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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.
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
Секретаријат Националног механизма за превенцију тортуре, која обавља стручне
послове НПМ, чији је мандат одређен чланом 4. Опционог протокола за превенцију
тортуре. Секретаријатом руководи секретар НПМ у складу са смерницама заменика
Заштитника грађана, задуженог за заштиту права лица лишених слободе.
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.
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.

1
2

''Сл. лист СЦГ – Међународни уговори'', бр. 16/05 и 2/06 и ''Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 7/11.
Потписан 12. децембра 2011. год.
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСЕТИ

УСТАНОВE

Полицијска управа у Крушевцу – Полицијска испостава
Одељења полиције и Саобраћајна полицијска испостава
Одељења саобраћајне полиције и просторије за полицијско
задржавање у Окружном затвору у Крушевцу

ВРЕМЕ ПОСЕТЕ

7. и 8. фебруар 2018. године

ОСНОВ ПОСЕТЕ

Послови Националног механизма за превенцију тортуре, у
складу са чл. 2а Закона о ратификацији Опционог протокола
уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских
или понижавајућих казни и поступака
Праћење поступања по препорукама из Извештаја НПМ о
посети Полицијској управи у Крушевцу

ЦИЉЕВИ ПОСЕТЕ

Одвраћање органа јавне власти и службених лица од било
каквог облика злостављања или мучења, као и њиховог
усмеравања на стварање услова и поступање према лицима
лишеним слободе у складу са важећим прописима и
стандардима, све у циљу превенције тортуре и других сурових,
нељудских или понижавајућих казни и поступака

ВРСТА ПОСЕТЕ

редовна, по Плану посета за 2018. годину

НАЈАВА ПОСЕТЕ

Посета Полицијској управи је ненајављена

ПОСЕТУ ОБАВИО

Заштитник грађана
Вођа тима:
Милош Јанковић, заменик заштитника грађана

САСТАВ ТИМА

Чланови тима:
Јелена Унијат, Секретаријат НПМ
Јелена Јелић, Секретаријат НПМ
Марко Анојчић, Секретаријат НПМ

САРАДЊА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА СА ТИМОМ НПМ
Службеници и особље посећених установа су остварили сарадњу са НПМ и омогућили
му да оствари свој мандат. Члановима тима су пружене тражене информације и
омогућен им је обилазак просторија за задржавање, појединих канцеларија полицијских
службеника и увид у документацију о задржавању грађана. Такође, чланови тима су
имали могућност да обаве разговоре са затеченим задржаним грађанима, без присуства
службених лица.
ТОК ПОСЕТЕ
Посета ПУ Крушевац је обављена у ноћи између 7. и 8. фебруара 2018. године. Након
представљања чланова тима и циљева посете дежурном полицијском службенику, у
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службеним канцеларијама Одељења полиције и Одељења саобраћајне полиције су
обављени разговори са полицијским службеницима, а у Одељењу саобраћајне полиције
извршен је и увид у документацију о задржавању лица. Након тога, тим је обишао
просторије намењене задржавању и обавио разговор са затеченим грађанином, који је
био задржан на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима (ЗОБС)3.
Следећег дана у преподневним сатима НПМ је током посете ОЗ Крушевац обишао
просторију у којој се налазио један грађанин задржан на основу Законика о кривичном
поступку (ЗКП),4 са којим је обављен ненадзиран разговор.
1. ПРЕТХОДНA ПОСЕТA ПУ КРУШЕВАЦ
НПМ је обавио системску посету ПУ Крушевац 9. и 10. фебруара 2016. године. Посета је
била најављена и тада су посећене све полицијске станице и друге организационе
јединице које се налазе у саставу ове Управе. О овој посети је састављен Извештај5 са 24
препоруке за отклањање уочених недостатака. У наставку су наведена запажања и
утврђено стање у вези поступања по појединим препорукама упућеним
организационим јединицама које су посећене овом приликом, као и о поступању ПУ
према грађанима.
2. ПОСТУПАЊE ПО ПРЕПОРУКАМА
2.1.
ПРЕПОРУКА 2016. год.
ПУ Крушевац и ПС у њеном саставу ће лицима задржаним по основу ЗКП уручивати
писана обавештења о правима, која ће садржати права одређена ЗКП и сва права
предвиђена тачком 4. Упутства.
ПУ Крушевац и ПС у њеном саставу ће за сва задржана лица сачињавати писана
обавештења о правима задржаних лица у два примерка, од којих ће један уручивати
задржаном лицу, а други уложити у предмет о задржавању. Оба примерка писаног
обавештења о правима морају бити потписана од стране задржаног лица или ће на
њима бити констатовано да је лице одбило да их потпише.
ПОСТУПАЊЕ
Лице које је током посете НПМ Окружном затвору било задржано на основу ЗКП код
себе је имало само потврду о одузетим стварима, док лице које је током посете
Полицијској управи било задржано на основу ЗОБС код себе није држао ништа од
документације. Уочено је и да су оба грађанина била упозната са правима чије
остваривање представља заштитне мере од мучења (право на браниоца, право да се о
њиховом лишењу слободе обавести лице по њиховом избору и право на лекарски
преглед).
НПМ сматра да би задржаним лицима требало омогућити да држе код себе писмена
обавештења о правима. Ово је став и Европског комитета за спречавање мучења и
нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ):

