
 

 
 

 
 

На 25. 11. 2016 година Националниот превентивен механизам (НПМ) спро-
веде ненајавена посета на Полициската станица Тетово (претходната посета од 
НПМ тимот на оваа полициска станица беше спроведена на 31. 10. 2011 година).  

Посетата на ПС Тетово произлегува од мандатот на Народниот 
правобранител – Национален превентивен механизам предвиден во 
Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друго сурово, 
нехумано или понижувачко постапување или казнување. Со Факултативниот 
протокол се дефинира спроведување на редовни посети на местата каде може да 
се лишат лица од слобода, со цел идентификување на ризици заради спречување 
на тортура или друг вид на сурово, нечовечко или понижувачко постапување или 
казнување. 

Народниот правобранител – НПМ тимот, беше придружен од претставник 
од Македонското здружение на млади правници и претставник на Здружението за 
кривично право и криминологија на Република Македонија, во својство на 
надворешни соработници. 

 Од извршениот увид во службените канцеларии во ПС Тетово, тимот на На-
ционалниот превентивен механизам констатира дека просториите се реновирани 
и се во добра состојба, без присуство на влага во нив. Во просториите каде се 
врши распит на лица има обезбедено столчиња и друг инвентар, потребен во 
случај на присуство на трето лице, покрај службените лица. Во просториите во кои 
беше извршен увид не беа забележани средства или предмети со кои би можело 
да се врши заплашување или малтретирање. 

Во моментот на посетата на полициската станица Тетово немаше 
задржани, ниту пак приведени лица, со кои тимот на НПМ би можел да разговара 
околу постапувањето со нив од страна на полициските службеници и за условите 
за задржување во оваа полициска станица. 



Полициската станица Тетово е опфатена со проектот за реновирање на 
местата на задржување на лица лишени од слобода кој се спроведува од страна 
на Министерството за внатрешни работи, финансиски поддржан од Европската 
комисија. Во склоп на полициската станица има 3 нови простории за задржување, 
од кои 2 индивидуални и една колективна со 2 кревета. 

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 во Тетово со цел да се елиминираат 
укажаните недостатоци и да се подобрат условите и постапувањето со лицата 
лишени од слобода, приведените и задржаните лица. 

 

 


