
 

 
 

Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НП како 
НПМ) на 05.06.2013 година спроведе редовна ненајавена посета на Полициската 
станица Охрид (која е прва посета од страна на НПМ тимот на оваа полициска 
станица). 

Целта на посетата, согласно Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура и друго сурово, нехумано или понижувачко постапување или казнување, е 
идентификување на ризици заради спречување тортура или друг вид сурово, 
нечовечно или понижувачко постапување или казнување. 

При посетата на оваа полициска станица беа проверени материјалните услови 
во местата за задржување,постапувањето на полициските службеници со лицата 
лишени од слобода, евиденцијата на регистри и посебни записници за задржани 
лица,како и други места (работни простории на полициски службеници, други помошни 
простории и возила за превоз на лица).  

 
Посетата на полициската станица се спроведе на начин што најпрво се оствари 

разговор со задржаното лице во полициската станица, а потоа и разговор со 
командирот на полициската станица. НПМ тимот понатаму спроведе увид во местата 
за задржување на лицата лишени од слобода, како и останатите службени и помошни 
простории на ПС Охрид. По обиколката, НПМ тимот направи увид во неколку регистри 
и евиденции (книга за дневни настани и регистар за повикани, приведени и задржани 
лица), како и во одреден број на индивидуални папки за задржани лица. На крајот 
првичните согледувања и укажувања беа пренесени на командирот на ПС Охрид. 

При разговорот со задржаното лице НПМ не доби поплаки по однос на 
постапувањето со него од страна на полициските службеници и беше запознаено за 
своите права за време на задржувањето во ПС Охрид.  

Во состав на ПС Охрид постојат две простории за задржување кои се 
просторно издвоени од службените канцеларии и за кои е предвиден посебен заден 
влез. Просториите за задржување делумно ги исполнуваат основните минимални 
стандарди за задржување на лица, при што беше утврдено дека се остварени 
посакуваните минимални стандарди за големина на просторијата, истите беа 
затекнати чисти и уредни, а креветите беа фискирани за подот со цел заштита на 
лицата лишени од слобода. Пристапот до просториите за задржување е без рампа за 
лица со посебни потреби, истиот е со скали кои не се обезбедени и може да 
претставуваат ризик од повредување или самоповредување.Овие простории делумно 
ги задоволуваат посакуваните стандарди, поточно не се задоволени стандардите во 
поглед на вентилација и соодветна дневна светлина. 



 

При увидот во евиденцијата НПМ утврди дека постојат одредени 
неправилности при внесувањето на времето на лишување од слобода и времето на 
задржување на лицето, односно записниците за задржување не секаде имаат логичен 
тек на настаните со кој точно ќе се определи времето на приведување, задржување и 
поучувањето на правата за време на задржување во полициска станица. 

За посетата Националниот превентивен механизам подготви посебен извештај 
во кој ги констатираше 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. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


