
 

 

На 26.06.2012 година Националниот превентивен механизам (НПМ) спроведе редовна 
ненајавена посета на полициската станица од општа надлежност Гевгелија (која е 
прва посета од страна на НПМ тимот на оваа полициска станица). Посетата започна 
во 08:45 часот, а заврши во 12:45 часот (вкупно времетраење од 4 часа). 

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,  

• евиденцијата на регистри и посебни записници за задржани лица, 

• други места (работни простории на полициски службеници, други помошни простории 
и возила за превоз на лица).  

Во состав на ПС Гевгелија има две простории за задржување со по два кревета 
(колективни простории за задржување), една просторија за прифат (канцеларијата на 
сменоводителот), две простории за разговор со лицата лишени од слобода (од кои 
едната воопшто не беше пуштена во употреба), па како места за испитување и 
разговор и понатаму се користат и службените канцеларии на инспекторите. 

Просториите за задржување ги исполнуваат стандардите за место на задржување и во 
истите е инсталиран систем за повикување (домофон) кој фукнционира непречено. 
Поуката за правата е истакната на видно место достапно до граѓаните и тоа на повеќе 
места во полициската станица, вклучувајќи ја тука и канцеларијата на сменоводителот. 
НПМ утврди дека просториите за задржување не се нумерирани и во истите немаше 
постелнина и перници, а одредени предмети и материјали во тоалетите го 
зголемуваат ризикот за самоповредување или повредување на задржаните лица. 

НПМ констатираше дека просторијата за разговор со лицата лишени од слобода не е 
соодветно технички опремена, а личниот претрес над приведените и задржаните лица 
се спроведува во дежурната канцеларија на ПС Гевгелија. Во оваа полициска станица 
не постои посебна просторија за задржување на малолетно лице согласно одредбите 
на Законот за малолетничка правда. 

Во моментот на посетата немаше задржано лице со кое НПМ тимот би разговарал за 
постапувањето при лишувањето од слобода, а во просториите за задржување и 
другите службени простории на станицата не беа забележани предмети кои би 
можеле да се користат за заплашување или физичко насилство. 

При увидот во евиденцијата констатирано е дека регистарот за дневни настани и 
регистарот за лица на кои по било која основа им е ограничена слободата на движење 
се водат уредно и ажурно, а податоците внесени во овие два регистри 



кореспондираат. Папките за задржани лица се водат уредно, а истите во состав ги 
содржеа сите релевантни записници, службени белешки и други документи. Постојат 
одредени неправилности при внесувањето на времето на лишување од слобода и 
времето на задржување на лицето. НПМ не можеше да утврди дали при 
задржувањето на странски државјани се известува дипломатско-конзуларното 
претставништво бидејќи во ниту една од прегледаните папки за странски државјани не 
беше евидентирано известувањето. 

За посетата Националниот превентивен механизам подготви посебен извештај во кој 
ги констатира позитивните и негативните состојби и даде соодветни препораки до 
Министерството за внатрешни работи и до самата полициската станица со цел да се 
елиминираат откриените недостатоци. 


