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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, 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 НПМ2, 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 поступка по јавном позиву3, Заштитник грађана је изабрао 
удружења са којима ће остваривати сарадњу у обављању послова НПМ, и то Београдски 
центар за људска права, Виктимолошко друштво Србије, Група 484, Иницијатива за права 
особа са менталним инвалидитетом (MDRI-S), Комитет правника за људска права 
(YUCОМ), Међународна мрежа помоћи (IAN), Одбор за људска права – Ваљево, Хелсиншки 
одбор за људска права у Србији и Центар за људска права – Ниш. 
 
По обављеним посетама, НПМ сачињава извештаје које доставља посећеној установи. 
Након тога, НПМ одржава стални дијалог са посећеном установом, као и органом у чијем 

                                                           
1 „Сл. лист СЦГ - Међународни уговори“, бр. 16/2005 и 2/2006 и „Сл. гласник РС - Међународни уговори“, бр. 7/2011 
2  Потписан 12. децембра 2011. године. 
3  Објављен је 29. јануара 2016. године у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
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је саставу та установа, у циљу отклањања утврђених недостатака који могу довести до 
појаве тортуре, нељудског или понижавајућег поступања. 
 
 
 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСЕТИ 
 

ПОСЕЋЕНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

Центар за азил Боговађа  

ЦИЉ ПОСЕТЕ 
Праћење поступања према мигрантима/тражиоцима  
азила у Републици Србији  

ПОСЕТУ ОБАВИО 
Заштитник грађана, у сарадњи са удружењем Београдски 
центар за људска права 

ДАТУМ ПОСЕТЕ 24. август 2016. године 

НАЈАВА ПОСЕТЕ Посета je најављена  

ТИМ ЗА ПОСЕТУ 

 

Вођа тима: 
Јелена Јелић, 
Стручна служба Заштитника грађана/НПМ  
 

Чланови тима: 
Марко Анојчић, 
Стручна служба Заштитника грађана/НПМ  
Душан Покушевски 
Београдски центар за људска права 
Марко Штамбук, 
Београдски центар за људска права 
Радуан Мансоури 
преводилац за арапски језик 
 
 

 
 
 
САРАДЊА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА СА ТИМОМ НПМ 
 
Сви службеници Центра за азил остварили су сарадњу са тимом НПМ, омогућили му 
приступ свим просторијама и инсталацијама, фотографисање просторија, пружили све 
тражене информације и омогућили несметан и ненадзиран разговор са свим мигрантима 
и увид у тражену документацију. 
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1. УВОД 
 
У Центру за азил у Боговађи од септембра 2015. године није било миграната/тражиоца 
азила. Центар је поново почео да прима мигранте 17. јула 2016. године и до дана посете 
тима НПМ у њему је боравило укупно 365 лица, од тога 129 малолетника и 64 жене. 
 
Предвиђени смештајни капацитет Центра је 180 места, али у изузетним случајевима 
постоји могућност за проширење капацитета до 280 места, тако што се у смештајни део 
убацују додатни кревети. 
 
На дан посете, у Центру је боравило 218 лица, 131 пунолетних (85 мушкараца и 46 жена) и 
87 малолетних (48 дечака и 39 девојчица). Земље порекла ових лица су Авганистан (134, од 
тога 60 малолетних), Сирија (38, од тога 17 малолетних), Пакистан (19), Ирак (14, од тога 7 
малолетних), Иран (9, од тога 2 малолетника), Куба (2) и Египат (1). У Центру се налази и 1 
беба рођена у Србији, чији су родитељи пореклом из Авганистана. 
 
Од поновног почетка рада у Центру је било 5 малолетника без пратње. Радило се о 3 лица 
пореклом из Пакистана и 2 пореклом из Авганистана. Овим малолетницима нису биле 
издате потврде о израженој намери за тражење азила. У Центар су дошли у групи, али су 
исти убрзо и напустили, пре него што су службеници Центра контактирали надлежни 
Центар за социјални рад. На дан посете није било малолетника без пратње. Такође, у 
Центар нису долазиле жене које нису у пратњи чланова својих породица. 
 
