
 

 

На 12.12.2013 година Националниот превентивен механизам спроведе ненајавена 
посета на ПС Велес (која е прва посета од страна на НПМ тимот на оваа полициска 
станица). НПМ спроведе ненајавена посета на полициската станица Велес со цел 
утврдување на состојбите и условите во просториите каде лицата се лишуваат од 
слобода и постапувањето со истите. 

Посетата на полициската станица се спроведе на начин што најпрво беше воден 
разговор со командирот на ПС, а потоа НПМ тимот, придружуван од службените лица, 
направи увид во местата за задржување на лицата лишени од слобода. Во време на 
посетата во ПС Велес немаше задржани лица сместени во соодветните места за 
задржување. НПМ направи увид и во магацинот за одземени предмети, како и во 
канцеларијата на сменоводителот.По обиколката, НПМ тимот спроведе разговор и со 
инспекторот за малолетничка деликвенција и направи увид во просторијата за 
разговор со деца. 

Во ПС Велес има четири простории за задржување на лица лишени од слобода кои се 
за колективно сместување. Овие простории се стари и истите не се уредени согласно 
бараните стандарди, како на меѓународно ниво, така и согласно стандардите на 
Министерството за внатрешни работи. Вратите на просториите се обележани со број 
на кои има и посебна преграда за контролниот лист, а над вратите има поставено 
решетки за вентилација додека престојуваат лицата лишени од слобода. 

Во оваа станица уредена е посебна просторија за разговор со деца, која во основа се 
користи за разговор со жртви – деца. При постапувањето со малолетните лица не 
може секогаш да се обезбеди бранител, а дополнително е потребно да се обезбеди и 
нов ажуриран список на адвокати за деца согласно новините предвидени во Законот 
за правда на децата. 

Во полициската станица Велес имаат уредна документација на регистрите и папките 
за задржани лица, при што во секое досие беа содржани задолжителните записници и 
дополнителни службени белешки. Во индивидуалните папки не беше содржан 
записник за поука за правата, а во записникот за задржување нема логичен тек на 
настаните, односно исто време се нотира како за приведување, така и за задржување 
во ПС Велес. 

Како резултат на реализираната посета Националниот превентивен механизам 
подготви извештај во кој ги констатираше состојбите и даде соодветни препораки до 
Полициската станица Велес, како и до Министерството за внатрешни работи. 

 


