Народниот правобранител-Национален превентивен механизам (НПМ) на 18.12.2014
година спроведе последователна посета на ПС Ѓорче Петров која имаше за цел
проверка на имплементацијата на препораките дадени во извештајот од редовната
посета спроведена на 19.07.2012 година. Посетата се одвиваше во период од 10.30 до
14.30 часот.
НПМ спроведе ненајавена последователна посета на ПС Ѓорче Петров во рамки
на мандатот и надлежностите кои произлегуваат од Факултативниот протокол кон
Конвенцијата против тортура и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување
или казнување и Законот за народниот правобранител.
Посетата на полициската станица се спроведе во неколку чекори. Тимот на
Националниот превентивен механизам на почетокот ја објасни целта на посетата на
командирот на полициската станица, а потоа спроведе увид на старата просторија за
задржување, санитарните чворови, канцеларијата на сменоводителот, како и увид во
Книгата за дневни настани, Евиденцијата за лица лишени од слобода и задржани лица
и Евиденцијата за приведени лица.
НПМ при посетата не наиде на лице лишено од слобода со кое би спровело разговор
за условите, постапувањето и остварувањето на правата во полициска постапка.
При последователната посета беше утврдено дека во најголем дел се спроведени
претходно дадените препораки.Старата просторија за задржување е видно
пренаменета во магацин за архивирање на материјали, а правата на лица лишени од
слобода/ задржани лица се истакнати во просторијата на сменоводителот.
Од увидот во индивидуалните досиеја беше утврдено дека оваа ПС не располага со
нови папки согласно Стандардните оперативни процедури.Во однос на пополнувањето
на записниците беше констатирано дека истите целосно се пополнуваат, а во еден
случај каде лицето се пожалило на болки, иако немало видливи повреди бил повикан
лекар и изготвен записник за право на лекар на кој стои и штембил од медицинското
лице. Во случај на префрлање во друга ПС уредно се нотира кога и во колку часот
лицето било пренесено од ПС Ѓорче Петров до друга ПС.
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 Ѓорче
Петров со цел отстранување на идентификуваните недостатоци.

