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МАНДАТ НАЦИОНАЛНОГ МЕХАНИЗМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ТОРТУРЕ 
 
Законом о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других 
сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака1 прописано је да 
Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) обавља посете установама у којима 
се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, у циљу одвраћања државних органа 
и службених лица од било каквог облика мучења или било ког другог облика злостављања, 
као и ради усмеравања државних органа ка стварању смештајних и осталих животних 
услова у установама у којима се смештају лица лишена слободе у складу са важећим 
прописима и стандардима. 

НПМ има право: на несметан, ненајављен и свакодобан приступ свим установама и свим 
просторијама у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе; да насамо 
разговара са тим лицима и са службеним лицима, која су обавезна да сарађују тим поводом, 
као и са свим осталим лицима која могу имати информације значајне за поступање према 
лицима лишеним слободе; на приступ свој документацији која се односи на та лица; да 
надлежним органима даје препоруке у циљу побољшања начина поступања према 
лицима лишеним слободе и унапређења услова у којима се она задржавају или затварају. 
По обављеним посетама, НПМ сачињава извештаје које доставља посећеним 
установама. Након тога, НПМ одржава стални дијалог са посећеном установом, као и 
органом у чијем је саставу та установа, у циљу отклањања утврђених недостатака који 
могу довести до појаве тортуре, нељудског или понижавајућег поступања. 

У члану 2а Закона одређено је да Заштитник грађана обавља послове НПМ и да у 
обављању тих послова сарађује са омбудсманима аутономних покрајина и удружењима 
чијим је статутом предвиђени циљ удруживања унапређење и заштита људских права 
и слобода, у складу са законом. 

У институцији Заштитника грађана формирана је посебна организациона јединица 
Одељење националног механизма за превенцију тортуре, која обавља стручне послове 
НПМ. 

Заштитник грађана и Покрајински омбудсман АП Војводине су потписали 
Меморандум о сарадњи у обављању послова НПМ,2 којим је предвиђено је да ће 
Покрајински омбудсман активно учествовати у посетама мониторинг тима НПМ 
установама у којима су смештена лица лишена слободе, а које се налазе на територији 
АП Војводине. 

На основу спроведеног јавног позива,1, Заштитник грађана је изабрао удружења са 
којима ће остваривати сарадњу у обављању послова НПМ, и са њима закључио 
споразуме, чије је важење анексима продужено до јуна 2022. године. Удружења са 
којима Заштитник грађана актуелно сарађује у обављању послова НПМ су: Комитет 
правника за људска права, Виктимолошко друштво Србије, Центар за интеграцију 
младих, Хелсиншки одбор за људска права у Србији и Одбор за људска права Ваљево. 

  

                                                      
1 ''Сл. лист СЦГ – Међ. уговори'', бр. 16/05 и 2/06 и ''Сл. гласник РС – Међ. уговори'', бр. 7/11. 
2 Потписан 12. децембра 2011. год. 
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1. УВОД 
 

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСЕТИ 
 

УСТАНОВА 
 

Казнено-поправни завод у Шапцу (КПЗ Шабац) 
 

ВРЕМЕ ПОСЕТЕ 
 

8. фебруар 2022. године 
 

ОСНОВ ПОСЕТЕ 

 

Послови НПМ, у складу са чланом 2а Закона о ратификацији 
Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других 
сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака 
 

ЦИЉ ПОСЕТЕ 

 

Провера постојања појаве тортуре и других сурових, нељудских 
или понижавајућих казни и поступака 
 

ВРСТА ПОСЕТЕ 
 

Тематска 
 

НАЈАВА ПОСЕТЕ 
 

Ненајављена посета 
 

ПОСЕТУ ОБАВИО 
 

Заштитник грађана 
 

САСТАВ ТИМА 

 

Вођа тима: 
др Наташа Тањевић, заменица заштитника грађана и руководилац 
НПМ 
 

Чланови тима: 
Марко Анојчић, Заштитник грађана/Одељење НПМ 
Маја Јовић, Заштитник грађана/Одељење НПМ 
Драгиша Ћалић, Комитет правника за људска права - ЈУКОМ 
 

 

 
1.2. САРАДЊА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА СА ТИМОМ НПМ 
 

Tоком трајања посете, запослени су у потпуности сарађивали са тимом НПМ и на тај 
начин му омогућили да несметано обави посету и оствари мандат. Тиму НПМ је 
омогућен приступ свим просторијама, фотографисање, као и преглед, увид и 
фотокопирање тражене документације. Омогућен је несметан и ненадзиран разговор 
са лицима лишеним слободе по избору чланова тима НПМ. 
 
