На 21.03.2017 година Националниот превентивен механизам спроведе
редовна ненајавена посета на Полициската станица Аеродром.
Посетата е извршена согласно мандатот што го има Народниот
правобранител - Национален превентивен механизам (НПМ) утврден во
Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друго сурово,
нечовечно или понижувачко постапување или казнување, со цел утврдување на
реалната, односно објективната состојба и условите во оваа Полициска
станица, во насока на идентификување на ризици заради спречување на
мачење и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување или
казнување.
Посетата на ПС Аеродром започна со разговор со помошник командирот
на Полициската станица, кому му беше презентиран мандатот и надлежностите
на Националниот превентивен механизам, се изврши увид во службените и
помошни простории, увид во поединечни досиеја на приведени, лишени од
слобода и задржани лица, како и во регистрите кои се водат во полициската
станица (регистар за дневни настани, за повикани лица, приведени и задржани
лица, регистар за употреба на средства за присилба и регистарот за
претставки и поплаки од граѓани).
Тимот на Националниот превентивен механизам изразува сериозна
загриженост поради начинот на кој од страна на командирот на оваа полициска
станица му беше оневозможено да изврши фотографирање на службените
канцеларии во ПС Аеродром, што никогаш претходно не се јавило како
проблем во текот на воспоставената пракса.
На влезот на ПС Аеродром има поставено посебно сандаче на Секторот
за внатрешни работи и професионални стандарди за претставки и поплаки од
граѓани против постапување на полициски службеници;
При посетата, од страна на НПМ тимот не беа забележани предмети во
службените простории на Полициската станица, кои би можеле да се користат
за насилство или заплашување.
НПМ тимот утврди дека во П.С. Аеродром се спроведуваат редовни и
континуирани обуки за вработените во ПС Аеродром и тоа за најразлични
тематски содржини.

НПМ тимот увиде дека на влезот на ПС Аеродром нема пристапна рампа
за лица со физичка попреченост, со што на овие лица им се отежнува
пристапот до полициската станица.
Исто така, Полициската станица се соочува со недостаток од полициски
службеници и со недостаток на службени возила.
Во Полициската станица Аеродром нема посебна просторија за разговор
со малолетни лица, ниту пак посебна просторија за распит на лица а
задржување на приведените и лицата лишени од слобода,се врши во
простории кои не исполнува минимим услови за задржување на лица.
Во оваа ПС нема посебни тоалети, па се користи заеднички тоалет од
страна на службените лица и лицата лишени од слобода/странките.
НПМ тимот утврди дека во оваа Полициска станица во Регистрите за
евиденција, има недостатоци во пополнувањето на дел од рубриките.
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,со цел да се елиминираат укажаните
недостатоци и да се подобрат условите и постапувањето со лицата лишени од
слобода, приведените и задржаните лица.
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