
 

 
Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) на 
14.09.2012 година спроведе ненајавена последователна посета на Воспитно-
поправниот дом Тетово. Посетата започна во 10:00 часот и траеше до 14:25 минути 
(вкупно времетраење од 04 часа и 25 минути). 

Целта на последователната посета е следење над спроведувањето на препораките од 
посебниот извештај на НПМ од 2011 година и идентификување на ризици заради 
спречување на тортура или друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко 
постапување или казнување. Посетата на воспитно-поправниот дом се спроведе во 
неколку чекори. Тимот на НПМ спроведе разговор со воспитувачот надлежен на смена 
во делот на директниот надзор и функционирањето на ВПД Тетово, а потоа спроведе 
увид во Одделението за засилено превоспитно влијание (ОЗПВ), увид во тоалетите на 
отвореното одделение, увид во кујната, како и спроведе разговор со поголем дел од 
штитениците сместени во ОЗПВ. Воедно, Националниот превентивен механизам 
спроведе увид и во соодветната документација, како и во стручните досиеја на 
малолетниците сместени во оваа воспитна установа. 

Целосната посета на ВПД Тетово се реализираше во соработка со воспитно-
поправниот дом, при што НПМ тимот имаше непречен увид во местата каде се 
сместени штитениците по свој избор, како и целосна слобода во изборот на лица 
лишени од слобода со кои спроведе разговор. 

Народниот правобранител како Национален превентивен механизам искажа 
загриженост за ниското ниво на спроведување на дадените препораки од посебниот 
извештај од 2011 година. Имено, ВПД Тетово и УИС делумно ги спровеле или не ги 
спровеле повеќето од препораките на Народниот правобранител како Национален 
превентивен механизам дадени по посетата остварена во декември 2011 година. Ниту 
една од дадените препораки не е целосно имплементирана.  
 
Имено Воспитно-поправниот дом сеуште привремено се наоѓа во Велес во објект кој 
не ги исполнува основните минимални стандарди за сместување и престој на 
малолетни лица. Самата зграда е стара и руинирана, истата се загрева на печки за 
дрва, не постојат доволен број на работилници во кои ќе се ангажираат малолетните 
лица, а опремена е една училница која при посетата беше затекната во неуредна 
состојба и полна со пајажина што доведува до заклучок дека истата не се користи. При 
последователната посета во 2012 година од страна на вработените НПМ доби 
информација дека работилниците се поплавени и дека се изведува само теоретска 
настава. Овој дом нема тапацирска работилница и затоа инструкторот изведува само 
теоретска настава. На денот на посетата беа ангажирани двајца инструктори, но во 
установата не беше забележана поголема работна ангажираност на малолетните 
лица. 
 
За време на посетата НПМ беше информиран дека не е започнат образовниот процес 
и дека истиот не се спроведувал за учебната 2011-2012 година, но дека треба да 
започне од следниот месец. Наставата ќе се имплементира со скратена програма за 
возрасни лица. Од разговорите со штитениците беше дадена информација дека 
образование не се спроведува во домот. 



Во делот на условите во санитарните јазли беше утврдено дека во тоалетите на 
горниот спрат поставени се два нови бојлери, но дека тушевите се нефункционални, 
односно не се во исправна состојба. При посетата во Одделението со засилено 
превоспитно влијание (ОЗПВ) беше утврдено дека спалната соба во која претходно 
беа сместени штитениците од ОЗПВ е преуредена и истата се користи како заедничка 
соба за дневен престој, во која има поставено клупи, масички како и ТВ, но лицата и 
понатаму се сместени и преноќуваат во крајно нечовечни и понижувачки услови. 

При увидот на НПМ на последователната посета беше констатирано дека во две соби 
од ОЗПВ беа сместени 9 лица, а собите располагаа со вкупно 7 кревети, т.е. креветите 
беа споени и на нив ноќеваа повеќе штитеници. Заради условите во кои се сместени 
малолетните лица, простории кои се валкани, во кои нема доволно проток на светлина 
и вентилација, како и немањето на доволен број на кревети НПМ констатираше дека  
дадените препораки не се спроведени, бидејќи во претходниот извештај беше 
побарано да се изнајде адекватно решение за утврдување на просторија која нема да 
биде деградирачка и ќе ги исполни меѓународните и домашните стандарди за 
сместување на лица лишени од слобода. Лицата сместени во ОЗПВ имаат право на 3 
часа прошетка надвор, но во шеталиштето нема посебни справи или дополнителни 
направи за спортски активности. НПМ констатираше дека истото не е делумно 
прекриено, иако беше дадена препорака да се превземат активности со кои ќе се 
заштити просторот за прошетки од надворешни временски непогоди со што 
малолетните лица ќе можат непречено да го користат и при лоши временски услови. 

При последователната посета Националниот превентивен механизам повторно доби 
поплаки за физичко малтретирање врз штитениците сместени во Одделението со 
засилено превоспитно влијание. При посетата беше спроведен групен разговор со 
сите 9 деца сместени во Одделението за засилено превоспитно влијание (ОЗПВ), а по 
добиените информации се спроведоа неколку посебни разговори со вкупно 5 лица 
сместени во ова одделение. Покрај поплаките и наводите во делот на остварувањето 
на своите права и во делот на погодностите, НПМ доби сериозни наводи и за можно 
физичко насилство и нечовечно постапување со малолетниците во ова одделение од 
еден вработен во Секторот за обезбедување. 

При последователната посета Националниот превентивен механизам направи увид на 
кујната и констатираше дека истата се одржува неуредно. Она што може да се 
констатира е дека состојбата со кујната и храната е во многу полоша состојба отколку 
при првата посета на НПМ на ВПД Тетово, кога беше утврдено дека хигиената е на 
задоволително ниво, а инвентарот, казаните и предметите во кои се подготвува 
храната се одржуваат уредно и истите се употребливи. 

Како резултат на реализираната последователна посета Националниот превентивен 
механизам подготви извештај во кој ги констатираше состојбите и даде соодветни 
препораки упатени до Управата за извршување на санкциите при Министерството за 
правда и до Воспитно-поправниот дом Тетово со цел да се елиминираат 
недостатоците и ризиците. 


