
 

Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) на 
12.10.2012 година спроведе редовна ненајавена посета на Полициската станица Гази 
Баба (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 
09:15 часот, а заврши во 13:15 часот (вкупно времетраење: 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 простори на полициски службеници и инспектори кој 

постапуваат со лицата лишени од слобода). 

Полициската станица Гази Баба била дел од проектот на Министерството за 
внатрешни работи за реновирање на местата за задржување на лица лишени од 
слобода, финансиски поддржан од Европската комисија. Во оваа полициска станица 
има четири нови простории наменети за индивидуално задржување, опремени 
согласно поставените стандарди во рамките на споменатиот проект. 

Просториите за задржување се направени на начин и од материјали што 
овозможуваат висок степен на заштита од повреди, меѓутоа не ги задоволуваат 
посакуваните 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 не беше во фунционална состојба, па оттука се  
наметнува прашањето за начинот на повикување и алармирање на полициските 
службеници кога задржаните лица имаат потреба за тоа. НПМ спроведе увид и во 
видео мониторинг и утврди дека камерите во две простории не беа функционални. 

Во состав на објектот за задржување лица лишени од слобода има посебен 
тоалет за задржани лица, меѓутоа во истиот има лесно кршливи материјали (стакло, 
метален држач за тоалетна хартија и сл.) кои лесно може да бидат злоупотребени и 
претставуваат потенцијален ризик за самоповредување или повредување. 

При увидот во евиденцијата констатирано е дека истата се води делумно 
уредно, при што во неколку случаи е утврдено нецелосно пополнување на 
записниците за задржување лица, поточно не беше уредно внесено времето на 
лишување од слобода и времето кога лицето е поучено за своите права. Во некои од 
предметите за задржани лица немаше логичен тек на настаните со што се отежнува 
утврдувањето на времетраењето на задржувањето на лицето. Во најголемиот број од 
проверени папки беше констатирано дека истите не се водат во пропишаниот формат 
за индивидуална папка, туку записникот за задржување се користи како папка. 



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. 

 


