
 

Националниот превентивен механизам (НПМ) на 24.02.2012 година спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициската станица Центар (која е 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 10:15 часот, а заврши во 
16:00 часот (вкупно времетраење: 5 часа и 45 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, 
• други места (работни простори на полициски службеници, други помошни 

простори и возила за превоз на лица). 
 

Во оваа полициска станица има само една просторија за задржување која е нова и  
во согласност со меѓународните стандарди за сместување задржани лица. 
Просторијата за задржување е наменета за индивидуален престој и во неа има 
инсталирано видео надзор (камера) со што дежурната служба соодветно ја следи 
состојбата на задржаното лице. Просторијата има површина од 6,25 m2 и ги 
задоволува минимум потребните стандарди за сместување задржани лица од аспект 
на големината. Просторијата е соодветно опремена со средства за одмор: кревет, 
душек, ќебе и перници за краткотрајни и ноќни задржувања. 

Во состав на објектот за задржување лица лишени од слобода има посебен тоалет 
за задржани лица како и во другите полициски станици каде се изградени нови 
простории за задржување во рамките на проектот за реновирање на местата за 
лишување од слобода. Во тоалетот има лесно кршливи материјали: стакло и метален 
држач за тоалетна хартија кои лесно може да бидат злоупотребени и претставуваат 
потенцијален ризик за самоповредување или повредување. 

При посетата, НПМ тимот затекна две задржани лица кои се пожалија на 
постапувањето со нив и остварувањето на правата во полициска постапка. При увидот 
во Полициската станица не беа забележани предмети што би можеле да се користат 
за насилство или заплашување. 

Констатирани се одредени пропусти во водењето на евиденцијата за лицата 
лишени од слобода, записниците за задржани лица не секогаш се пополнуваат 
целосно, а постојат и одредени неправилности при внесувањето на времето на 
лишување од слобода и времето на задржување. 

За оваа посета Националниот превентивен механизам подготви посебен извештај 
во кој се констатирани позитивните и негативните состојби и дадени се соодветни 



препораки до Министерството за внатрешни работи и до самата полициската станица 
со цел да се елиминираат откриените недостатоци. 
 


