
 

 

На 19.07.2012 година Националниот превентивен механизам (НПМ) спроведе редовна 
ненајавена посета на полициската станица од општа надлежност Ѓорче Петров (која е 
прва посета од страна на НПМ тимот на оваа полициска станица). Посетата започна 
во 09:20 часот, а заврши во 12:45 часот (вкупно времетраење од 3 часа и 25 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).  

НПМ утврди дека, иако според Решението за определување на полициски станици за 
задржување на лица оваа станица е определена од страна на Министерот за 
внатрешни работи како место за задржување, задржувањата во ПС Ѓорче Петров се 
ретки исклучоци, а најчесто се спроведуваат во ПС Карпош (или друга полициска 
станица од општа надлежност на територија на град Скопје) поради немањето на 
просторни услови согласно меѓународни стандарди за задржување на лица лишени од 
слобода. Во полициската станица Ѓорче Петров има една стара просторија за 
задржување на лица лишени од слобода која повеќе не се користи. Оваа просторијата 
се наоѓа веднаш до влезот на станицата и е во непосредна близина на канцеларијата 
на сменоводителот (просторија за прифат), а е издвоена со метални решетки од 
просторијата за чекање (чекална). НПМ тимот спроведе увид на оваа просторијата за 
која беше констатирано дека не ги исполнува основните минимални стандарди и 
побара истата да биде видно пренаменета за друга цел со што ќе се намали ризикот 
од можна злоупотреба при користењето на оваа просторија во иднина.  

При увид во полициската евиденција, НПМ утврди дека Регистарот за дневни настани 
и Регистарот за лица на кои по било која основа им е ограничена слободата на 
движење во ПС Ѓорче Петров 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. 
Лицата лишени од слобода се поучуваат за своите права, а во случаи на задржување 
на лица со висок степен на алкохол превентивно се повикува лекар кој треба да ја 
процени здравствената состојба на задржаните лица. Сепак, постојат одредени 
недоследности при внесувањето на времето на лишување од слобода и времето на 
задржување на лицето во полициската станица (нема логочки тек на настаните). 
Неколку записници за задржување на лица не беа целосно пополнети, а за 
задржувањето на странски државјани немаше заведено дали е известено соодветното 
дипломатско-конзуларно претставништво. 



Согласно прегледаната документација, НПМ заклучи дека уредно и ажурно се води и 
евидентира регистарот за употреба на средства за присилба, при давањето на 
оценката секогаш се наведува мислењето (ставот) на раководното лице дали 
повредите настанале од употребата на средствата, а при изготовката на извештајот за 
оправданоста се земаат во предвид дополнителните сознанија и материјали, што 
претставува позитивен пример при оценувањето на оправданоста, основаноста и 
пропорционалноста на употребата на средствата за присилба. 

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. 