  

1.3. ТОК ПОСЕТЕ 
 

НПМ је посету Заводу обавио у складу са претходно утврђеном методологијом која је 
развијена ради остваривања циља посете, односно провере постојања појаве тортуре и 
других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака. Методологијом је 
предвиђено да НПМ разговара са лицима лишеним слободе која су у већем ризику од 
лошег поступања – лица која се налазе у затвореном одељењу завода и на извршењу 
дисциплинских и посебних мера за одржавање реда и безбедности у заводу, да оствари 
увид у евиденције и другу документацију о притужбама чији је предмет тортура или 
друго лоше поступање, примени мера принуде, повредама лица лишених слободе и 
другим ванредним догађајима, као и да обави појединачне разговоре са лицима која су 
учествовала у догађајима који носе ризик од злостављања.  
 
Посета је обављена у неколико фаза: 
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Фаза I: Разговор са руководством 
Посета је започета разговором са надзорницима затвореног и притвореног одељења. 
Вођа тима је изложио мандат НПМ, представио чланове тима за посету и опште циљеве 
који се желе постићи, принципе поступања и план посете Заводу. 
 

Фаза II: Разговори са лицима лишеним слободе 
НПМ је обавио разговоре са око 20 лица лишених слободе разврстаних у затворено 
одељење Завода. У овој фази, НПМ је обишао просторије-спаваонице у затвореном 
одељењу, простор за боравак на свежем ваздуху, као и просторију за извршење 
дисциплинске мере упућивања у самицу. Током обиласка просторија-спаваоница и 
простора за боравак на свежем ваздуху чланови тима су обављали разговоре са 
затеченим осуђеним и прекршајно кажњеним лицима, без присуства заводских 
службеника.  
 

Фаза III: Увид у документацију 
У оквиру ове фазе, посета је обухватила разговоре са руководиоцима различитих 
области рада у Заводу и увид у документацију која се односи на притужбе лица 
лишених слободе, примену мера за одржавање реда и безбедности у заводу, ванредне 
догађаје и повреде лица лишених слободе. Посебну пажњу НПМ је посветио начину 
обављања првог лекарског прегледа по пријему у Завод и након примене мера принуде. 
 

Фаза IV: Индивидуални разговори са лицима лишеним слободе 
Током групних разговора у просторијама-спаваоницама, ниједно лице није затражило 
да чланови тима НПМ обаве ненадзирани индивидуални разговорoр са њим. 

Фаза V: Завршни разговор са руководством 

Посета Заводу окончана је разговором тима НПМ са начелником Службе за обезбеђење. 
Вођа тима је указао на основне утиске о посети, пре свега о поштовању права лица 
лишених слободе и другим најважнијим налазима и запажањима из посете. 

 

 
2. УТВРЂЕНО СТАЊЕ И ПРЕПОРУКЕ 
 

2.1. СТАЊЕ НА ДАН ПОСЕТЕ 
 
На дан посете у КПЗ Шабац је било укупно 179 лица лишених слободе од којих је 88 
осуђених лица (два лица су у време посете били ван Завода), 25 прекршајно кажњених 
и 66 притворених лица ( четири жене). У затворено одељење разврстано је 12 осуђених 
и 16 прекршајно кажњених. Није било лица која су на извршењу дисциплинске мере 
упућивање у самицу, лица према којима се примењују мере принуде издвајање или 
везивање кожним каишевима, као ни оних према којима се примењују посебне мере 
смештај у посебно осигурану просторију, смештај под појачани надзор или усамљење. 
На дан посете ниједно лице лишено слободе није одбијало храну, воду или лечење. 
 
2.2. ТРЕТМАН У ЗАТВОРЕНОМ ОДЕЉЕЊУ 
 
Затворено одељење се налази у главном објекту Завода и за смештај лица разврстаних у 
ово одељење се претежно користе спаваонице на првом спрату објекта. Прекршајно 
кажњена лица која су приведена на издржавање казне се по правилу разврставају у 
затворено одељење. Они су смештени у спаваонице заједно са осуђеним лицима 
разврстаним у затворено одељење. На пример, у спаваоници бр. 1 у време посете су 
били смештени 2 осуђена и 5 прекршајно кажњених лица, у спаваоници бр. 3 су били 
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смештени по 3 осуђених и прекршајно кажњених, у спаваоници бр. 5 по један осуђени 
и прекршајно кажњени и тако даље.  
 