"Сл. гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон и 9/16 - одлука УС.
"Сл. гласник РС", бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14.
5 Бр. 281-11/16 од 29. фебруара 2016. год.
3
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Слаба је корист од права која имају особе лишене слободе уколико нису упознате са
постојањем тих права. Дакле, неопходно је да особе одведене у полицијски притвор буду
изричито упознате са својим правима, без одлагања и на језику који разумеју. Да би се
обезбедило да ово буде и урађено, треба увести праксу да се лицима задржаним од стране
полиције одмах по притварању дâ формулар у коме се наводе ова права. Уз то, од тих особа
треба тражити да потпишу изјаву којом потврђују да су упозната са својим правима.6
На ово упућује и Упутство о поступању према доведеним и задржаним лицима:7
О правима из става 1. и 2. ове тачке, доведено, лишено слободе или задржано лице се
обавештава уручивањем писменог Обавештења о његовим правима на матерњем језику или
језику које разуме, које лице својеручно потписује.8
Полицијски службеник који врши задржавање лица, пре смештаја лица у простор за
задржавање, дужан је да уручи писано Обавештење о правима лица на матерњем језику или
језику који разуме.9
ПРЕПОРУКА
ПУ Крушевац ће сва задржана лица обавештавати о правима уручивањем писаног
обавештења о правима доведених и задржаних лица из члана 4. Упутства о
поступању према доведеним и задржаним лицима.
Додатно, ухапшеним и задржаним лицима на основу Законика о кривичном
поступку ће се уручивати и писано обавештење о правима ухапшеног из члана 69.
став 1. Законика о кривичном поступку.
Обавештења о правима ће се задржаним лицима уручивати као посебни обрасци
израђени на језику који лице разуме и то у два примерка, од којих ће се један
уложити у предмет са потписом задржаног лица као потврдом да је примио
образац о правима или са констатацијом да је лице одбило да потпише пријем
обрасца, а други примерак ће се задржаном лицу омогућити да држи код себе.
2.2.
ПРЕПОРУКА 2016. год.
Полицијски службеници ПУ Крушевац неће присуствовати лекарском прегледу
задржаних лица, осим ако то затражи лекар који врши преглед.
Полицијски службеници ПУ Крушевац су дужни да лекара упозоре на све
безбедносне аспекте који су релевантни за доношење одлуке од стране лекара о
присуству немедицинског особља лекарском прегледу.
Полицијски службеници ПУ Крушевац ће, у случајевима када лекар затражи да
присуствују лекарском прегледу задржаног лица, бити присутни тако да не могу да
чују разговор између лекара и задржаног лица.
Полицијски службеници ПУ Крушевац ће, у случајевима када се врши лекарски
преглед задржаног лица, писано констатовати да ли је полицијски службеник био
присутан прегледу.

