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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСЕТИ 

 

ПОСЕЋЕНА 
УСТАНОВА 

 Васпитно-поправни дом у Крушевцу 

РАЗЛОГ ПОСЕТЕ 
Упознавање делегације Омбудсмана Јерменије са 
начином рада ВПД у Крушевцу и НПМ Србије  

ПОСЕТУ ОБАВИО 
Заштитник грађана и делегација Омбудсмана 
Јерменије 

ДАТУМ ПОСЕТЕ 22. март 2017. годинe 

ТИМ ЗА ПОСЕТУ 

 

- Јелена Унијат, 
Заштитник грађана / НПМ 
- Јелена Јелић,  
Заштитник грађана / НПМ 
- Данијела Радојевић,  
Заштитник грађана / Одељење за права детета 
- Марко Младеновић  
Заштитник грађана / Одељење за права детета 
- Представници делегације Омбудсмана Јерменије 
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1. УВОД 
 
Представници Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) и Одељења 
за права детета су, заједно са представницима Омбудсмана Јерменије, 22. марта 
2017. године посетили Васпитно-поправни дом у Крушевцу (у даљем тексту: Дом), 
ради упознавања делегације Омбудсмана Јерменије са начином рада Дома и 
НПМ Србије. Том приликом НПМ је извршио и праћење поступања по 
препорукама НПМ упућеним у Извештају о посети Дома1 из 2014. године. Посета 
је започета уводним разговором са управником Иваном Мијаиловићем, као и са 
начелницима свих служби у Дому, који су укратко представили рад Дома.  
 
Према наводима начелнице Службе за третман, Дом се и даље суочава са 
проблемом неодговарајућег броја васпитача запослених на пословима третмана, 
али је поступљено по препоруци НПМ која се односи на признавање диплома 
које штићеници добијају након стручног оспособљавања током боравка у Дому и 
њихово изједначавање са дипломама у стеченим у редовном школовању.  Према 
наводима начелнице Службе за здравствену заштиту, уведена је пракса да се све 
настале физичке повреде фотографишу, а медицинска документација се води 
уредније. Према службеним подацима, од почетка године није било употребе 
мера принуде. У последњих неколико месеци било је пар самоповређивања и у 
фебруару месецу 1 покушај суицида. 
 
На дан посете, у Дому се налазило укупно 187 штићеника (178 дечака и 9 
девојчица), као и 16 осуђеника и 6 осуђеница. Од укупног броја штићеника 85 их 
је малолетно, а 119 пунолетно. 
 
Након уводног разговора, управник и начелници служби Дома спровели су 
чланове тима НПМ и делегацију Омбудсмана Јерменије кроз све смештајне и 
друге капацитете Дома. Приликом обиласка Дома, чланови тима НПМ утврдили 
су да је Дом поступио по највећем броју препорука које се тичу смештајних 
услова, а које је НПМ упутио у Извештају о посети 2014. године. 
 
Према наводима управника, највећи део средстава за унапређење смештајних 
услова у Дому обезбеђен је захваљујући различитим донацијама, а планирано је 
да се радови наставе и у наредном периоду, тако да ће све просторије у Дому бити 
реновиране. Од 2014. до марта 2017. године реновирано је следеће: Сала за 
отворене посете штићеника и осуђеника; Школа; Фискултурна сала; Кухиња; 
Пријемно одељење, као и Отворено одељење. Оформљена је просторија за 
разговор са браниоцем и терен за кошарку, а постављају се и нове стазе и клупе за 
седење у кругу Дома. 
 
Планирано је да се до краја 2017. године у потпуности реновира Одељење за 
интезиван рад, а након тога и „нови“ павиљони, с обзиром да од како су 
изграђени и усељени 2013. године постоји проблем са водоводним цевима, услед 
чега долази до поплава у приземљу објеката, а такође неки од Павиљона и 
прокишњавају. Према наводима управника, планирана је и изградња 
православне цркве у кругу Дома. 
 
 
 

                                                 
1 Извештај о посети бр. 71-35/14, од 01. 09. 2014 године 
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2. УНАПРЕЂЕНИ МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ 
 
2.1. Просторија за отворене посете 
 
У просторији су замењени столови и столице, стари линолеум који је прекривао под 
замењен је плочицама, а такође предвиђен је и део за боравак и играње деце која 
долазе у посете. Овај део просторије опремљен је играчакама, а под је прекривен 
посебним подним облогама за дечија игралишта, која умањују ризик од повреда 
приликом падова. НПМ сматра да је кутак за децу у сали за посете пример добре 
праксе, коју би требало применити и у осталим заводима. 
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2.2. Школа 
 
На Школи је сређена фасада и промењени су прозори. 
 

 
 
2.3. Уређење домског круга  
 
Од претходне посете НПМ, Дом је оформио терен за кошарку, који се налази уз 
фискултурну салу. Такође, у кругу Дома постављају се нове стазе и клупе за седење, 
као и справе за вежбање на отвореном. 
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2.4. Фискултурна сала 
  
Фискултурна сала је потпуно реновирана – под је прекривен меканим подним 
облогама који умањују ризик од повреда приликом пада, замењени су прозори и 
потпуно је реновиран мокри чвор, као и свлачионице. 
 
Салу користе како штићеници и осуђеници, тако и запослени. У њој се организују и 
обуке за припаднике Службе за обезбеђење. 
 

 
 
 
2.5. Пријемно одељење 
 
Зграда пријемног одељења такође је реновирана – сређена је фасада, замењени су 
прозори на целом објекту, реновиране су канцеларије васпитача, као и све 
спаваонице и мокри чворови.   
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2.6. Отворено одељење 
 
Зграда отвореног одељења која је била у изузетно лошем стању комплетно је 
реновирана – сређена је фасада, замењени су прозори на целом објекту, 
реновиране су све просторије и спаваонице, као и мокри чворови. У тренутку 
посете остали су још неки радови да се доврше и да се унесе намештај, али према 
наводима запослених очекује се да се штићеници у њу уселе у најкраћем могућем 
року. 

 
 


