
 

 

На 31.05.2012 година Националниот превентивен механизам (НПМ) спроведе редовна 
ненајавена посета на полициската станица од општа надлежност Дебар (која е прва 
посета од страна на НПМ тимот на оваа полициска станица). Посетата започна во 
10:15 часот, а заврши во 14:15 часот (вкупно времетраење од 4 часа). 

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 простории на полициски службеници, други помошни простории 
и возила за превоз на лица).  

 

Во состав на ПС Дебар има само една просторија која се користи за индивидуално 
задржување со еден кревет и две стари подрумски простории за задржување (кои се 
ставени вон употреба). Просторијата за задржување делумно ги исполнува основните 
минимални стандарди за задржување на лица, како најголем проблем се јавува 
осветлувањето, затоплувањето, вентилацијата, а делумно и големината на 
просторијата. Поуката за правата е истакната на видно место достапно до граѓаните и 
тоа на неколку места во полициската станица, а исто така  како позитивна пракса може 
да се истакне дека правата се изложени на соодветно место и пред самиот влез од 
просторијата за задржување.  

Во моментот на посетата немаше задржано лице со кое НПМ тимот би разговарал за 
постапувањето при лишувањето од слобода, а во просториите за задржување и 
другите службени простории на станицата не беа забележани предмети кои би 
можеле да се користат за насилство или заплашување. 

При увидот во евиденцијата констатирано е дека регистарот за дневни настани и 
регистарот за лица на кои по било која основа им е ограничена слободата на движење 
се водат уредно и ажурно, а податоците внесени во овие два регистри 
кореспондираат. НПМ тимот утврди дека папките не се водат уредно, односно не се 
користи формата за индивидуална папка (туку обичен бел лист), а документацијата во 
поголемиот дел од папките беше нецелосна и неуредно пополнета. НПМ 
констатираше нелогичности во уписите на времето на лишување од слобода, времето 
на задржување и времето на поучување на лицето за правото на бранител и другите 
права во полициска постапка, што упатува на сомневање во однос на правилното 



утврдување на времето на лишување од слобода. Во неколку записници не беше 
уредно внесено времето на завршување на лишувањето од слобода, т.е. времето кога 
лицето е пуштено на слобода. 

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. 


