
 

Националниот превентивен механизам (НПМ) на 14.02.2012 година спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициската станица Карпош (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 09:30 часот, а заврши во 
14:15 часот (вкупно времетраење: 4 часа и 15 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).  

Полициската станица Карпош била дел од проектот на Министерството за 
внатрешни работи за реновирање на местата за задржување лица лишени од 
слобода, финансиски поддржан од Европската комисија. Во оваа полициска станица 
има две нови простории за задржување опремени согласно поставените стандарди во 
рамките на споменатиот проект. Просториите се направени на начин и од материјали 
што овозможуваат висок степен на заштита од повреди, меѓутоа не ги задоволуваат 
целосно потребните минимални стандарди за сместување задржани лица од аспект на 
големината. Во просториите е инсталиран систем за повикување (домофон) за кој, по 
извршена проверка, НПМ утврди дека функционира непречено, а со помош на видео 
надзор континуирано се следи состојбата на задржаните лица преку монитор во 
дежурната служба.  

Во посебните тоалети за задржани лица, иако нови, постои одреден ризик за 
самоповредување или повредување на лицата лишени од слобода бидејќи има 
вградено кршливи материјали кои лесно може да бидат злоупотребени. Во една од 
службените канцеларии до која имаат пристап и лицата лишени од слобода кога со 
нив се врши разговор, НПМ тимот пронајде предмети што може лесно да бидат 
злоупотребени, а не беа евидентирани, ниту пак се чуваат како привремено одземени 
предмети.  

При увидот во евиденцијата утврдено е дека во Регистарот за повикани, приведени 
и задржани лица не е јасно означено за која категорија лица станува збор (дали е 
повикано, приведено или задржано лице), а во одредени графи погрешно внесени 
податоци се избришани со коректор. Во оваа полициска станица записниците за 
задржување лица не секогаш целосно и детално се пополнуваат, поточно не секаде е 
пополнет делот за не/постоење видливи повреди кај лице лишено од слобода и 
потреба од лекар, а постојат и одредени неправилности при внесувањето на времето 
на лишување од слобода и времето на задржување. 



За посетата Националниот превентивен механизам подготви посебен извештај во 
кој ги констатира позитивните и негативните состојби и даде соодветни препораки до 
Министерството за внатрешни работи и до самата полициската станица со цел да се 
елиминираат откриените недостатоци. 

 


