
 

Националниот превентивен механизам (НПМ) на 09.12.2011 година спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициската станица Бит Пазар (прва посета од НПМ 
тимот на оваа полициска станица), со цел утврдување на состојбите и условите во ова 
место на лишување од слобода. Посетата започна во 16:50 часот, а заврши во 19:30 
часот (вкупно времетраење: 2 часа и 40 минути). 

Целта на посетата согласно Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура и друго сурово, нечовечно 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 преку увид во 
нив; 

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

Оваа полициска станица има 4 нови простории за задржување направени согласно 
меѓународните стандарди за задржување лица. Сите простории за задржување се за 
индивидуален престој и секоја просторија има видео надзор што соодветно се следи 
од дежурната служба кога во Полициската станица има задржани лица. Просториите 
ги задоволуваат минимум стандардите за сместување задржани лица бидејќи се 
изработени на начин и од материјали што овозможуваат висок степен на заштита на 
лицата од повреди, меѓутоа не ги задоволуваат препораките на CPT во однос на 
големината. При увидот во просториите не функционираше системот за повикување 
(домофоните). 

Во посебните тоалети за задржани лица, иако нови, постои одреден ризик за 
самоповредување или повредување на лицата лишени од слобода. Во тоалетите се 
вградени кршливи материјали кои лесно може да бидат злоупотребени. 

При увидот не беа забележани предмети што би можеле да се употребуваат за 
насилство или заплашување. Во моментот на посетата немаше приведено ниту 
задржано лице со кое НПМ тимот би разговарал за постапувањето при лишувањето од 
слобода. 

Документацијата воглавно е уредна, секоја папка за задржани лица ги содржи 
соодветните записници и службени белешки и задржаните лица уредно се 
информирани за сите права. Сепак, НПМ констатира дека во Регистарот за дневни 
настани и Регистарот за повикани, приведени и задржани лица не е јасно означено (не 
е наведено) за која категорија лица станува збор т.е. дали лицето е повикано, 
приведено или задржано, а во одредени случаи употребен е коректор. Во дел од 
папките за задржани лица употребен е стариот записник за бранител, а не новата 
форма на записник за поука и остварување на правото на бранител и други права. 

Како резултат од посетата, Националниот превентивен механизам подготви 
посебен извештај со констатирани позитивни и негативни состојби и соодветни 
препораки за Министерството за внатрешни работи и за Полициската станица со цел 
да се елиминираат откриените недостатоци. 


