На 11.04.2017 година, Националниот превентивен механизам спроведе
редовна ненајавена посета на Полициската станица Македонски Брод, која
започна во 12:00 часот, а заврши во 15:00 часот.
Посетата произлегува од мандатот на Народниот правобранител Национален превентивен механизам, предвиден во Факултативниот протокол кон
Конвенцијата против тортура и друго сурово, нехумано или понижувачко
постапување

или

казнување.

Со

Факултативниот

протокол

се

дефинира

спроведување на редовни посети на местата каде што може да се врши
лишување на лица од слобода, со цел идентификување на ризици заради
спречување на тортура или друг вид на сурово, нечовечко или понижувачко
постапување или казнување.
НПМ тимот наиде на добра соработка и кооперативност од страна на
службените лица вработени во Полициската станица, кои овозможија непречен
пристап до сите простории и инсталации и увид во бараната документација.
На тимот на НПМ му беше нагласено дека за полициските службеници се
организираат редовни и континуирани обуки на најразлични тематски содржини.
НПМ тимот, исто така утврди дека ПС Македонски Брод располага со
пристапна рампа на задниот влез на полициската станица, со што им се
овозможува на лицата со физичка попреченост лесен пристап до внатрешноста на
полициската станица.
Тимот на НПМ во ПС Македонски Брод утврди дека оваа полициска станица
нема посебна просторија за распит со приведени и лица лишени од слобода,ниту

пак има посебна просторија за разговор и задржување на малолетни лица
согласно Законот за правда на децата.
Тимот на НПМ утврди дека просторијата за задржување не ги исполнува
минимум предвидените стандарди за задржување на лица, а проблематична е и
просторијата за која се наведува дека не е во функција, меѓутоа не е запечатена,
со што не е исклучена можноста дека се користила, или пак, се уште се користи за
задржување на лица.
При посетата беше утврдено дека ниту една од просториите во коишто се
врши испитување на приведени и лица лишени од слобода, не располага со
систем за аудио или видео мониторинг.
Тимот на НПМ беше информиран дека во случаи на задржување лица во
ПС Македонски Брод , кое трае подолго од 6 часа, не е обезбеден посебен буџет
за храна, па најчесто на задржаните лица им се обезбедува оброк од нивни
средства или од средства на полициските службеници.
НПМ тимот утврди дека во Полициската станица не се истакнати поуки за
правата на приведените и лицата лишени од слобода, во сите простории каде што
се вршат разговори со овие лица.
Исто така, беа забележани пропусти во поглед на неевидентирањето на
лица во Регистерот за приведени лица и Регистерот за лица лишени од слобода и
задржани лица, иако овие два регистри треба да соодветствуваат еден со друг.
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 во ПС Македонски Брод, со цел да се
елиминираат укажаните недостатоци и да се подобрат условите и постапувањето
со лицата лишени од слобода, приведените и задржаните лица.

