
 

 
Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) на 
04.11.2013 година спроведе втора последователна посета на Воспитно поправниот 
дом Тетово. Оваа посета беше реализирана во соработка со Здружението на 
форензичари при Институтот за судска медицина, Здружението за кривично право и 
криминологија и Комората на психолози на РМ.  

Оваа посета следи по посетата која НПМ ја спроведе во оваа установа  на 14.09.2012, 
каде беше утврдено нивото на имплементација на дадените препораки и беа дадени 
дополнителни препораки со цел намалување на ризиците од било каков облик на 
нехумано или понижувачко постапување. 

При посетата беше забележано дека сместените лица единствено се одвојуваат врз 
основ дали ќе бидат сместени во отворено одделение или во одделението за 
засилено превоспитно влијание. Не постои одвојување на малолетните лица од 
помладите полнолетни лица, како што тоа се налага во Стандардните минимални 
правила на Обединетите нации за примена на судските постапки спрема 
малолетници.  

При разговорот со дел од вработените во Секторот за обезбедување беше забележан 
став кон сместените лица како лица кои се насилни, непослушни и со вандалско 
однесување, недисциплинирани, склони кон бегање и не мотивирани за работа во 
економијата. Ваквиот однос на вработените го отвора прашањето колку може да се 
оствари ресоцијализацијата имајќи слика кон воспитаниците дека истите се 
непоправливи, и каде е одговорноста на целокупниот персонал за квалитетот и 
ефикасноста на методите на ресоцијализација, ако нема подобрување во 
однесувањето на малолетните лица. 

Националниот превентивен механизам спроведе разговор насамо со воспитаници 
сместени во затвореното, како и во отвореното одделение, при што беа дадени 
поплаки за постапувањето на дел од персоналот во секторот за обезбедување 

Во однос на опремувањето на соодветни работилници каде лицата ќе бидат 
ангажирани, НПМ утврди дека и понатаму состојбата е иста, т.е. освен работата во 
кујна малолетниците немаат други работни задачи. 

НПМ утврди дека и понатаму не се спроведува образовниот процес во Воспитно-
поправниот дом и малолетните лица се единствено ангажирани преку одредени 
едукативни активности, како дел од реализација на одредени проекти. Но, при 
прегледот на стручната документација, НПМ утврди дека во истите соодветно е 
наведено во кој дел се едуцираат воспитаниците сместени во оваа установа, односно 
дека биле вклучени во соодветни едукативни проектни активности со цел стекнување 
на одредени вештини, без да се информира судот дека истите се вклучени во 
образовниот процес. 



По извршениот увид во здравствените картони од двајца воспитаници кои посочија 
дека имале здравствени проблеми, беше утврдено дека се уредно пополнети (секогаш 
се забележува поставената дијагноза и терапијата која е пропишана). Во 
здравствените картони беа забележани медицински документи од извршени прегледи 
во други здравствени установи. Иако лекарот во дополнително спроведениот разговор 
истакна дека на воспитаниците им се прави тест за хепатитис и ХИВ, тоа не беше 
забележано во картоните. 

Во отвореното одделение беа затекнати кревети без душеци, како и стари душеци кои 
се несоодветни за користење, а воедно штитениците се пожалија дека нема греење, 
не им се доставуваат дополнителни ќебиња при лоши временски услови. Во делот на 
Одделението за засилено превоспитно влијание не се превземени мерки за 
заградување на дел од просторот за прошетки, иако НПМ беше информиран дека 
истата препорака ќе се реализира со обезбедување на средства од буџетот предвиден 
за 2013 година. 
НПМ констатираше дека ВПД Тетово извршил дезинфекција во кујната и беше 
констатирана поголема хигиена во делот на подготовката на храната. Дел од 
воспитаниците се пожалија на количеството на храна кое го добиваат, но поголемиот 
дел беа задоволни од квалитетот на подготвената храна. Дополнително, беше 
констатирано дека нема посебен режим на исхрана за воспитаниците заболени од 
хепатит.Во кујната беше истакната неделна листа на јадења за лицата сместени во 
ВПД Тетово. 

Заради затекната состојба во ВПД Тетово, Народниот правобранител поднесе барање 
за превземање на итни мерки за подобрување на условите во оваа установа. 


