На 14.09.2017 година Националниот превентивен механизам – НПМ, во
соработка со надворешниот соработник, претставник на Здружението за
Кривично

право и криминологија

на Република

Македонија,

спроведе

ненајавена посета на Полициската станица Велес
Посетата на тимот на НПМ на ПС Велес се оствари во рамките на
мандатот на Народниот правобранител - Национален превентивен механизам
што произлегува од Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура
и друго сурово, нехумано или понижувачко постапување или казнување и од
Законот за народниот правобранител. Со Факултативниот протокол се
дефинира дека НПМ спроведува редовни посети на местата каде може лицата
да се лишат од слобода, со цел идентификување на ризици заради
спречување на тортура или друг вид на сурово, нечовечко или понижувачко
постапување или казнување.
Националниот превентивен механизам при оваа посета наиде на
конструктивна соработка од страна на службените лица и оствари непречен
увид во сите простории и документи при посетата на ПС Велес.
Од страна на НПМ тимот не беа забележани предмети во службените
простории на станицата, магацините и службените возила кои би можеле да се
користат за насилство или заплашување.
При оваа посета НПМ тимот утврди дека на службените лица им се
спроведуваат редовни и континуирани обуки на различни тематски содржини.
При извршениот увид, тимот на НПМ утврди дека на влезот на ПС Велес
нема пристапна рампа за лица со физичка попреченост, со што на овие лица
им се отежнува пристапот до Полициската станица и службените простории.

НПМ тимот, исто така утврди дека во Полициската станица Велес нема
посебна просторија за распит на приведени и лица лишени од слобода.
Воедно, НПМ утврди дека во ПС Велес нема посебна просторија за
задржување на малолетни лица, согласно Законот за правда за децата.
НПМ тимот, при оваа посета забележа дека просториите за задржување
во ПС Велес се во лоша материјална состојба и не ги исполнуваат минимум
предвидените стандарди за задржување на лица. Исто така, утврди 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.
При посетата, НПМ тимот утврди дека просторијата за препознавање на
лица е премногу оддалечена од просториите за задржување, поради што
лицата што се задржуваат во оваа Полициска станица се неправедно изложени
на погледи од трети лица (странки и службени лица).
НПМ тимот, исто така забележа дека санитарниот јазол наменет за
задржаните лица е целосно руиниран и

нефункционален, поради што

задржаните лица се носат во тоалетот наменет за службените лица.
Во ПС Велес недостасува посебно возило за спровод на приведени
лица, односно лица лишени од слобода и задржани лица, кое подолг
временски период се чека да биде сервисирано.
Од увидот во регистрите НПМ утврди дека при внесувањето на времето
на лишување од слобода или приведувањето и внесувањето на времето на
задржување, не се води сметка за хронолошкиот тек на настаните.
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 Велес, 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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