Према наводима службеника Центра, са мигрантима често обављају разговоре 
службеници Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту Комесаријат), 
представници Црвеног крста и различитих организација цивилног друштва које се баве 
заштитом њихових права и до сада нису наишли на било какве индиције да је неко од 
миграната у Центру жртва трговине људима. По Центру су постављени плакати који 
инфоришу мигранте на који начин да се заштите и од кога да затраже помоћ у случају да 
су у ризику да постану жртве трговине људима. Плакат је преведен на неколико језика, а 
на њему је наведен контакт Центра за заштиту жртава трговине људима. 
 
 
2. СМЕШТАЈНИ УСЛОВИ 
 
Центар располаже са 45 соба за смештај миграната4, као и са заједничким купатилима, 
интернет салом, кухињом, трпезаријом, две ТВ сале и кутком за децу. Поред овог објекта, 
налази се управна зграда у којој се, поред службених просторија, налазе амбуланта и 
просторија за службенике Министарства унутрашњих послова. У посебном објекту 
смештен је вешерај, намењен за прање и сушење веша и постељине. У склопу комплекса се 
налази игралиште за децу и три спортска терена за фудбал, кошарку и одбојку. Објекти у 
саставу Центра покривени су видео надзором. Капија Центра отворена је од 07:00 до 22:00 
часа. Општи утисак је да су услови за смештај и боравак миграната/ тражиоца азила веома 
добри. 
 

                                                           
4 Собе које имају три до седам кревета углавном служе да се у њих сместе породице, док се у собе са већим 

бројем кревета (до 13 кревета) смештају лица истог пола која су без других чланова породице дошла у Центар. 
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Хигијена соба и просторија у Центру је на високом нивоу. За одржавање хигијене 
ангажовано је 6 чистачица, док мигранти/тражиоци азила имају обавезу да одржавају 
хигијену у собама у којима бораве. Према наводима управника, Центар располаже новом 
постељином и ћебадима. Постељина се мења два пута недељно, док корисници Центра свој 
лични веш могу опрати одређеног дана у току недеље, у складу са унапред утврђеним 
распоредом према броју собе у којој бораве. Такође, Центар мигрантима обезбеђује 
хигијенске пакете и пелене за бебе. Смеће из Центра се односи два пута недељно. 
Представник Црвеног крста наводи да је тренутна популација у Центру изузетно уредна и 
да је између осталог и због тога хигијена у Центру задовољавајућа. 
 
Мигрантима/тражиоцима азила на располагању је пет рачунара са интернет везом. Како 
би се омогућио приступ рачунарима свим корисницима Центра, коришћење је 
ограничено на 30 минута. Обезбеђен је и бежични интернет, међутим сигнал је слаб пошто 
не постоје технички услови да се уведе кабловски пренос података. У Центру је свим 
лицима омогућено коришћење телефонске говорнице. 
 
У објекту се налази дечији кутак, комплетно опремљен за боравак деце. Према речима 
службеника Центра, та просторија тренутно није у функцији, имајући у виду да се Центар 
поново користи тек од средине јула 2016. године, због чега још увек није ангажован 
службеник специјализован за рад са децом. 
 
1. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

Комесаријат за избеглице и миграције би требало да обезбеди у Центру за азил у 
Боговађи  несметано коришћење такозваног „дечијег кутка“, тако што ће ангажовати 
лице специјализовано за рад са децом. 
 

 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 
У Центру су ангажована 2 службеника Комесаријата, који се на 7 дана смењују и који 
спавају у Центру, па су на тај начин стално доступни. Полицијски службеници повремено 
обилазе Центар, приликом редовних патрола, а преко Црвеног крста је ангажовано укупно 
17 особа који раде на различитим пословима у оквиру Центра (хигијена, исхрана и сл.). 
Поред тога, Центар је ангажовао раднике обезбеђења предузећа „Декаполит“ из Ваљева, 
који раде у три смене. 
 
У Центар се примају и мигранти који немају потврде о израженој намери за тражење азила. 
Од 218 миграната5 колико их је било на дан посете тима НПМ, само за њих 37 је издата 
потврда о намери за тражење азила. Мигранте који немају потврду службеници Центра 
ради њеног издавања и њиховог евидентирања одвозе у групама по 4 – 5 до Ваљева, где је 
најближа полицијска станица која има техничке могућности да издаје ове потврде. 
 

