
 

 
 

 

 
На 06.10.2016 година Националниот превентивен механизам спроведе 

редовна ненајавена посета на Полициската станица Чаир. Посетата е извршена 
согласно мандатот што го има Народниот правобранител како Национален 
превентивен механизам (НПМ) утврден во Факултативниот протокол кон 
Конвенцијата против тортура и друго сурово, нечовечно или понижувачко 
постапување или казнување, со цел утврдување на реалната, односно 
објективната состојба и условите во оваа Полициска станица, во насока на 
идентификување на ризици заради спречување на мачење и друго сурово, 
нечовечко или понижувачко постапување или казнување. 

Целта на оваа посета е спречување на органите на јавната власт и 
службените лица од примена на каков било облик на злоставување или мачење, 
како и создавање на услови и постапување со лицата лишени од слобода во 
склад со важечките прописи и стандарди, во насока на превенција од тортура и 
друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување. 

 Објектот и местоположбата на Полициската станица не соодветствува на 
потребите и намената, со оглед дека се работи за стара барака која е во 
руинирана состојба и е сместена на тесна улица, неповолна за брзо дејствување. 
Полициската станица нема паркинг за странки и од три страни е опколена со 
семејни куќи, што само по себе упатува и на изложеноста на одредени 
безбедносни ризици. 
 

Во полициската станица нема пристапна рампа која би овозможила пристап 
за лица со посебни потреби до службените простории. НПМ тимот исто така 
констатираше и недостаток на полициски кадар за редовно и тековно вршење на 
полициските овластувања. 

 
НПМ тимот утврди дека, после донесена одлука на Министерството за 

внатрешни работи, од август 2012 година, во Полициската станица Чаир не се 
врши задржување на приведените и лицата лишени од слобода, со оглед дека 



истата не ги исполнува условите за задржување на лица, кое нешто беше 
нотирано и во претходните извештаи на Националниот превентивен механизам 
(22. 07. 2011 редовна посета, 05. 07. 2012 последователна посета). Во случај на 
потреба од задржување на приведените или лицата лишени од слобода, истите се 
носат во најблиската полициска станица во која се врши задржување и во која има 
слободно место, а тоа најчесто се Полициските станици Гази Баба и Бит Пазар. 

 
За посетата Националниот превентивен механизам изготви посебен 

извештај во кој ги констатира позитивните и негативните состојби и даде 
конкретни препораки до Министерството за внатрешни работи, како и до 
командирот на полициската станица Чаир, со цел да се елиминираат укажаните 
недостатоци и да се подобрат условите и постапувањето со лицата лишени од 
слобода, приведените и задржаните лица. 

 
 


