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ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОСЕТАТА НА ПОЛИЦИСКОТО ОДДЕЛЕНИЕ АРАЧИНОВО 

На 10.07.2014 година Националниот превентивен механизам спроведе ненајавена 
посета на полициското одделение Арачиново. НПМ спроведе ненајавена посета на 
полициското одделение со цел утврдување на состојбите и условите во самото 
одделение. 

Согласно членот 49 став 1 од Законот за внатрешни работи во Министерството за 
внатрешни работи во органите во состав на Министерството, се формираат следните 
организациски единици: 
 
- Централни полициски служби, формирани согласно Законот за полиција; 
- оддел, 
- сектор, односно единица, 
- одделение, односно чета, 
- отсек, односно полициска станица, односно надворешна канцеларија и 
- полициско одделение. 

Увид во полициското одделение Арачиново 

Посетата на полициското одделение се спроведе во насока на остварување на 
мандатот кој го има Националниот превентивен механизам. Мандатот и 
надлежностите произлегуваат од Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување и 
Законот за народниот правобранител. Согласно Факултативниот протокол НПМ врши 
посети на места каде лицата се или може да бидат лишени од слобода со цел заштита 
од тортура и друг вид сурово, нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување.Лишувањето од слобода значи било која форма на притвор или затварање 
или задржување на лица во јавни и приватни затворени установи кога на лицето не му 
се дозволува своеволно да го напушти, а по наредба на судски, административен или 
друг орган. 

На почетокот НПМ спроведе разговор со надлежниот полицискиот службеник на 
полициското одделение, а потоа НПМ изврши увид во местата кои биле наменети за 
задржување на лица лишени од слобода, салата за состаноци, санитарниот чвор и др. 
Од посетата во полициското одделение НПМ констатираше дека станува збор за нов 
објект од тврда градба, во кој има и две простории за задржување и посебен 
санитарен чвор. При влезот на одделението има поставено рампа за лица со 
попречености. Согласно информациите добиени од полицискиот службеник ова 
одделение не е во функција, односно не се користи од моментот кога се назначени 
мобилни полициски станици. 


