
 

 

На 11.08.2022 година Националниот превентивен механизам (НПМ) 
спроведе редовна ненајавена посета на Полициската станица од општа 
надлежност Чаир. Посетата започна во 09:30 часот, а заврши во 14:00 часот 
(вкупно времетраење од 4 часови и 30 минути). 

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

При посетата на оваа полициска станица беа испитани: 
• материјалните услови во местата за задржување,  
• постапувањето на полициските службеници со лицата лишени од 
слобода,  
• евиденциите, односно регистрите и идивидуалните досиеа за 
приведени, лишени од слобода и задржани лица.  
• други места (работни простории на полициски службеници, други 

помошни простории и возила за превоз на лица).  
 

Полициската станица од општа надележност Чаир не е определена како 
полициска во којашто се врши официјално задржување, поради што и во 
случаите кога има потреба од задржување на лица истите се спроведуваат во 
други полициски станици, најчесто во ПС Гази Баба и ПС Кисела Вода. Во оваа 
смисла, тимот на НПМ го испитуваше постапувањето спрема приведените и 
лицата лишени коишто во Полициската станица се задржуваат најмногу до 6 
часа.  

Во однос на материјалните услови, тимот на НПМ констатираше дека 
Полициската станица не располага со посебни простории за задржување, ниту 
за разговори со повикани, приведени или лица лишени од слобода, поради што 
и задржувањето и разговорите со лицата се вршат во службени простории на 
полицските службеници. 

За време на посетата беше констатирано Министерството за внатрешни 
работи нема постапено по препораките од претходните посети за подобрување 
на материјалните услови, поради што и на лице место беше нотирано дека 
Полициската станица не располага со услови ниту за нормално 
функционирање и работење на полициските службеници.  



Во моментот на посетата немаше задржано лице со кое НПМ тимот би 
разговарал за постапувањето при приведувањето, односно лишувањето од 
слобода, а при увидот во службените простории на полциската станицата не 
беа забележани предмети кои би можеле да се користат за насилство или 
заплашување врз овие лица. 

При увидот во евиденцијата констатирано е дека регистарот за дневни 
настани и регистарот за лица на кои по која било основа им е ограничена 
слободата на движење се водат уредно и ажурно, исто како и индивидуалните 
досиеја. 

 За извршената посета Националниот превентивен механизам ќе 
подготви посебен извештај во кој ќе ја нотира утврдената фактичка и ќе даде 
соодветни препораки до Министерството за внатрешни работи и до самата 
полициската станица со цел подобрување на истата. 