Нови стандарди ЦПТ у погледу полицијског притвора, Извод из 12. општег извештаја ЦПТ, објављеног
2002. г, ЦПТ/Инф (2002) 15, пар 44.
7 Бр. 7989/12-10 од 10. децембра 2012. год.
8 Упутство о поступању према доведеним и задржаним лицима, чл. 4. ст. 3.
9 Упутство о поступању према доведеним и задржаним лицима, чл. 23. ст. 1. т. 6.
6
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ПОСТУПАЊЕ
Према службеним наводима, полицијски службеници не присуствују увек лекарским
прегледима задржаних лица, већ уколико постоји потреба за тиме.
Задржани грађанин који је затечен у ПУ је одбио лекарски преглед, а задржани који
је затечен у ОЗ је навео да је имао лекарски преглед и да су њему присуствовали
полицијски службеници.
2.3.
ПРЕПОРУКА 2016. год.
ПУ Крушевац почетак задржавања ће рачунати од момента када је лице лишено
слободе, односно од момента када је приступило по позиву у просторије полиције, у
случајевима када је лице позвано као осумњичени или када је приступило по позиву
као грађанин ради прикупљања обавештења па је оцењено током прикупљања тих
обавештења да се може сматрати осумњиченим.
ПОСТУПАЊЕ
Прегледом документације о задржавању на основу ЗОБС утврђено је да је време
почетка задржавања у случајевима у које је остварен увид правилно рачунато од
момента искључења грађана из саобраћаја.
2.4.
ПРЕПОРУКА 2016. год.
У седишту ПУ Крушевац сачињаваће се записник о задржаном лицу, када се лице
задржава по ЗКП, који ће бити у складу са Правилником о полицијским
овлашћењима.
ПОСТУПАЊЕ
На основу разговора са полицијским службеницима, утврђено је да се о задржавању
лица на основу ЗКП не сачињава записник.
ПРЕПОРУКА
ПУ Крушевац ће водити службени записник о задржавању грађана на основу
ЗКП.
2.5.
ПРЕПОРУКА 2016. год.
Имајући у виду да Закон о заштити лица са менталним сметњама прописује
асистенцију полиције, као и довођење лица у здравствену установу ради прегледа,
када постоји сумња да се ради о лицу са менталним сметњама, НПМ је става да је
неопходно да се организују обуке, за полицијске службенике свих ПУ у Републици
Србији о поступању према лицима са менталним сметњама.
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ПОСТУПАЊЕ
Према службеним наводима, полицијски службеници нису имали посебне обуке о
поступању према лицима са менталним сметњама. Током посете НПМ Општој
болници у Крушевцу, о чему је сачињен посебан Извештај,10 од лекара су добијене
информације да полицијски службеници, у складу са Законом о заштити лица са
менталним сметњама,11 пружају помоћ приликом савладавања отпора пацијената са
менталним сметњама.12
ПРЕПОРУКА
Министарство унутрашњих послова ће за полицијске службенике организовати
обуке о поступању према лицима са менталним сметњама.
2.6.
ПРЕПОРУКА 2016. год.
ПУ Крушевац ће предузети потребне мере како би се побољшала вештачка
осветљеност унутар просторија за задржавање.
ПОСТУПАЊЕ
У Извештају о поступању по препорукама из 2016. године,13 наведено је да су
постојеће сијалице замењене сијалицама снаге 60 W. Обиласком просторија у ПУ
утврђено је да је вештачко осветљење и даље слабо, а доток вештачке светлости
отежава метална заштита која је постављена око сијалица. Пожељни стандард је да
вештачко осветљење буде довољне јачине за читање:
Све полицијске ћелије треба да су чисте и разумних димензија у односу на број особа које се у
њих смештају, и да имају одговарајуће осветљење (нпр. довољно за читање осим у време
спавања); пожељно је да ћелије имају природно светло.14
Комитет понавља своју препоруку да органи Републике Србије уложе више напора у циљу
побољшања материјалних услова у полицијским ћелијама. Прецизније, следеће мере треба
приоритетно предузети:

побољшати расвету у ћелијама (тј. довољно вештачке расвете за читање –
изузимајући периоде спавања – по могућству осветљеност дневним светлом), проветреност.
Надаље, кораке треба предузети да се обезбеди да све полицијске ћелије које буду изграђене у
будућности буду осветљене дневним светлом.15

