Народниот правобранител-Национален превентивен механизам (НПМ) на 20.02.2014
година спроведе последователна ноќна посета на ПС Карпош Оваа посета се
фокусираше на неколку негативни констатации од посебниот извештај од 2012 година
и оцена на имплементацијата на дадените препораки.
При последователната посета која ја спроведе Националниот превентивен механизам
беше утврдено дека најголемиот број на препораките на НПМ доставени до
полициската станица Карпош беа делумно спроведени, а мал број целосно
спроведени. Сепак бидејќи посетата беше во ноќните часови дел од препораките не се
оценети.
Беше утврдено дека во регистарот на лица на кои по било која основа им е ограничена
слободата на движење не се користи коректор, туку погрешно внесените податоци се
прецртуваат со една црта, со што од една страна се укажува на неважноста на тој
податок, а од друга страна тој податок е јасно читлив. Сменоводителот истакна дека
во ПС се користат нови записници за задржување, а истовремено се изготвува и
Решение за задржување (согласно одредбата на член 160 став 1 на Законот за
кривична постапка, Службен весник 150/2010). Исто така од увидот во регистарот за
задржување НПМ утврди дека има логичен временски тек на настаните, поточно се
нотира првичното лишување од слобода или приведување пред да дојде до
задржување во полициската станица.
НПМ тимот спроведе увид и во тоалетите, при што утврди дека од истите беа
остранети опасните материјали и предмети, односно од тоалетот е отстрането
огледалото кое беше со лесно кршлив материјал, како и металниот држач за тоалетна
хартија, меѓутоа од тоалетот сеуште не беше отстрането цревото за туш. НПМ смета
дека и цревото за туш треба да се тргне се со цел задржаното лице да не се
самоповреди или пак да нанеси повреди на полициските службеници.
Воедно беше утврдено дека просторијата за распит и разговор со лицата лишени од
слобода не е соодветно опремена со компјутер и други технички помагала. Исто така,
каблите за отворање на вратите сеуште не беа соодветно изолирани. НПМ тимот при
последователната посета утврди дека едната од старите простории за задржување е
видливо пренаменета во магацин за чување на архивирани документи, а во другата

просторија сеуште има кревет и стари ќебиња, и истата не беше заклучена. НПМ
тимот уште еднаш препорачува и двете простории да бидат видливо пренаменети за
да не дојде до нивна злоупотреба.
Како резултат на реализираната посета Народниот правобранител како Национален
превентивен

механизам подготви посебен

извештај

во кој ги констатираше

позитивните и негативните состојби и даде соодветни препораки упатени до
Министерството за внатрешни работи и до командирот на Полициската станица
Карпош со цел отстранување на идентификуваните недостатоци.

