Народниот правобранител - Национален превентивен механизам (НПМ) на 06.11.2014
година спроведе последователна посета на Затвор Битола. НПМ ја спроведе посетата
придружуван од надворешен соработник од Здружението за кривично право и
криминологија, врз основ на претходно склучен Меморандум за соработка.
Посетата на затворот се спроведе во неколку чекори. Тимот на Националниот
превентивен механизам најпрвин спроведе разговор со раководниот тим на Затвор
Битола предводен од директорот, а потоа спроведе увид во отвореното,
полуотвореното одделение, затвореното и приемното одделение, притворскиот дел,
самиците, амбулантата, како и спроведе разговор со Секторот за ресоцијализација и
увид во стручните досиеја.
При последователната посета беше оценето дека од претходно дадените препораки 7
се спроведени, 2 се делумно спроведени, а 6 не се спроведени.
За време на последователната посета НПМ доби повеќе поплаки за малтретирање и
нехумано постапување од страна на секторот за обезбедување. Оваа информација
беше добиена во притворскиот дел и за тоа беше запознат и заповедникот.
При последователната посета беше утврдено дека не се пополнуваат испразнетите
места на вработените во затворот и дека реално недоволниот број на вработени е
проблем кој може да влијае врз вкупниот процес на ресоцијализација. Во изминатиот
период Министерството за финансии одбило за прием 3 лица, односно не дало
согласност за вработување.
Една од позначајните констатации од претходната посета на НПМ беше дека во
затворот Битола не се спроведува образовниот процес кој согласно ЗИС треба да
биде организиран од страна на Министерството за образование и наука. Ова се
потврди и при последователната посета, бидејќи ниту во затворот, ниту надвор од
него се остварува едно од елементарните права на осудените лица, а воедно и еден
од најважните чинители за успешна ресоцијализација пропишани во Законот за
извршување на санкциите.
Затворот има и несоодветни возила за спровод кои датираат пред 2001 година. Дел од
нив се небезбедни како за лицата лишени од слобода, така и за самите служби кои го
спроведуваат спроводот.Во делот на евиденцијата постои позитивна пракса на
евидентирање на повреди на приведени лица кои се доведуваат од полициски
службеници. Книгата за дисциплински казни се води уредно.
Како резултат на реализираната посета Народниот правобранител како Национален
превентивен механизам подготви посебен извештај во кој го констатираше степенот на
спроведени препораки и даде соодветни укажувања до Управата за извршување на
санкциите и Затвор Битола.