Извештај о посети Служби за психијатрију Опште болнице Крушевац, бр. 281-5/18 од 14. марта 2018. г.
''Сл. гласник РС'', бр. 45/13.
12 Чл. 51. Закона је прописано да полицијски службеници пружају помоћ приликом савладавања телесног
отпора лица са менталним сметњама док траје отпор и док се не обезбеди збрињавање и отклањање
непосредне опасности, а чл. 52. прописује пружање помоћи од стране полицијских службеника када
постоји директна опасност да ће лице са менталним сметњама угрозити сопствени живот, живот другог
лица или у другим тежим ситуацијама.
13 Акт ПУ Крупевац бр. 180/16 од 19. априла 2016. г.
14 Нови стандарди ЦПТ у погледу полицијског притвора, пар. 47.
15 Извештај Влади Републике Србије о посети ЦПТ Србији од 26. маја до 5. јуна 2015. г, ЦПТ/Инф 82016) 21.,
пар. 36.
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ПРЕПОРУКА
ПУ Крушевац ће предузети потребне мере како би се побољшала осветљеност
унутар просторија за задржавање.
2.7.
ПРЕПОРУКА 2016. год.
ПУ Крушевац ће на видном месту унутар просторија за задржавање поставити
обавештење да су просторије под видео надзором.
ПОСТУПАЊЕ
У Извештају о поступању по препорукама из 2016. године је наведено да су на
улазним вратима са унутрашње стране просторија за задржавање на видном месту
постављена обавештења о видео надзору. Приликом обиласка просторија тим НПМ
је утврдио да ових обавештења нема. Полицијски службеници су објаснили да
обавештења често скидају задржана лица, а на основу трагова уочених на
унутрашњим странама врата се може закључити да су ту била истакнута обавештења.
2.8.
ПРЕПОРУКА 2016. год.
ПУ Крушевац ће унапредити систем противпожарне заштите тако што ће на
одговарајућем видљивом месту у згради седишта ПУ и зградама ПС у њеном саставу
поставити план евакуације и упутство за поступање у случају пожара, а све у циљу
заштите физичког интегритета задржаних лица.
ПУ Крушевац и ПС у њеном саставу ће организовати и спровести одговарајућу обуку
полицијских службеника из области заштите од пожара.
ПОСТУПАЊЕ
У Извештају ПУ о поступању по препорукама из 2016. године наведено је да је
препорука која се односи на унапређење противпожарне заштите прослеђена на
надлежност Министарству унутрашњих послова – Сектору за материјалнофинансијске послове – Одељењу за одржавање и изградњу објеката.
Током обиласка просторија ПУ Крушевац, уочено је да нису постављени план
евакуације и упутство за поступање у случају пожара.
3. ОСТАЛА ЗАПАЖАЊА
Полицијски службеници ПУ Крушевац су затечени у униформама са неуједначеним
деловима. Према службеним наводима, униформе дуго нису добијали, па су услед
истрошености сами куповали поједине делове гардеробе и преправљали их у делове
униформе. Став НПМ је да је у циљу правилног поступања полицијских службеника
према лицима лишеним слободе и другим грађанима потребно обезбедити адекватне
услове за њихов рад, односно да је потребно створити услове рада који полицијским
службеницима омогућују адекватно вршење њихових послова и поштују достојанство
њихове професије.
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3.1.
УТВРЂЕНО
У ПУ Крушевац постоје недостаци у погледу обезбеђивања униформи полицијским
службеницима.
РАЗЛОЗИ
Услови рада и плате би требало да буду такви да омогућавају запошљавање и задржавање
делотворног особља и да службеницима омогућују коректно вршење њихових функција и
развој свести о професионалној одговорности.16
ЦПТ је још давне 1992. године коментарисао да су задовољавајући услови рада за службенике
који спроводе закон такође неопходни за развој полиције високог калибра (види став 26 Јавног
саопштења од 15. децембра 1992. године).
Многи службеници за спровођење закона у одељењима које посећују делегације ЦПТ су стално
изложени веома напетим и / или насилним ситуацијама; широко је препознато да ово може
изазвати психолошке реакције и несразмерно опхођење. Даље, било је јасно да су многи
службеници који спроводе закон затечени током посете из септембра 2001. године патили
од високог нивоа стреса због дугог радног времена праћеног недовољним људским и
материјалним средствима и лошим радним окружењем. Таква атмосфера може брзо довести
до прављења грешака и узимања недозвољених пречица.
ЦПТ жели да буде информисан о мерама предузетим ради пружања подршке службеницима
који спроводе закон, која би се супротставила негативним ефектима сталног излагања
напетим и насилним ситуацијама. Надаље, Комитет подстиче турске власти да теже
побољшању укупних услова рада за службенике који спроводе закон.17
Морају се осигурати и одговарајућа контрола и надзор службеника који спроводе закон од
стране руководства, укључујући и стварање ефикасних независних механизама за
мониторинг који имају одговарајућа овлашћења. Не би требало занемарити питање услова
рада ових службеника, пошто су задовољавајући услови рада неопходни за развој полиције
високог калибра.18
Министарство у сврху организовања послова и стварања услова за рад у Министарству,
сагласно делокругу и надлежностима обезбеђује развојне, организационе, кадровске и друге
услове за рад Министарства, израђује предлоге, спроводи и прати реализацију стратешких
аката, израђује програм и план рада Министарства и редовно, једном годишње, обавештава
јавност о његовом спровођењу.19
Полицијски службеник у статусу овлашћеног службеног лица задужује униформу, ознаке и
другу прописану опрему.
Полицијски службеник из става 1. овог члана, дужан је да униформу са ознакама и
припадајућом опремом носи на прописан начин.
…
Делове, изглед и ношење униформе, ознаке на униформи и другу опрему за полицијске
службенике прописује Влада.20