                                                           
5Према службеним наводима, 7 до 10 дана пре посете тима НПМ у Центар је аутобусима доведена група од око 

60 миграната. 
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Канцеларија за азил није регистровала ниједног од мигранта којем је издата потврда о 
израженој намери за тражења азила, па самим тим ниједном лицу није издата лична карта. 
 
2. 

 

УТВРЂЕНО 
 

Канцеларија за азил није регистровала нити издала личне карте лицима која су добила 
потврду о израженој намери за тражење азила и која се налазе у ЦА Боговађа. 
 

 

РАЗЛОЗИ 
 

Овлашћени службеник Канцеларије за азил врши регистрацију странца и чланова његове 
породице. 
Регистрација обухвата: 
1) утврђивање идентитета, 
2) фотографисање, 
3) узимање отисака прстију и 
4) привремено задржавање свих исправа и докумената који могу бити од значаја у поступку 
азила, о чему се странцу издаје потврда. 
Странац који поседује пасош, личну карту или други идентификациони документ, дозволу 
боравка, визу, извод из матичне књиге рођених, путну карту, односно другу исправу или какво 
писмено од значаја за поступак добијања азила, дужан је да их приложи приликом регистрације 
или подношења захтева за азил, али најкасније до саслушања. 
По извршеној регистрацији странцу се издаје лична карта за лица која траже азил. 
Странцу који намерно омета, избегава или не пристане на регистрацију из става 1. овог члана 
није допуштено да поднесе захтев за азил. 
Начин вршења регистрације из става 1. овог члана прописује министар.6 
 

Канцеларија за азил ће у сваком Центру увести свакодневно дежурство овлашћених службеника 
Канцеларије. 
Овлашћени службеник Канцеларије за азил ће странца који је изразио намеру да тражи азил одмах 
по пријему у Центар регистровати у складу са Законом о азилу, након чега ће му без одлагања 
издати личну карту, којом приликом ће се, у сваком конкретном случају, ценити потреба за 
доношењем мере ограничења кретања тог лица (одређивањем боравка у Прихватилишту за 
странце под појачаним полицијским надзором или забраном напуштања Центра за азил, одређене 
адресе, односно одређеног подручја).7 
 

 

ПРЕПОРУКА 
 

Канцеларија за азил ће сва лица која се налазе у Центру за азил у Боговађи и која су 
добила потврду о израженој намери за тражење азила у Републици Србији 
регистровати и издати им личну карту за лица која траже азил. 
 

 
Поред наведеног, мигранти у Центру нису евидентирани ни на начин прописан 
Правилником о начину вођења евиденција о лицима смештеним у Центар за азил. 
Приликом пријема у Центар, од њих се узимају основни лични подаци, као што су име и 
презиме и земља порекла, али у Центру још увек нису успостављене евиденције на 

                                                           
6 Закон о азилу („Сл. гласник РС“, број 109/2007), члан 24. 
7 Препорука Заштитника грађана број 75-6/14 од 10. фебруара 2014. године, препоруке 5.2 и 5.3 
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прописаним обрасцима (Породични и Индивидуални образац) нити су формирани 
досијеи смештених лица, што је према наводима у плану да се уради у наредном периоду. 
 
3. 

 

УТВРЂЕНО 
 

ЦА Боговађа није формирала досијее смештених лица у Центру, односно још увек нису 
успостављене евиденције на прописаним обрасцима. 
 

 

РАЗЛОЗИ 
 

Овим правилником ближе се уређује начин вођења и садржина евиденција о лицима смештеним 
у Центру за азил (у даљем тексту: Центар). 
 

Комесаријат за избеглице води евиденције о лицима која су смештена у Центар. 
Евиденције се обавезно воде на папиру или у електронској форми. 
Упис, односно унос података у евиденције врши се у Центру који је у саставу Комесаријата за 
избеглице. 
 

Евиденције се воде на следећим обрасцима: 
ОБ-1 - Породични образац; 
ОБ-2 - Индивидуални образац и 
ОБ-3 - Образац пријаве одсуствовања.  
Обрасци из става 1. овог члана су величине 210 x 297 мм. 
Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део. 
 

