На 28.10.2014 година Националниот превентивен механизам спроведе ненајавена
посета на ПС Демир Хисар (која е прва посета од страна на НПМ тимот на оваа
полициска станица).
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.
Посетата на полициската станица се спроведе на начин што најпрво беше направен
увид во просториите за задржување, потоа беше воден разговор со помошник
командирот на ПС ( кој ја вршеше функцијата на командир на полициската станица), а
потоа се направи увид и во неколку регистри и евиденции:
•
•
•
•
•

Евиденција за дневни настани;
Евиденција за лишени и задржани лица;
Регистар за употреба на средства за присилба и
Евиденција за приведени лица), како и
4 индивидуални папки за задржани лица.

Во оваа полициска станица има 1 просторија за индивидуално задржување со еден
кревет. Во време на посетата во ПС Демир Хисар немаше задржани лица сместени во
соодветното место за задржување, со кои тимот на НПМ ќе може да разговара околу
постапувањето со нив од страна на полициските службеници и условите за
задржување во оваа полициска станица. Просторијата ги задоволува стандардите за
сместување на задржани лица од аспект на големината.
При увидот во просторијата за задржување НПМ тимот утврди дека истата е опремена
со кревет кој е фиксиран за подот со што се оневозможува неговото неправилно
користење и злоупотреба. Креветот е опремен со делумно чисти и уредни средства за
одмор (за краткотрајни и ноќни задржувања), како што е ќебе, перница, меѓутоа во
креветот нема душек и постелнина туку само сунѓер и неколку стари ќебиња.
Во делот на осветлувањето, просторијата ги задоволува стандардите кои се
однесуваат на дневна и вештачка светлина, меѓутоа во рамките на просторијата нема
поставено посебен издувен вентилатор за прочистување на воздухот, и вентилацијата
се спроведува природно преку мал отвор во горниот дел на вратата. Во просторијата
за задржување нема инсталирано ниту посебен централен систем за греење и
разладување- при посетата НПМ констатираше дека температурата е под рамки на
прифатливиот опсег, од околу 16.5оС, додека влажноста на воздухот е 62% што е над
препорачаните вредности.

Во просторијата не е инсталиран систем за повикување (домофон), а канцеларијата на
сменоводителот е во приземниот дел, па од тука се поставува прашањето на кој начин
задржаните лица ќе може навремено да ги известат полициските службеници за
своите итни потреби, имајќи во предвид дека просторијата за задржување се наоѓа во
подрумскиот дел.
НПМ тимот при обиколката на просторијата за задржување, како и во останатите
службени простории не наиде на средства со кои може да се врши заплашување или
други сомнителни предмети.
Евиденцијата за дневни настани се води многу уредно, сите колони од образецот беа
читливо и јасно пополнети, има детален опис на настанот и ги содржи сите потребни
информации со потпис од полицискиот службеник кој го пополнувал истиот податок.
Прегледот во оваа книга дава јасен приказ на сите активности и работи кои влегуваат
во делокругот на ПС Демир Хисар.
При проверката на Евиденцијата за лишени и задржани лица НПМ тимот
констатираше дека истата се води уредно, сите рубрики се пополнети ажурно и
читливо и не се користи коректор. Позитивно е тоа што во оваа евиденција во
рубриката за лекар се наведува за која причина е повикан. Во истата евиденција не
беше јасно посочена категоријата на лицето, односно не беше назначено дали станува
збор за задржано лице или само лице лишено од слобода.
Проверката на индивидуалните папки се спроведе по случаен избор, при што беше
констатирано дека уредно се водат, во кои покрај записникот за задржување се
приложени поголем број на други документи кои се однесуваат на задржувањето на
лицето и остварувањето на неговите права во полициската постапка. Во некои од
папките НПМ забележа и постоење на записник на правото на лекар, како и писмен
извештај со лекарска анамнеза и преземени мерки од страна на лекарот со потпис и
факсимил, што претставува добра пракса и истата треба да се земе како пример и
користи во други полициски станици.
За посетата Националниот превентивен механизам подготви посебен извештај во кој
ги констатираше позитивните и негативните состојби и даде соодветни препораки до
Министерството за внатрешни работи и до самата полициската станица со цел да се
отстранат откриените недостатоци.

