
 

 

Националниот превентивен механизам (НПМ) на 06.03.2013 година спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициската станица Штип (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 09:30 часот, а заврши во 12:15 
часот (вкупно времетраење: 2 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 простори на полициски службеници).  

 
ПС Штип била опфатена со проектот за реновирање на местата за задржување 

на лица лишени од слобода кој се спроведувал од страна на МВР, а финансиски 
поддржан од Европската унија. Во склоп на полициската станица има три нови 
простории за задржување, истите се реновирани и опремени согласно стандардите 
поставени во рамките на проектот за реновирање на местата за задржување на лица. 
Трите простории ги задоволуваат минимум стандардите за сместување на задржани 
лица од аспект на нивната големина. Имено сите простории се со површина поголема 
од 6m2 со што се задоволува минималниот посакуван стандард од 4m2 по лице, како и 
најмалку 6m2 за површина на просторија за индивидуално сместување (задржување). 
Во посебните тоалети за задржани лица НПМ утврди дека има средства за одржување 
на хигиената (течен сапун и тоалетна хартија). Како позитивен пример НПМ го 
истакнува постапувањето на ПС Штип согласно препораките на НПМ-от прикажани во 
годишниот извештај за 2011 година. Соодветно, од тоалетот биле отстранети 
огледалото со стакло како и металните држачи кои преставуваат ризик и може да 
доведат до евентуален ризик од повредување или самоповредување на задржаното 
лице.   

 
При увидот во евиденцијата на ПС Штип, НПМ тимот констатираше дека беа 

уредно водени, воедно беше констатирано дека во сите проверени папки се уредно 
пополнети втората и третата страна од папката, за што се има јасен приказ кои се 
документи се во прилог на папката. Записниците за задржување лица целосно и  
уредно се пополнуваат, а во сите проверени записници беше констатирано дека има 
логичен временски тек на настанот. НПМ тимот има забелешка само во еден случај 
каде констатитраше дека иако задржаното лице било во видна алкохолизирана 



состојба (2,55%), во записникот за задржување било констатирано дека лицето немало 
потреба од лекар, поточно истото не побарало лекарска помош. НПМ тимот смета 
дека во вакви случаи на релативно висок степен на алкохолизираност задолжително 
треба да се повикува лекар, без разлика дали лицето бара или не бара лекарска 
помош, со цел превентивно дејствување во насока на заштита на здравјето на лицето 
лишено од слобода. Доколку лицето одбие лекарска помош, во таков случај истото 
треба да биде соодветно нотирано од страна на лекар, а не од страна на полициски 
службеник кој нема медицинска стручност. 

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. 