Сврха раздвајања различитих категорија затвореника је да се осигура заштита и 
безбедност лица лишених слободе, оптимално управљање затвором и обезбеђивање 
најприкладнијих затворских услова за сваку категорију лица лишених слободе. То је 
такође мера очувања принципа претпоставке невиности када је у питању одвајање 
притворених лица. Када су у питању прекршајно кажњена лица, став НПМ је да би, 
поред потребе да буду раздвојена од других категорија лица лишених слободе, ова лица 
у принципу требало да имају повољнији и лагоднији режим извршења казне у односу 
на осуђена лица разврстана у затворено одељење, с обзиром да је реч о лицима која 
издржавају кратке казне затвора и да су кажњени за лакша дела. Режим извршења казне 
затвора изречене за прекршај би морао да укључује физичку рекреацију на отвореном, 
приступ просторији за дневни боравак, те радију/телевизији и новинама/часописима, 
као и другим одговарајућим средствима за рекреацију. 
 
Према службеним наводима, у плану је да се једна већа просторија која се користила за 
свечане догађаје преуреди у спаваоницу за прекршајно кажњена лица, чиме би се 
раздвојили од осуђених и на тај начин формирало одељење за извршење казне за 
прекршај. 
 

 

НПМ би желео да од КПЗ Шабац добије детаљније информације о активностима 
које се предузимају у циљу реализације плана да се једна од постојећих 
просторија адаптира у спаваоницу за прекршајно кажњена лица.  
 

 
Лицима разврстаним у затворено одељење су на располагању свакодневно коришћење 
теретане или боравак на свежем ваздуху, и то једна од ове две активности јер у 
предвиђеном термину лица могу или на шетњу или у теретану. Теретана је опремљена 
са неколико справа за вежбање и налази се у просторији на спрату. Шеталиште је 
једноставно уређено, углавном бетонско са мало травнатих површина и заштитом од 
атмосферских падавина. На шеталишту се налази и кош али лица са којима је тим НПМ 
обавио разговоре су навела да не играју кошарку. Боравак на свежем ваздуху или 
коришћење теретане траје до 1,5 сат. НПМ је више лица затекао у својим спаваоницама 
иако је био њихов термин, поводом чега су навели да не желе да излазе. Ван ових 
термина, њихове спаваонице су закључане и немају контакта са лицима са којима не 
деле спаваоницу. Такође, лица разврстана у затворено одељење углавном нису радно 
ангажована. Према службеним наводима, у плану је одређивање и уређење једне 
просторије у затвореном одељењу у просторију за дневни боравак. Радови на овоме би 
требало да буду завршени током наредне године. 
 

 

НПМ би желео да од КПЗ Шабац добије детаљније информације о активностима 
које се предузимају у циљу реализације плана да се једна од постојећих 
просторија у затвореном одељењу адаптира у просторију за дневни боравак.  
 

 
Могућност боравка на свежем ваздуху је важно за ментално и физичко здравље 
затвореника, с обзиром на то да многи од њих већину свог времена проводе у 
затвореном простору са ограниченим приступом природном светлу и свежем ваздуху. 
Међународни стандарди прописују да би сва лица лишена слободе требало да имају 
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најмање један сат боравка на отвореном дневно. Ово би требало да им пружи прилику 
за вежбање, опуштање, као и приступ свежем ваздуху и сунчевој светлости. Током 
времена које проведу напољу такође могу остварити међусобну интеракцију. 
 
У пракси, ниво приступа простору на отвореном може се значајно разликовати између 
различитих категорија затвореника и оних смештених у различитим павиљонима 
затвора. До овога понекад долази и због различите доступности одговарајућих простора 
у различитим деловима затвора (нпр. одређена крила могу имати мања дворишта или 
уопште немати двориште). Разлике се такође могу оправдати из дисциплинских или 
безбедносних разлога. Међутим, имајући у виду значај који има за здравље затвореника, 
Завод би морао да предузме мере како би свим затвореницима обезбедио довољно 
времена на отвореном. 
 
Затвореницима би требало понудити програм рекреативних активности за одржавање 
или побољшање њиховог општег психо-физичког стања. У том смислу, позитивно је 
што у КПЗ Шабац лица разврстана у затворено одељење имају могућност коришћења 
теретане у затвореном простору, на који начин нису условљени временским 
приликама. Међутим, сви затвореници би морали одређено време током дана да 
проводе на свежем ваздуху, због чега би им требало дати могућност да теретану, 
уколико желе, користе у терминима одвојеним од времена посвећеног шетњи – 
боравку на свежем ваздуху, а не уместо њега. 
 
1. 

