
 

Националниот превентивен механизам (НПМ) на 29.11.2011 година спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициската станица Прилеп (прва посета од НПМ 
тимот на оваа полициска станица) заради согледување на состојбите и условите во 
ова место на лишување од слобода. Посетата започна во 10:10 часот, а заврши во 
15:00 часот (вкупно времетраење: 4 часа и 50 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).  

Во состав на Полициската станица Прилеп има 3 нови простории за задржување 
изградени на местото на старите простории, опремени согласно стандардите за места 
за задржување лица. Просториите се изработени на начин и од материјали што 
овозможуваат висок степен на заштита на лицата од повреди. Сепак, одредени 
предмети и материјали во тоалетите го зголемуваат ризикот за повредување или 
самоповредување на задржаните лица. Со цел да бидат под постојан видео надзор, 
задржаните лица во ноќните часови се задржуваат колективно во канцеларијата за 
распит со што се оневозможува нивното право на ноќен одмор.   

НПМ тимот при обиколката на просториите за задржување и просториите за распит 
не наиде на средства или други сомнителни предмети со кои може да се врши 
заплашување. 

При увидот во евиденцијата констатирано е дека регистрите и папките се уредно 
водени. Сепак, потребни се одредени подобрувања во делот на пополнувањето на 
Регистарот за лица на кои по кој било основ им е ограничена слободата на движење и 
записниците за задржување лица. Позитивна практика е изготвувањето посебни 
службени белешки за побарана лекарска помош од задржано лице, службена белешка 
за чување лице, како и посебна службена белешка за остварување на правото на 
храна. 

Како резултат од посетата, Националниот превентивен механизам подготви 
посебен извештај во се констатирани позитивните и негативните состојби со 
соодветни препораки за Министерството за внатрешни работи и за Полициската 
станица со цел за елиминирање на откриените недостатоци. 


