
 

Националниот превентивен механизам (НПМ) на 28.02.2012 година спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициската станица Свети Николе (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 09:25 часот, а заврши во 
13:00 часот (вкупно времетраење: 3 часа и 35 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 Свети Николе има 3 простории за задржување лица 
сместени во сутеренско-подрумскиот дел. Сите простории се наменети за 
индивидуални задржувања (со по еден кревет по просторија), во нив нема инсталиран 
видео надзор, туку само систем за повикување. Просториите за задржување не ги 
задоволуваат меѓународните препораки и стандарди за сместување задржани лица од 
аспект на нивната местоположба, големина, затоплување и осветлување. Забележана 
е влага на ѕидовите од една од просториите, а во друга просторија не функционираше 
системот за повикување. 

При увидот утврдено е дека тоалетот е стар, нереновиран и не е физички одвоен 
од останатиот дел од просторијата. Правата на задржаните лица не се истакнати на 
видливо место во просторијата на сменоводителот, ниту пак во просториите за 
задржување. 

Во оваа полициска станица се води уредна документација на регистрите и папките 
за задржани лица, во секоја папка има соодветни записници и службени белешки и 
лицата уредно се поучуваат за сите нивни права. Сепак, констатирани се 
нелогичности во уписите на времето на лишување од слобода, времето на 
задржување и времето на поучување за правото на бранител и за другите права во 
полициска постапка, што упатува на сомневање во правилното утврдување на 
времето на лишување од слобода. Исто така, во ниту еден случај кога кај задржано 
лице е констатиран повисок степен алкохолизираност не бил превентивно повикан 
лекар, иако во записникот за задржување лице се констатирани видливи знаци на 
алкохолизираност.  

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


