
 

 

Националниот превентивен механизам (НПМ) на 20.03.2012 година спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициската станица Радовиш (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 09:45 часот, а заврши во 
14:15 часот (вкупно времетраење: 4 часа и 30 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 Полициската станица Радовиш постојат четири простории наменети за 
задржување кои се наоѓаат во подрумскиот дел. Просториите за задржување не ги 
задоволуваат основните минимални стандарди за задржување лица, а најголем 
проблем се: нивната местоположба, затоплувањето, големината и осветлувањето. 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 дека се води уредно, со исклучок во 
неколку случаи каде е утврдено нецелосно пополнување на записниците за 
задржување лица, како и одредени неправилности при внесувањето на времето на 
лишување од слобода и времето на задржување. НПМ тимот смета дека записниците 
за задржување лица треба да се пополнуваат ажурно, целосно и детално, а времето 
на лишување од слобода и времето на почетокот на задржувањето да се внесуваат 
правилно во соодветните записници и службени белешки на начин што би укажувал на 
логичниот временски тек на настаните. 

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. 