Обрасци из члана 3. став 1. овог правилника чине породични досије лица која су смештена у 
Центар (у даљем тексту: досије). 
Поред образаца из члана 3. став 1, досије чине и фотокопије докумената и аката која се односе 
на смештај лица у Центар. 
 

Досијеима се додељује породични број који се уписује на Породичном обрасцу. 
Породични број се састоји од седам цифара, од којих прва и друга означавају редни број Центра, 
трећа и четврта календарску годину, а пошто се досије формира оним редоследом којим се 
породица прима у Центар, пета, шеста и седма цифра означавају тај редослед који у свакој 
календарској години почиње од броја 001. 
Лични број лица који се уписује на Индивидуалном обрасцу састоји се од породичног броја на 
који се додаје повлака и две цифре које означавају редни број под којим је то лице уписано у 
Породични образац. 
За свако лице смештено у Центар које пријави одсуствовање, на Обрасцу пријаве одсуствовања 
уписује се редни број пријаве одсуствовања. 
 

Досије се формира истог дана када је лице примљено у Центар, а најкасније првог следећег 
радног дана и то с датумом пријема у Центар. 
 

Овлашћено лице које уписује и уноси податке у евиденције, одговорно је за потпуност и 
тачност података и формирање и чување досијеа. 
 

Подаци о лицима смештеним у Центар представљају службену тајну и доступни су само 
овлашћеним лицима. 
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По коначном напуштању Центра, досије се архивира.8 
 

 

ПРЕПОРУКА 
 

Центар за азил у Боговађи ће без одлагања започети вођење евиденције о лицима 
смештеним у Центру. 
 

 
У Центру нису ангажовани преводиоци. Комуникација са мигрантима, па и упознавање са 
њиховим правима и обавезама, обавља се на енглеском језику, који према наводима 
службеника Центра већина њих разуме. У случају када лице не говори или не разуме 
енглески језик, комуникација се обавља посредством других миграната. Према наводима 
службеника Кућни ред Центра, који је преведен на енглески језик, више пута је био 
истицан, али су га мигранти сваки пут цепали. Како би се превазишле препреке у 
комуникацији, службеници Центра наводе да су Комесаријату упутили захтев да се у 
Боговађи обезбеди стално присуство преводиоца за фарси и арапски језик. 
 
4. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

Комесаријат за избеглице и миграције ће обезбедити континуирано присуство, 
односно доступност преводилаца у Центру за азил у Боговађи, како би са странцима 
смештеним у њему могла да се одвија несметана комуникација. 
 

 
Из Центра мигранти могу слободно да излазе. Иако је према наводима службеника у 
Центру углавном мирно, догађају се спорадични инциденти. Тиму НПМ су наведени 
примери намерног разбијања прозорског стакла, међусобног сукоба између двојице 
миграната и повремене буке, као и пријава крађа кукуруза из околних приватних поседа. 
До појединих инцидената је дошло услед конзумирања алкохола, који мигранти купују ван 
Центра. Обезбеђење води дневник рада, у који свака смена уписује догађаје од значаја, 
запажања до којих се дошло приликом обиласка Центра, посетиоце Центра, дешавања 
током свакодневних активности и слично. О ванредним догађајима, као што је кршење 
правила кућног реда у Центру, службеници Центра писмено обавештавају Комесаријат за 
избеглице и миграције, али не и Канцеларију за азил. 

 
5. 

 

УТВРЂЕНО 
 

ЦА Боговађа о кршењу правила кућног реда у Центру не обавештава Канцеларију за 
азил. 
 

 

РАЗЛОЗИ 
 

У случају непоштовања прописаног кућног реда овлашћено лице у Центру обавештава 
Канцеларију за азил ради предузимања мера у складу са Законом о азилу.9 
 

 

                                                           
8 Правилник о начину вођења и садржини евиденција о лицима смештеним у центру за азил („Сл. гласник 

РС“, број 31/2008), чланови од 1. до 9. 
9 Правилник о кућном реду у центру за азил („Сл. гласник РС“, број 31/2008), члан 20. 
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ПРЕПОРУКА 
 

Овлашћено лице у Центру за азил у Боговађи ће у случају непоштовања прописаног 
кућног реда о томе обавештавати Канцеларију за азил. 
 