Препорука Комитета министара државама чланицама СЕ о особљу које је задужено за спровођење
санкција и мера Рец (97) 12, чл. 40.
17 Извештај турској влади о посети ЦПТ Турској од 02. до 14. септембра 2001. године, ЦПТ/Инф (2002) 8,
пар. 36.
18 Јавна изјава ЦПТ о Турској, CPT/Inf (93) 1, пар. 26.
19 Закон о полицији ("Сл. гласник РС", бр. 6/16), чл. 11. т. 1.
20 Закон о полицији, чл. 39. ст. 1, 2. и 7.
16
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ПРЕПОРУКА
Министарство унутрашњих послова ће обезбедити униформе полицијским
службеницима ПУ Крушевац
Задржана лица која се налазе у ОЗ Крушевац се смештају у Одељење притвора и
спаваонице деле са притвореним лицима.21 У ОЗ дежура полицијски службеник, који
обезбеђује задржаног. Они у Заводу добијају оброке и изводе се на свеж ваздух заједно
са притвореницима. Грађанин којег је затекао НПМ је навео да није добио средства за
одржавање личне хигијене. Припадници Службе за обезбеђење Завода су тиму
објаснили да му ова средства може обезбедити Завод, али да он то није захтевао. НПМ
сматра да би средства за одржавање личне хигијене требало да буду обезбеђена свим
задржаним лицима приликом њиховог смештања у просторије.
3.2.
УТВРЂЕНО
ПУ Крушевац грађанима задржаним на основу ЗКП, који се смештају у ОЗ Крушевац,
не обезбеђује хигијенске пакете.
РАЗЛОЗИ
Особама у притвору требало би да буде дозвољено да задовољавају своје природне потребе у
чистим и пристојним условима, те морају имати одговарајуће погодности за прање.22
Особе у притвору треба да имају приступ нормалном санитарном чвору у пристојном
стању као и одговарајућим могућностима за прање.23
Комитет апелује на органе Републике Србије да хитно предузму кораке како би сви
затвореници добили низ артикала за одржавање личне хигијене и производа за чишћење
ћелија.24
Полицијски службени организационе јединице министарства, који доводе, лишавају слободе
или задржавају лице, одговорни су за остваривање његових права, безбедност, здравље и живот
лица.
Полицијски службеници су дужни да обезбеде поштовање и непосредну примену људских и
мањинских права лица која се доводе, лишавају слободе или задржавају, зајемчених Уставом
Републике Србије и важећим међународним прописима.
Полицијски службеник који спроводи меру задржавања лица, одговоран је за безбедност и
здравље задржаног лица од његовог смештаја у простор за задржавање до прекида задржавања.25
ПРЕПОРУКА
ПУ Крушевац ће обезбедити да грађани којима је одређено задржавање и према
којима се ова мера извршава у ОЗ Крушевац добијају средства за одржавање
личне хигијене.

Више о условима смештаја задржаних грађана у Извештају НПМ о посети ОЗ Крушевац, бр. 281-3/18 од
14. марта 2018. г.
22 Стандарди ЦПТ: Полицијски притвор, II општи извештај, објављен 1992. год, ЦПТ/Инф (92) 3, пар. 42.
23 Нови стандарди ЦПТ у погледу полицијског притвора, пар. 47.
24 Извештај српској Влади о посети ЦПТ Србији од 26. маја до 5. јуна 2016. год, ЦПТ/Инф (2016) 21, пар. 64.
25 Упутство о поступању према доведеним и задржаним лицима, чл. 3. ст. 1 т. 6, 5. и 22. ст. 2.
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