 

УТВРЂЕНО 
 

У КПЗ Шабац лицима разврстаним у затворено одељење није омогућено довољно 
времена за боравак на свежем ваздуху. 
 

 

РАЗЛОЗИ 
 

Сваки затвореник који не ради на свежем ваздуху, ако то време дозвољава, мора да има најмање 
један сат дневно за одговарајуће телесне вежбе на свежем ваздуху.3 
 

Сваком затворенику ће се омогућити најмање сат времена дневно физичке активности на 
свежем ваздуху, ако то временске прилике дозвољавају.4 
 

Посебно треба поменути физичку рекреацију на отвореном. Обавеза да затвореницима 
свакодневно буде дозвољен један сат боравка на отвореном је широко прихваћена као основна 
гаранција (по могућности, то би требало да буде делом ширег програма активности). ЦПТ 
жели истаћи да сви затвореници без изузетка (укључујући оне који су кажњени конфинацијом 
у ћелији) морају имати могућност да свакодневно вежбају на отвореном. Такође се сматра да 
објекти за вежбе на отвореном морају бити релативно пространи и, кад год је то могуће, да 
нуде склониште од неповољних временских прилика.5 
 

Осуђени има право да изван затворених просторија на свежем ваздуху, у слободно време, 
проведе најмање два часа дневно.6 
 

                                                      
3 Манделина правима, прав. 23.1. 
4 Европска затворска правила, прав. 27.1. 
5 Стандарди ЦПТ: Издржавање затворске казне, пар. 47. 
6 Закон о извршењу кривичних санкција, чл. 80. ст. 1. 
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ПРЕПОРУКА 
 

КПЗ Шабац ће лицима разврстаним у затворено одељење омогућити да изван 
затворених просторија, на свежем ваздуху проведу најмање два часа дневно. 
 

 
Обезбеђивање радног ангажовања и других активности затвореницима је важно и 
користи како затвореницима тако и затворском особљу. Држање у ћелији током дужег 
временског периода може бити веома штетно по физичко и ментално здравље. Досада 
и неактивност такође могу повећати тензије у затвору и вероватноћу да затвореници 
буду узнемирени, те режим рада и друге конструктивне активности затвореника могу 
помоћи у смањењу тензија и допринети несметаном раду установе. Накнада за рад 
такође омогућава затвореницима да подмире неке своје потребе током боравка у 
затвору. 
 
Рад као метод у функцији преваспитања и ресоцијализације има значајног удела пре 
свега у стицању радних навика, нових способности и искустава, као и у оспособљавању 
да се након изласка из затвора живи на законит начин. Рад током извршења затворске 
казне позитивно утиче на ресоцијализацију преступника јер, поред стицања 
материјалних средстава, доприноси и самоспознаји појединца. Поред тога, њиме се 
изграђују социјални односи и стичу знања и способности. Стално запослење 
препознато је као један од најважнијих фактора за спречавање поновног чињења 
кривичних дела, јер повећава осећај личне вредности и помаже бившим затвореницима 
да издржавају себе и своје породице. Међутим, бивши затвореници се често суочавају 
са препрекама у проналажењу посла, посебно ако раније нису имали редован посао или 
нису имали прилике развити стручне вештине које су тражене на тржишту рада. 
Затворски рад би их стога требао припремити за радно ангажовање на слободи, 
пружајући им потребне вештине, радно искуство и самопоштовање, како би им се 
повећале шансе за проналажење запослења након пуштања на слободу. 
 
Обезбеђивање свакодневног радног ангажовања у затворима је изазовно, с обзиром на 
организационе и кадровске могућности. У пракси, време које затвореници могу 
провести на послу често је диктирано сменама особља и затворским рутинама, а мере 
безбедности могу додатно ограничити могућности за рад. Уобичајено је да се 
доступност и врста посла разликују у зависности од врсте безбедносног режима, при 
чему затвореници у нижим безбедносним класификацијама (нпр. отворена одељења) 
имају више могућности за радно ангажовање, укључујући и ван завода. Иако из 
безбедносних разлога могу постојати разумљива ограничења у радном ангажовању, 
сврсисходан рад је посебно важан за затворенике са високим степеном безбедности, с 
обзиром на негативан утицај строжег режима којем су изложени. 
 
2. 

 

УТВРЂЕНО 
 

У КПЗ Шабац лица разврстана у затворено одељење нису радно ангажована. 
 

