 
задржување, а условите во работните простории, како и во тоалетите се во прилично 
лоша состојба. Оваа полициска станица нема посебна просторија за задржување 
малолетни лица, ниту вработен инспектор за малолетничка деликвенција. 

Во моментот на посетата во Полициската станица Драчево немаше задржано 
лице со кое тимот на Националниот превентивен механизам би разговарал за 
постапувањето при и за време на лишувањето од слобода. 

При увидот во евиденцијата даден е посебен акцент на увидот во Регистарот за 
повикани, приведени и задржани лица, како и на одреден број индивидуални папки за 
задржани лица, избрани по случаен избор. Регистарот за дневни настани и Регистарот 
за лица на кои по кој било основ им е ограничена слободата на движење беа уредно 
водени и сите колони од образецот беа пополнети. 

По посетата подготвен е Посебен извештај со констатирани позитивни и 
негативни состојби и соодветни препораки до Министерството за внатрешни работи и 
до самата полициска станица со цел да се елиминираат утврдените недостатоци. 