 
Приликом напуштања Центра, најчешће када одлуче да покушају да изађу из Србије и 
наставе свој пут, неки мигранти о томе обавесте службенике, неки не, а пракса одобравања 
привременог одсуства више не постоји. Дешавало се да се мигранти који напусте Центар 
врате назад ако не успеју да пређу границу и њима се поново обезбеђује смештај. 
 
 
4. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 
Центар је успоставио сарадњу са Домом здравља у Ваљеву. Након што у Центар дођу нова 
лица, о томе се обавештава Дом здравља. Директорка Дома, која је педијатар, долази у 
Центар до 3 пута недељно, обилази мигранте и обавља прегледе у амбуланти. Поред 
амбуланте, Центар поседује и собу за изолацију, а у тренутку посете су два детета, са 
породицама, изоловани због варичела. У случају потребе лекар Дома здравља је доступан 
на позив Центра, а позива се и Служба хитне помоћи. У тренутку посете у Центру су се 
налазиле 2 породиље са бебама, због чега је, према наводима запослених, патронажна 
медицинска сестра свакодневно долазила. 
 
Услед великог броја пристиглих миграната и трајања процедуре лекарског прегледа, а уз 
ограничене могућности Центра, велики број миграната још увек није имао обавезан 
систематски преглед, иако се у Центру налазе и преко месец дана. Према наводима 
директорке Дома здравља Дански савет за избеглице ангажовао је лекара, који ће од 01. 
септембра 2016. године свакодневно бити присутан у Центру. 
 
Мигранте до локалне болнице ради прегледа превозе службеници Центра. Тако је, на 
пример, једно лице одвезено ради хоспитализације и у болници је провело 7 дана, а 2 
мигранткиње су вођене на порођај. Оригинал извештаја о прегледу добија лице, а копија 
или други примерак оригинал извештаја, одлаже се у регистратор који се чува у 
службеним просторијама. Са друге стране, према наводима запослених, извештаји о 
обављеном обавезном систематском прегледу чувају се у Дому здравља. Тим НПМ је 
увидом у регистратор у коме се налазе поменути лекарски извештаји наишао и на 
комплетне извештаје гинеколошког прегледа једне мигранткиње. 
 
6. 

 

УТВРЂЕНО 
 

У регистратору у ЦА Боговађа, пронађени су детаљни лекарски извештаји и налази о 
специјалистичким прегледима миграната/мигранткиња, који су доступни 
немедицинском особљу Центра. 
 

 

РАЗЛОЗИ 
 

Пацијент има право на поверљивост свих личних информација, које је саопштио надлежном 
здравственом раднику, односно здравственом сараднику, укључујући и оне које се односе на стање 
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његовог здравља и потенцијалне дијагностичке и терапијске процедуре, као и право на заштиту 
своје приватности током спровођења дијагностичких испитивања и лечења у целини. 
 

Забрањено је да надлежни здравствени радник, односно здравствени сарадник, саопшти другим 
лицима личне информације из става 1. овог члана.10 
 

Подаци о здравственом стању, односно подаци из медицинске документације, спадају у податке 
о личности и представљају нарочито осетљиве податке о личности пацијента, у складу са 
законом. 
 

Податке из става 1. овог члана, дужни су да чувају сви здравствени радници, односно здравствени 
сарадници, као и друга лица запослена у здравственим установама, приватној пракси, 
организационој јединици високошколске установе здравствене струке која обавља здравствену 
делатност, другом правном лицу које обавља одређене послове из здравствене делатности у 
складу са законом, организацији обавезног здравственог осигурања, као и правном лицу које обавља 
послове добровољног здравственог осигурања, код којих је пацијент здравствено осигуран, а 
којима су ти подаци доступни и потребни ради остваривања законом утврђених надлежности.11 
 

Дужности чувања података из члана 21. став 1. овог закона, надлежни здравствени радници, 
односно здравствени сарадници, као и друга лица запослена код послодаваца из члана 21. став 2. 
овог закона, могу бити ослобођени само на основу писменог пристанка пацијента, односно 
његовог законског заступника, или на основу одлуке суда.  
 