 

РАЗЛОЗИ 
 

Сврха казне затвора или сличних мера којима се лице лишава слободе је пре свега заштита 
друштва од криминала и смањење рецидивизма. Та сврха може да се оствари само ако се 
период проведен у затвору искористи да се у мери у којој је то могуће обезбеди реинтеграција 
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таквих лица у друштво по њиховом ослобађању како би могла да живе у складу са законом и 
да се самостално издржавају. 
У ту сврху, управе казнених завода и друга надлежна тела треба да понуде образовање, 
стручно оспособљавање и посао, као и друге видове примерене и доступне помоћи, укључујући 
и оне допунске, моралне, духовне, социјалне, здравствене и спортске природе. Сви такви 
програми, активности и услуге треба да се реализују у складу с потребама индивидуалног 
приступа затвореницима. 
... 
Осуђеним затвореницима се омогућава да раде и/или активно учествују у својој 
рехабилитацији, под условом да лекар или други квалификовани здравствени радник утврди 
њихову физичку и психичку способност за то. 
Затвореницима се омогућава довољно корисног радног ангажовања како би били активно 
упослени током нормалног радног дана.7 
 

Створиће се услови који ће омогућити затвореницима да се запосле на смислен начин уз 
плату која ће им олакшати реинтеграцију на тржиште рада у земљи и омогућити им да 
доприносе властитој финансијској подршци и помоћи својим породицама.8 
 

Затворска управа ће настојати да затвореницима обезбеди довољно корисног посла.9 
 

Задовољавајући програм активности (рада, образовања, спорта, итд.) од кључне је важности 
за добробит затвореника. Ово важи за све установе, било да се ради о осуђеним затвореницима 
или о онима који тек чекају суђење. ЦПТ је уочио да су активности у многим истражним 
затворима изразито ограничене. Организација  активности у таквим установама – у којима 
постоји релативно брз проток притвореника – није једноставан задатак. Јасно је да се ту 
уопште не може говорити о индивидуализованим програмима третмана на начин на који се 
то може очекивати од неке установе за осуђене затворенике. Међутим, затвореници не могу 
једноставно бити остављени да недељама, можда чак и месецима, чаме затворени у својим 
ћелијама, без обзира како добри били материјални услови унутар самих ћелија. ЦПТ сматра 
да би требало тежити да се осигура да затвореници у истражним затворима буду у 
могућности да проведу разуман део дана (8 сати или више) изван својих ћелија, укључени у 
сврсисходне активности разноликог карактера. Наравно, режими у установама за осуђене 
затворенике би требало да буду још повољнији.10 
 

Постојање задовољавајућег програма активности такође је веома важно, чак важније у 
одељењу високе безбедности него у  обичном. То може умногоме да допринесе да се неутралишу 
штетне последице на личност затвореника услед живота у затвореном одељењу. 
Активности би требало да буду што различитије (едукација, спорт, активности по 
вокацији итд.). Кад су у питању, нарочито, радне активности, јасно је да разлози 
безбедности могу да искључе многе облике рада који су уобичајени у нормалним одељењима. 
Ипак, то не значи да се затвореницима омогућују само нестимулативне активности.11 
 

Рад осуђеног је саставни део програма поступања. 
Сврха рада је да осуђени стекне, одржи и повећа своје радне способности, радне навике и 
стручно знање како би му се омогућили услови за успешну реинтеграцију. 
У оквиру извршења програма поступања, осуђени је обавезан да извршава радне задатке и 
обавезе.12 
 

 

                                                      
7 Манделина правила, прав. 4. и 96. 
8 Основни принципи Уједињених нација за поступање са затвореницима, Резолуција Генералне скупштине УН бр.45/111 

од 14. децембра 1990. год, принц. 8. 
9 Европска затворска правила, прав. 26.2. 
10 Стандарди ЦПТ: Издржавање затворске казне, пар. 47. 
11 Стандарди ЦПТ: Нови стандарди ЦПТ у погледу издржавања казне затвора, пар. 32. 
12 Закон о извршењу кривичних санкција, чл. 98. 
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ПРЕПОРУКА 
 

КПЗ Шабац ће обезбедити услове за радно ангажовање лица разврстаних у 
затворено одељење. 
 

 
2.3. УПУЋИВАЊЕ У САМИЦУ 
 
Увидом у Књигу обилазака лица у самици, утврђено је да је 2021. године дисциплинска 

мера упућивање у самицу извршавана према 3 лица, а од почетка текуће године до дана 

посете НПМ ова дисциплинска мера није изрицана. Решења о одређивању ове мере су 

детаљно образложена, садрже поуку о правном леку, а лица на која се односе нису 

подносила жалбу против истих. 

