
 

 

Националниот превентивен механизам (НПМ) на 16.12.2011 година 
спроведе редовна ненајавена посета на Воспитно-поправниот дом Тетово 
(прва посета од НПМ тимот на оваа воспитно-поправна установа) заради 
согледување на состојбите и условите во ова место на лишување од слобода. 
Посетата започна во 09:45 часот, а заврши во 15:30 часот (вкупно: 5 часа и 45 
минути). 

Целта на посетата, согласно Факултативниот протокол кон Конвенцијата 
против тортура и друго сурово, нехумано или понижувачко постапување или 
казнување, е идентификување ризици заради спречување тортура или друг вид 
сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување. 

Посетата на Воспитно-поправниот дом Тетово е реализирана во неколку 
етапи и во соработка со вработените во Домот при што НПМ тимот имаше 
непречен увид во сите простории и инсталации по сопствен избор, како и 
целосна слобода во изборот на лица лишени од слобода со кои спроведе 
доверливи разговори. 

Тимот на Националниот превентивен механизам првин разговараше со 
воспитувач кој во моментот на посетата беше одговорен за смената, а потоа 
направи увид во: Приемното одделение, Отвореното одделение, во 
Одделението со засилено превоспитно влијание, во самиците, заедничките 
простории за дневен престој и рекреација, во амбулантата, кујната со мензата, 
дежурната служба, како и во тоалетите. 

При посетата беше разговарано со малолетни лица лишени од слобода, 
односно со неколку малолетни лица од Приемното одделение и од Отвореното 
одделение, со сите малолетни лица во Затвореното одделение, како и со 
неколку лица на кои им беше изречена дисциплинска мерка упатување во 
самица. Поголемиот дел од воспитаниците немаа забелешки за односот и 
постапувањето на вработените во Домот, но неколкумина реагираа на односот 
на вработените во Секторот за обезбедување.  

Приемното одделение не е просторно издвоено од останатите 
одделенија во установата, има мал капацитет, а опремено е со стар и неуреден 
мебел за ноќен одмор. Во Отвореното одделение просторите за сместување 
делумно ги задоволуваат минималните услови во однос на сместувањето. 
Креветите, душеците и мебелот во просториите се стари, а проблем постои 
како во делот на затоплувањето, така и во однос на топлотната изолација.  

Одделението со засилено превоспитно влијание не ги задоволува 
основните минимални предуслови и стандарди за сместување, нема адекватна 
големина, нема соодветно дневно осветлување и вентилација, а просторијата 
нема соодветен мебел. Постои и голема пренатрупаност поради што се 
сместуваат лица на душеци за кои нема обезбедени соодветни кревети.  



Самиците не ги исполнуваат минималните меѓународни и домашни 
стандарди, па сместувањето во нив може да се смета за нехумано и 
понижувачко постапување со малолетниците и помладите полнолетни лица. 

Правото на образование не се остварува на начин како што е 
предвидено во законските прописи имајќи ја предвид задолжителноста на 
основното и средното образование.  

Не постои задоволително ниво на работна ангажираност на малолетните 
лица. Одреден број лица се ангажирани во делот на редовното одржување на 
хигиената. Иако во овој дом се вработени 6 инструктори, стопанско-
инструкторскиот ангажман недостасува бидејќи нема соодветни простории каде 
би можела да се спроведува работната активност. 

При посетата НПМ тимот изврши увид и во неколку книги и евиденции и 
општиот заклучок е дека регистрите во Воспитно-поправниот дом Тетово 
генерално се водат уредно и согласно законските прописи. Направен е увид и 
во неколку медицински досијеа на лица сместени во оваа воспитно-поправна 
установа, во стручните досијеа по случаен избор, како и во други евиденции и 
книги што се водат за оваа категорија лица. 

Националниот превентивен механизам изготви посебен извештај за 
реализираната посета во кој се констатирани позитивните и негативните 
состојби и дадени се соодветни препораки до Управата за извршување на 
санкции и до Воспитно-поправниот дом Тетово заради отстранување на 
воочените недостатоци. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


