
 

 
Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) на 
05.07.2012 година спроведе последователна посета на ПС Чаир која имаше за цел 
следење и проценка на нивото на спроведување на препораките дадени во извештајот 
од редовната посета спроведена на 22.07.2011 година. 

НПМ спроведе ненајавена последователна посета на ПС Чаир во рамки на 
мандатот и надлежностите кои произлегуваат од Факултативниот протокол кон 
Конвенцијата против тортура и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување 
или казнување и Законот за народниот правобранител. 

Од посетата на НПМ во 2012 година може да се заклучи дека состојбата со условите 
во кои престојуваат задржаните лица е непроменета, освен во делот на одржувањето 
на хигиената и поголемиот надзор кој го спроведуваат службите во оваа полициска 
станица. НПМ при последователната посета констатираше дека ПС Чаир и понатаму 
ја користи истата просторија за задржување која не ги исполнува минималните 
стандарди за сместување лица лишени од слобода, а во која, според мислењето на 
НПМ, условите за сместување се крајно понижувачки. 
 
При последователната посета НПМ утврди дека старите подрумски простории за 
задржување, иако вон употреба, и понатаму се отклучени и до нив полициските 
службеници во ПС Чаир имаат лесен пристап. При увидот НПМ забележа дека во оваа 
полициска станица нема посебен тоалет кој ќе го користат исклучиво задржаните лица 
и во кој ќе нема кршливи предмети кои би можеле да ја загрозат безбедноста на 
лицата и да претставуваат можен ризик од повредување или самоповредување. 
 
Од увидот во неколку папки за задржани лица беше утврдено дека во оваа ПС и 
понатаму има ноќни задржувања, иако еден дел од задржаните лица се пренесуваат 
на преноќување во ПС Бит Пазар поради непостоење на услови за задржување во 
оваа станица. Од увидот во еден случај од месец мај 2012 НПМ утврди дека 
задржувањето траело околу 23 часа, а во друг случај од месец јуни 2012 
задржувањето траело 23.45 часа, со што се поставува и прашањето зошто и на кој 
начин лицата престојувале и биле задржани во просторија која не исполнува 
минимални услови за престој и сместување на лица лишени од слобода. 
 
Во евиденцијата за задржани лица се содржани потребните документи согласно 
стандардните оперативни процедури, но треба да се внимава на начинот на 
пополнување на истите во насока на обезбедување логичен временски тек на 
настаните. Податоците кои се внесуваат во книгите и регистрите во врска со лицата 
лишени од слобода треба да кореспондираат и соодејствуваат. 
 
Како резултат на реализираната последователна посета Националниот превентивен 
механизам подготви извештај во кој ги констатираше состојбите и даде соодветни 
препораки упатени до Министерството за внатрешни работи и до самата полициска 
станица со цел да се елиминираат недостатоците и ризиците. 


