
 

Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НП како НПМ) на 
18.10.2012 година спроведе посета на казнено-поправната установа од полуотворен 
вид - затвор Битола. Посетата започна во 10:30 часот и траеше до 16:50 часот (вкупно 
времетраење: 6 часа и 20 минути). 

НПМ спроведе редовна ненајавена посета на затворот Битола во рамки на 
мандатот и надлежностите кои произлегуваат од Факултативниот протокол кон 
Конвенцијата против тортура и друго свирепо, нечовечно или понижувачко 
постапување или казнување и Законот за народниот правобранител. Целосната 
посета на затворот Битола се реализираше во соработка со управата на затворот како 
и службите, при што НПМ тимот имаше непречен увид во местата на лишување, како и 
целосна слобода во изборот на лица лишени од слобода со кои спроведе разговор. 

Посетата на затворот Битола се спроведе во неколку чекори. Тимот на Националниот 
превентивен механизам на почетокот од посетата оствари средба со директорот на 
казнено-поправната установа,  а потоа спроведе увид на сместувачките капацитети во 
притворскиот и осуденичкиот дел, спроведе доверливи групни и индивидуални 
разговори со притворени и осудени лица по свој избор, изврши увид во останатите 
заеднички и помошни простории и просторот за надворешна прошетка, изврши увид 
во амбулантата и по случаен избор беа прегледани некоку здравствени картони, 
стручни досиеа и друга евиденција која се води во оваа установа. НП како НПМ 
спроведе разговор и со лица вработени во Секторот за обезбедување, со лекарот од 
општа пракса, неколку инструктори и еден воспитувач-психолог. На крајот од посетата 
НПМ тимот ги даде своите првични согледувања и укажувања до директорот на 
затворот Битола. 

Осудените и притворените лица со кои НПМ спроведе разговор немаа поплаки за 
физичко малтретирање или нечовечно постапување и однесување од страна на 
секторот за обезбедување и сметаа дека истиот има коректен однос кон нив. Во 
установата уредно е истакнат куќниот ред за осудени лица - истиот е поставен на увид 
на повеќе места и лесно достапен до лицата лишени од слобода.  

Во оваа установа работно се ангажирани околу 45% од осудените лица, што НПМ го 
смета како позитивен фактор кој влијае кон остварување на успешен процес на 
ресоцијализација на осудените лица, а воедно НПМ утврди дека уредно се води 
стручната евиденција за осудени лица. 

НПМ утврди дека сместувањето во собите од осуденичкото одделение беше во 
согласност со одредбите на ЗИС, а се почитува и површината согласно препораките 
на Европскиот комитет за спречување тортура (КСТ). Сите лица во притворското и 
осуденичкото одделение на затворот имаа сопствен кревет, но поголемиот дел од 
душеците се стари и дотраени, а некои од нив место душеци имаат стари 
импровизирани сунѓери. 

Ниту едно лице со кое НПМ спроведе разговор не се пожали на квалитетот на 
здравствените услуги кои ги добива во затворот. Здравствените картони и лекарствата 
се чуваат под клуч во просторијата на медицинската сестра, со што се намалува 
ризикот од нивна можна злоупотреба, а воедно и се обезбедува доверливоста на 
податоците содржани во картоните. 



НПМ утврди и одредени негативни состојби, па така во притворското одделение не се 
почитуваат минималните меѓународни стандарди и препораки во однос на 
површината на просторијата, лицата немаат директен пристап до природно дневно 
осветлување, постои зголемена влажност, а во просториите нема инсталирано грејни 
тела. Самиците не ги исполнуваат меѓународните посакувани стандарди во делот на 
големината, ниту во делот на затоплувањето и вентилацијата на просторијата. Во 
една од самиците НПМ наиде на предмети за кои смета дека претставуваат ризик и 
може да бидат злоупотребени и побара нивно отстранување. 

Лицата сместени во притвореното одделение, приемно затворено и затворено 
одделение имаат многу ограничен простор на движење – најголемиот дел од денот 
(дури и по 22 часа) го поминуваат затворени во просторијата во која ноќеваат. 

Двете соби во приемното затворено и затвореното одделение се под постојан видео 
надзор, а од увидот НПМ утврди дека камерите вршат директен надзор и над 
креветите каде лицата ноќеваат, со што се нарушува нивното право на приватност. 
Системот за повикување (електрично ѕвонче или домофон) во поголемиот дел од 
просториите во притворското одделение, како и во затвореното одделение и 
приемното затворено одделение беше уништен и нефункционален. 

НПМ доби информации дека првичниот лекарски преглед на новопримено притворено 
или осудено лице се спроведува во присуство на претставник од секторот за 
обезбедување, спротивно на одредбите од соодветените куќни редови. 

НПМ како понижувачки го смета начинот на делење и конзумирање на храната од 
страна на притворените лица – истите немаат на располагање посебна трпезарија, 
туку сите свои оброци ги конзумираат во малите притворски простории преку 
користење на мало метално масиче. 

Најголемиот дел од поплаките на лицата лишени од слобода се однесуваа на 
количината и квалитетот на оброците. Контролната книга за храна не се води уредно, 
а контролорот последен пат го проверил квалитетот и се потпишал во книгата во 
месец август 2012 година. НПМ искажува загриженост во делот на надзорот над 
квалитетот на храната. 

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 Управата 
за извршување на санкциите при Министерството за правда и до КПУ Затвор Битола 
со цел отстранување на идентификуваните недостатоци. 