Управник и васпитач су редовно обилазили ова лица, а запослени у Служби за 

обезбеђење то чине у просеку на сваких 20 минута. Такође, лица је свакодневно 

обилазио и лекар који осим што их обилази, обавља и свакодневни лекарски преглед у 

амбуланти о чему се води посебна евиденција.  

Обављен је разговор са два осуђена лица која су 2021. године била у самици у трајању 

од 10 дана. Лица су навела да су их редовно обилазили запослени у Служби за 

обезбеђење, као и лекар, службеник третмана и управник. Увидом у евиденције о 

обиласцима утврђено је да су исти били и евидентирани. Такође су навели да су имали 

могућност да користе телефон, право на посете, куповину артикала преко кантине, као 

и да су користили право на боравак на свежем ваздуху, односно да су ишли у шетњу 

заједно са другим осуђеницима. 

За потребе извршења дисциплинске мере упућивање у самицу користи се једна 
просторија-спаваоница која је укупне површине око 15,6 м2. Просторија има велики 
прозор који се отвара, па у просторији има довољно дневне светлости и свежег ваздуха. 
Вештачко осветљење је добро. У просторији се налази кревет, сто и столица који су 
причвршћени за под. На кревету се налази душек од сунђера, јастук и ћебе, а по доласку 
лица у самицу, кревет се опрема чистом постељином (јастучница, чаршав, навлака за 
ћебе). Просторија има грејање, а иако у њој нема ормарића, прозорско окно је дубоко 
што омогућава одлагање личних ствари лица које је у просторији. Тоалет има WC шољу 
и лавабо, као и оивичен део за туширање са тушем. Према наводима службених лица, 
просторија је кречена прошле године, а изгледа уредно и чисто. 

Самица је под видео надзором, а постоји и тастер у самици за позив у случају потребе. 
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2.4. ВАНРЕДНИ ДОГАЂАЈИ 
 
О ванредним догађајима се води јединствена евиденција, у коју се уписују учесници, 
врста, датум и време догађаја, да ли је дошло до примене мера принуде, ко је обавештен 
о догађају и ко је дежурни у смени и кратак опис догађаја. Током 2021. године 
евидентирано је 30 разних догађаја, који укључују и нестанке струје, боравак лица 
лишених слободе на болничком лечењу, самоповређивања и међусобне туче лица, 
проналазак недозвољених предмета и друго. Од почетка 2022. године до дана посете 
није било ванредних догађаја. 
 
НПМ није уочио значајан ниво међу осуђеничког насиља или самоповређивања. Током 
2021. године, дошло је до једног случаја самоповређивања лица, које је потом спроведено 
на лечење у Специјалну затворску болницу у Београду у којој је провео око три недеље, 
као и пар случајева међусобних сукоба лица лишених слободе. Једно лице је одбијало 
храну због незадовољства радом суда. 
 
Документација у коју је тим НПМ извршио увид садржи извештаје о ванредном 
догађају који се подносе начелнику Службе за обезбеђење и управнику, обавештења 
Оперативном подцентру Управе, који се достављају ажурно – истог или следећег дана, 
писмене изјаве лица лишених слободе – учесника и сведока, службене белешке и друго. 
Предметни догађаји су у службеним извештајима и белешкама детаљно описани. 
Ванредни догађаји за које је то могуће се документују и снимцима видео надзора. 
 
Јавно тужилаштво се обавештава у свим случајевима када постоје основи сумње да је 
учињено кривично дело, а о ванредним догађајима у којима су учествовали 
притвореници се обавештава поступајући суд. Уочено је и да се о појединим ванредним 
догађајима обавештава и судија за извршење кривичних санкција. 
 
2.4.1. МЕРЕ ПРИНУДЕ 
 
Од почетка претходне, 2021. године до дана посете само у једном случају је дошло до 
примене мера принуде, према једном притвореном лицу физичка снага и гумена 
палица. О примени мера су сачињени извештаји припадника Службе за обезбеђење 
који су мере применили, извештаји о обавезним лекарским прегледима који су 
обављени у предвиђеним временским интервалима, узета је писмена изјава лица према 
којем су примењене мере и лица која су била са њим у спаваоници. Напослетку, о овоме 
је обавештен и ОПЦ, у оквиру извештавања о ванредним догађајима, као и поступајући 
суд, имајући у виду да се ради о притвореном лицу. 
 
