
 

На 28.06.2012 година Националниот превентивен механизам (НПМ) спроведе редовна 
ненајавена посета на ПС Делчево (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 09:30 часот, а заврши во 13:15 часот 
(вкупно времетраење од 3 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 простории на полициски службеници, други помошни простории 
и возила за превоз на лица).  
 
Во состав на полициската станица Делчево постојат три стари подрумски простории за 
задржување кои се наоѓаат во посебен објект физички издвоен од самата полициска 
станица. Пристапот до просториите за задржување е исклучиво по скали кои се 
прилично тесни и необезбедени, со што се зголемува ризикот од повредување или 
самоповредување. Просториите за задржување не ги исполнуваат основните 
минимални стандарди за задржување на лица во делот на местоположбата, 
затоплувањето, вентилацијата, постоењето на голема количина на влага и 
осветлувањето. Во просториите за задржување нема инсталирано систем за 
повикување, туку лицата лишени од слобода користат рачен (мобилен) апарат за 
алармирање кој не функционира во сите простории. Во објектот каде се сместени 
просториите за задржување не постојат посебни тоалети за задржаните лица, туку 
истите ги користат службените тоалети лоцирани во зградата на полициската станица. 

При прегледот на евиденцијата за задржани лица НПМ констатираше дека ПС 
Делчево изготвува службена белешка за остварување на правото на храна, како и 
пополнува посебен контролен лист за извршена проверка на задржаното лице од 
страна на полициски службеник. Регистарот за дневни настани и Регистарот за лица 
на кои по било која основа им е ограничена слободата на движење во ПС Делчево беа 
уредно водени и податоците внесени во двата регистра кореспондираа. Папките за 
задржани лица се водат уредно и истите во состав ги содржеа сите релевантни 
записници, службени белешки и други документи. НПМ воедно констатираше дека не 
секогаш се повикува лекар во случаи на висок степен на алкохолизираност на 
задржаните лица, а воедно не можеше да утврди дали при задржувањето на странски 
државјани се известува дипломатско-конзуларното претставништво бидејќи во ниту 
една од прегледаните папки за странски државјани не беше евидентирано 
известувањето. 

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 
отстранат откриените недостатоци. 