Ако је пацијент, односно законски заступник, писменом изјавом или овлашћењем овереним код 
надлежног органа, а које се чува у медицинској документацији, дао пристанак на саопштавање 
података о здравственом стању, надлежни здравствени радник може саопштити податке о 
здравственом стању пацијента.12 
 

Подаци који се односе на националну припадност, расу, пол, језик, вероисповест, припадност 
политичкој странци, синдикално чланство, здравствено стање, примање социјалне помоћи, 
жртву насиља, осуду за кривично дело и сексуални живот могу се обрађивати на основу слободно 
датог пристанка лица, осим када законом није дозвољена обрада ни уз пристанак. 
 

Изузетно, подаци који се односе на припадност политичкој странци, здравствено стање и 
примање социјалне помоћи, могу се обрађивати без пристанка лица, само ако је то законом 
прописано. 
 

У случају из ст. 1. и 2. овог члана, обрада мора бити посебно означена и заштићена мерама 
заштите.13 
 

 

ПРЕПОРУКА 
 

У ЦА Боговађа, лекарски извештаји и налази о специјалистичким прегледима 
миграната/мигранткиња биће доступни искључиво медицинском особљу 
ангажованом у Центру. 

 
Мигрантима је обезбеђена и терапија/лекови које им лекар препише. Наиме, Дански савет 
за избеглице има потписан уговор са Градском апотеком у Ваљеву, где преписане лекове 

                                                           
10 Закон о правима пацијената („Сл. гласник РС“, бр. 45/13), члан 14, ст. 1 и 2. 
11 Оп. цит. члан 21. ст. 1. и 2.  
12 Оп. цит. члан 22. ст. 1. и 2. 
13 Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука 

УС и 107/2012), члан 16, ст. 1, 2 и 3. 
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подижу службеници Центра. У оквиру Дома здравља мигрантима су омогућене и 
стоматолошке услуге. 
 
 
5. ИСХРАНА 
 
Исхрана у Центру је обезбеђена преко Црвеног крста. Трошкове исхране углавном сноси 
Комесаријат, али се повремено добијају и донације у храни. Воће и поврће је обезбеђено 
више пута недељно. Поред редовних оброка, Црвени крст и Комесаријат су обезбедили и 
додатке исхрани у виду урми, различитих врсти кекса, чоколада, као и кашица за бебе. 
 
На улазу у трпезарију истакнуто је време када се служе доручак, ручак и вечера. Међутим, 
мигранти истичу да нису сигурни да ли је месо, које се служи као прилог у јелима, 
прилагођено њиховим верским убеђењима, из ког разлога често избегавају да га једу. 
Према наводим управника Центра, у јелима се искључиво налази пилетина, јунетина или 
риба. 
 
7. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

Центар за азил у Боговађи истаћиће видно обавештење, на језицима који 
мигранти/тражиоци азила разумеју, да је исхрана прилагођена верским убеђењима 
лица исламске вероисповести. 
 

 
Санитарне прегледе, бактериолошке прегледе и провере исправности воде и хране обавља 
локални завод за јавно здравље, чији службеници према наводима често долазе у Центар 
(2-3 пута недељно). 
 
 
6. РАЗГОВОР СА МИГРАНТИМА/ТРАЖИОЦИМА АЗИЛА 
 
Тим НПМ обавио је разговор са неколико миграната/тражилаца азила. 
 
Лица су углавном навела да немају намеру да траже азил у Србији и да чекају ред за улазак 
у Мађарску, према списку који су формирале мађарске власти. Жељене дестинације су им 
неке од европских земаља (Немачка, Холандија, Шведска и сл.). Наводе да су упознати са 
својим правима и обавезама у Центру, као и да су задовољни смештајним условима и 
хигијеном. Истичу да немају примедбе на поступање службеника Центра и да са њима 
комуницирају искључиво на енглеском језику. Као проблем наводе слаб бежични сигнал 
за интернет и чињеницу да углавном не једу месо сервирано у оброцима, јер не знају о којој 
врсти меса се ради. 


