
 

Националниот превентивен механизам (НПМ) на 31.10.2011 година оствари 
редовна ненајавена посета на Полициската станица Тетово (прва посета од НПМ 
тимот на оваа полициска станица) зарди утврдување на состојбите и условите во ова 
место на лишување од слобода. Посетата започна во 10.00 часот, а заврши во 14.40 
часот (вкупно времетраење: 4 часа и 40 минути). 

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, помошни простори и 
возила за превоз на лица). 

Полициската станица Тетово се наоѓа во центарот на градот во реновирана 
зграда од цврста градба. Во Полициската станица има три нови простории за 
задржување изградени на местото на старите простории. Тие се наоѓаат во 
сутеренскиот дел од реновираната зграда на Полициската станица и ги исполнуваат 
минималните стандарди за задржување лица. При увидот, во Полициската станица не 
беа забележани предмети што би можеле да се употребуваат за насилство или 
заплашување. Посебна просторија за задржување малолетни лица нема. 

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

При увидот во евиденцијата констатирано е водење уредна документација на 
регистрите со детален опис на настаните и соодветно пополнети обрасци. Папките за 
задржани лица се уредни и ја содржат потребната документација, но во некои папки 
останале непополнети втората и третата страна. Во некои од папките изостанува 
посебен записник за поука и остварување на правото на бранител и другите права 
поради што НПМ тимот даде копија од Записникот на командирот на Полициската 
станица Тетово. 
 

Националниот превентивен механизам подготви посебен извештај за посетата 
со констатирани позитивни и негативни состојби и соодветни препораки за 
Министерството за внатрешни работи и за Полициската станица Тетово за 
отстранување на воочените недостатоци. 