Према документацији и наводима службеника о примени мера принуде, притвореник 
је пружао активан отпор и након што мера физичке снаге није дала резултат, због 
физичке конституције лица, примењена је гумена палица од стране два припадника 
Службе за обезбеђење до престанка отпора. Није било непосредних сведока примене 
мера нити је догађај забележен видео снимцима јер на месту на ком се одиграо нема 
камера, у шта се уверио и тим НПМ обиласком тог места. Ради се о делу ходника испред 
службене канцеларије припадника Службе за обезбеђење, у који се приступа са врха 
степеништа, а који раздваја два ходника са спаваоницама. Овај притвореник се више не 
налази у КПЗ Шабац, а према писменој изјави коју је дао у вези са догађајем је навео да 
га је ''тукла цела смена'', уз навођење болова и здравствених последица које осећа. На 
фотографијама леђа које су сачињене непосредно након примене мера принуде види 
се црвенило на већем делу површине леђа, а повреде су детаљније описане у 
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извештајима о обавезним лекарским прегледима након примене мера. На шеми тела је 
уцртана десетина тракастих повреда на леђима, уз повреде са обе стране врата. 
Примена мера је оцењена законитом. 
 
НПМ указује да имајући у виду бројност удараца које је лице овом приликом 
задобило није уверен у сразмерност примене мере принуде употреба гумене 
палице. Употреба силе увек мора бити пропорционална претњи. У процени 
ситуације, потребно је балансирати између озбиљности претње и метода 
интервенције. Ова врста процене такође мора узети у обзир профил особе – на 
пример старост, пол и здравствено стање са једне, а физичка конституција са друге 
стране, као и могуће физичке и психичке последице у вези са употребом силе према 
конкретној особи. На основу ове процене се доноси одлука о врсти интервенције, 
имајући у виду да се сила може применити само у изузетним случајевима, и то 
сразмерно - само ако се на други начин не може извршити задатак и то суздржано и 
сразмерно опасности која прети. Потребно је применити најблажу меру принуде 
којим се може постићи законити циљ, сразмерно разлогу примене и на начин којим 
се задатак извршава без непотребних штетних последица. 
 
Како би се спречила било каква злоупотреба, морају се успоставити процедуре 
контроле. Потребно је прикупити што потпуније информације о разлозима, 
начину и последицама примене мера принуде. Исцрпни извештаји службеника 
који су применили принуду и изјаве сведока догађаја, као и лица над којим је мера 
примењена, у том смислу имају велики значај, али је у контексту превенције и 
истраге случајева неадекватног поступања потребно посветити пажњу и бољој 
покривености видео надзором, заједно са обезбеђењем снимака и одговарајућом 
политиком архивирања забележеног/снимљеног материјала. Иако ће увек бити 
делова ходника, углова или других простора у заводу који нису под видео надзором, 
као минимум би ходници и просторије која лица лишена слободе редовно користе 
морали бити покривени надзором. Ово је битно не само због превенције лошег 
поступања, већ и због сигурности лица лишених слободе и каснијег утврђивања 
одговорности за ремећење реда у заводу. 
 
НПМ је уочио да припадници Службе за обезбеђење носе гумене палице на видљив 
начин. Према наводима руководилаца Службе, процена је да је то неопходно у 
затвореном одељењу Завода, које обухвата и Одељење притвора, док у полуотвореном 
и отвореном одељењу припадници Службе не носе гумене палице. 
 
Након посете Републици Србији 2017. године Европски комитет за спречавање мучења 
и нечовечних или понижавајућих казни или поступака је у свом Извештају препоручио 
да затворско особље у Окружном затвору у Лесковцу престане да носи службене палице 
у просторима за извршење мере притвора. Иако се препорука Комитета није односила 
на КПЗ Шабац, а уважавајући став CPT да пракса ношења гумених палица, тако да 
затвореници могу да их виде, не иде у прилог развоја добрих односа између запослених 
и затвореника, уз истовремено разумевање процене Завода да је то неопходно у 
затвореном одељењу Завода које обухвата и Одељење притвора, НПМ упућује 
препоруку како би се са том праксом ипак престало. 
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3. 
 

ПРЕПОРУКА 
 
КПЗ Шабац ће предузети мере са циљем да припадници Службе за обезбеђење не 
носе гумене палице на видљив начин у просторијама затвореног одељења и 
одељења притвора. 
 

 
2.6. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ 
 

2.6.1. ПРВИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД 
 

Од јануара текуће године у Служби за здравствену заштиту нема стално запосленог 

лекара. Лекар специјалиста психијатрије, који је ангажован по основу уговора, долази у 

Завод једном недељно на око 3 сата, којом приликом, по потреби, обавља и прегледе 

лица лишених слободе који су општег типа, као што је први преглед лица по пријему у 

Завод, преглед након насталих повреда или других здравствених тегоба. Када лекар 

није у Заводу лица се упућују на преглед у Службу хитне помоћи или у Ургентни 

центар.  

