
 

 

Националниот превентивен механизам (НПМ) на 12.10.2011 година 
спроведе редовна ненајавена посета на Полициската станица во Македонски 
Брод (прва посета од НПМ тимот на оваа полициска станица), заради 
утврдување на состојбите и условите во ова место на лишување од слобода. 
Посетата започна во 10.30 часот, а заврши во 13:30 часот (вкупно 
времетраење: 3 часа). 

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

При посетата на оваа полициска станица беа испитани: 

 материјалните услови во местата за задржување,  

 постапувањето на полициските службеници со лицата лишени од 
слобода,  

 евиденцијата на регистри и посебни записници за задржани лица со увид 
во нив, 

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

Полициската станица Македонски Брод има три подрумски простории 
кои не ги исполнуваат условите за задржување и не се употребуваат поради 
преголема влага. Како просторија за задржување раководните лица одлучиле 
да се употребува една стара службена канцеларија, а друга службена 
канцеларија како помошна просторија за задржување. Нема посебна 
просторија за задржување малолетни лица. 

Во моментот на посетата немаше задржано лице со кое НПМ тимот би 
разговарал за постапувањето на полициските службеници при лишувањето од 
слобода. 

При увидот во евиденцијата констатирано е дека книгите и регистрите се 
уредно водени, но поради отсуство на раководно лице, НПМ тимот не можеше 
да направи проверка во: Регистарот за употреба на средства за присилба и 
Регистарот на поднесени претставки од граѓани против полициски службеник и 
преземени  мерки. При увидот во папките за задржани лица посебен акцент 
беше ставен на времетраењето на задржување, како и на постапувањето со 
задржани малолетни лица. НПМ тимот даде забелешки за непочитување на 
одредбите од Законот за малолетничка правда и стандардните оперативни 
процедури за задржување и постапка со задржани лица. Имајќи го предвид 
фактот дека просториите за задржување се импровизирани службени 



канцеларии, НПМ тимот изразува загриженост во однос на ноќните 
задржувања знаејќи дека просторијата не располага со потребните средства за 
ноќен одмор. 

Како резултат на посетата, Националниот превентивен механизам 
подготви посебен извештај со констатирани позитивни и негативни состојби, 
како и соодветни препораки за Министерството за внатрешни работи и 
Полициската станица Македонски Брод со цел за отстранување на воочените 
недостатоци. 


