
 

 

На 23.03.2017 година Националниот превентивен механизам спроведе редовна 
ненајавена посета на Полициската станица Драчево. 

Посетата 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 
што може да се врши лишување на лица од слобода, со цел идентификување на ризици 
заради спречување на тортура или друг вид на сурово, нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување. 

НПМ тимот наиде на добра соработка и кооперативност од страна на службените 
лица вработени во Полициската станица, кои овозможија непречен пристап до сите 
простории и инсталации и увид во бараната документација. 

При извршениот увид во службените канцеларии и останатите простории на 
Полициската станица, од страна на НПМ тимот не беа забележани средства, ниту 
останати сомнителни предмети со коишто би можело да се врши заплашување врз 
приведените, односно лицата лишени од слобода и задржани лица. 

НПМ тимот беше информиран дека за полициските службеници се организираат 
редовни и континуирани обуки на најразлични тематски содржини. 

НПМ тимот повторно констатираше дека просториите за задржување, за коишто во 
2012 година е донесена одлука да не се користат за оваа цел, се уште не се запечатени, 
со што не е исклучен ризикот тие да биле или да бидат користени за задржување. 

НПМ тимот констатира дека оваа Полициската станица не располага со посебна 
просторија за разговор со приведени и лица лишени од слобода, ниту пак со просторија 
за распит и разговор со малолетни лица, како што е предвидено во Законот за правда на 
децата. 

Не се истакнати поуки за правата на приведените и лицата лишени од слобода во 
сите простории каде што се вршат разговори со овие лица. 



Во Полициската станица нема посебни тоалети за приведените, односно лицата 
лишени од слобода. 

Ниту во една од просториите во коишто се врши испитување нема инсталирано 
систем за аудио или видео мониторинг. 

НПМ тимот при оваа посета утврди исклучително лоша материјална состојба на ПС 
Драчево, што го доведува под сериозно прашање нормалното и редовно функционирање 
на оваа Полициска станица. 

НПМ тимот констатираше дека официјалната документација во оваа Полициска 
станица не е на задоволително ниво и не се води ажурно и прецизно евидентирање на 
сите настани и факти. 

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