Имајући у виду напред наведене околности, први лекарски преглед обавља лекар 

специјалиста психијатрије, a данима када није у Заводу, лице се одводи на преглед у 

Службу Хитне помоћи. Уколико је први лекарски преглед обављен у Служби Хитне 

помоћи, такву врсту прегледа обави и накнадно лекар специјалиста психијатрије у 

Заводу.  

Први лекарски преглед у Заводу, према наводима медицинског особља, подразумева 

преглед тела на голо, мерење висине и тежине, пулса, као и узимање анамнезе, а обавља 

се без присуства запослених у Служби за обезбеђење. Према наводима лекара, они се 

налазе у својој канцеларији која је у близини и већ дуже време није било потребе за 

њиховим присуством.  

4. 

 

УТВРЂЕНО 
 

У КПЗ Шабац Служба за здравствену заштиту нема стално запосленог лекара.   
 

 

РАЗЛОЗИ 
 

Завод има најмање једног лекара и два медицинска техничара, а мора омогућити услуге и 
једног психијатра.13 

 

ПРЕПОРУКА 
 

Управа за извршење кривичних санкција предузеће мере како би се у КПЗ Шабац 
ангажовао најмање један лекар на неодређено време. 
 

 

 

 

                                                      
13 Закон о извршењу кривичних санкиција, чл. 24. ст. 2. 
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2.6.2. ПОВРЕДЕ 
 

Повреде уочене на лицу лишеном слободе се евидентирају попуњавањем лекарског 
извештаја о повредама. Увидом у поједине утврђено је да садрже наводе лица о начину 
и околностима настанка повреда, да се описују и уцртавају у шему тела. Такође, лекар 
даје мишљење о повезаности навода лица о начину настанка повреда и констатованих 
повреда. Међутим, медицинско особље не фотографише повреде већ то чине запослени 
у Служби за обезбеђење.  

Уочено је да се за извештаје лекара о повредама користи формулар који садржи податке 
о лицу које је претрпело повреду, податке о прегледу, рачунајући и присуство 
немедицинског особља, анамнестичке податке о настанку повреда, опис повреда, 
рачунајући и шему тела, резултате додатних обављених специјалистичких прегледа, 
мишљење лекара о повезаности навода лица и уочених повреда, које се даје 
заокруживањем унапред понуђених опција (повреде се врло вероватно или вероватно 
могу или се не могу са сигурношћу довести у везу са наводима), закључак и потпис лица 
којим потврђује пристанак на лекарски преглед. Формулар садржи и део о 
фотодокументацији, али се она чува на рачунару Службе за обезбеђење. 
 
Иако је НПМ обавештен да је приручник за рад здравствених радника у заводима за 
извршење кривичних санкција, који садржи обрасце за рад, дистрибуиран заводима, а 
сви обрасци из приручника унети у Јединствени информациони систем Управе за 
извршење кривичних санкција (САПА),14 у КПЗ Шабац ови обрасци још нису стављени 
у употребу због тога што, како је НПМ објашњено, службеници овог завода нису имали 
обуке о употреби Система. Горе описани формулар лекарског прегледа је сачињен у 
КПЗ Шабац. 
 
НПМ је више пута похвалио напоре Управе да на јединствен начин уреди 
документовање повреда и уопште састављање обавезних извештаја у свим заводима за 
извршење кривичних санкција. Састављање образаца за те намене представљају 
корисно оруђе лекарима и другим службеницима за детаљније извештавање и 
документовање примене мера принуде и повреда које су лица над којима су оне 
примењене задобила. Ови обрасци се могу показати добрим средством за отклањање 
досадашњих замерки, како НПМ тако и ЦПТ, у погледу садржаја извештаја који су до 
сада састављани. Међутим, НПМ указује Управи за извршење кривичних санкција 

да се ови обрасци још увек не примењују у свим заводима. 
 
2.7. НАВОДИ О ЗЛОСТАВЉАЊУ 
 
Лица лишена слободе са којима је тим НПМ обавио разговоре у КПЗ Шабац нису имала 
примедби на поступање службеника Завода према њима нити им је познато да је било 
ко био изложен недозвољеном поступању командира на било који начин. 

Увидом у предмете притужби из прошле и текуће године, утврђено је да није било 

притужби које су се односиле на тортуру. 

 

 
 
 

                                                      
14 Нпр, акти Управе бр. 021-01-5/21-05 од 15. марта 2021. год. и бр. 021-01-7/21-05 од 5. априла 2021. год. 


