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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,3 Заштитник грађана је изабрао удружења са 
којима ће остваривати сарадњу у обављању послова НПМ, и то: Комитет правника за 
људска права, Виктимолошко друштво Србије, А11 – Иницијатива за економска и 
социјална права, Центар за интеграцију младих, Хелсиншки одбор за људска права у 
Србији и Одбор за људска права Ваљево. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 ''Сл. лист СЦГ – Међународни уговори'', бр. 16/05 и 2/06 и ''Сл. гласник РС – Међународни уговори'', бр. 7/11. 
2 Потписан 12. децембра 2011. год. 
3 Објављен на интернет страници Заштитника грађана 4. јуна 2020. год. 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСЕТИ 
 

УСТАНОВА 

 

Полицијска управа Ниш-седиште (ПУ Ниш-седиште), 
Саобраћајна полицијска испостава Ниш (СПИ Ниш), 
Полицијска испостава Медијана (ПИ Медијана), Полицијска 
испостава Палилула (ПИ Палилула), Полицијска станица 
Мерошина (ПС Мерошина) и Полицијска станица Ражањ (ПС 
Ражањ) 
 

ВРЕМЕ  
 

03. и 04. јун 2021. године 
 

ОСНОВ 

 

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

ЦИЉ 

 

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 
 

Редовна посета, по Плану посета за 2021. годину 
 

НАЈАВА 
 

Посете су ненајављене 
 

ПОСЕТУ ОБАВИО 

 

Заштитник грађана у обављању послова Националног 
механизма за превенцију тортуре 
 

САСТАВ ТИМА 

 

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

Чланови тима: 
Марко Анојчић, Стручна служба Заштитника грађана / Одељење 
НПМ 
Маја Јовић, Стручна служба Заштитника грађана / Одељење НПМ 
Ивана Босиљчић, Стручна служба Заштитника грађана 
 

 
САРАДЊА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА СА ТИМОМ НПМ 
 

Полицијски службеници су професионално поступали током посете НПМ. Члановима 
мониторинг тима пружене су релевантне информације, омогућен обилазак просторија, 
као и увид у затражену документацију. Наведено поступање полицијских 
службеника је у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ и 
пример је добре праксе. 
 
ТОК ПОСЕТЕ 
 

Пре него што је тим НПМ посетио наведене организационе јединице ПУ Ниш, посетио 
је Казнено-поправни завод у Нишу (КПЗ у Нишу) којом приликом је разговарао са 10 
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притворених лица, међу којимa је била и једна жена, као и са 4 лица која су се налазила 
на задржавању, на околности поступања полиције према њима током њиховог 
хапшења, саслушавања и полицијског задржавања.  

Након тога, истог дана НПМ је посетио ПУ Ниш–седиште и ПС Мерошина, током ноћи 
посетио је ПИ Медијана и ПИ Палилула, а наредног дана СПИ Ниш и ПС Ражањ. Током 
ових посета, НПМ је обишао просторије за задржавање, у дежурним службама  извршио 
увид у документацију о задржавању грађана и обавио разговоре са полицијским 
службеницима. Током ових посета нису затечена доведена ни задржана лица.  
 

1. OБАВЕШТАВАЊЕ О ПРАВИМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Према наводима полицијских службеника посећених организационих јединица, лица 
лишена слободе се, најпре, на лицу места, усменим путем обавештавају о својим 
правима, а потом и писаним путем тако што им се непосредно по доласку у службене 
просторије уручује примерак обавештења о правима. Увидом у предмете о задржавању 
утврђено је да су обавештења о правима или била потписана или је на њима стављена 
напомена о томе да је лице одбило да га потпише и/или прими. У ПУ Ниш-седиште, 
обавештења о правима су садржала и податак о времену пријема обрасца, а у ПИ 
Палилула у обавештење о правима уносе и разлог због којег је задржано лице одбило 
да потпише пријем истог. 

У посећеним организационим јединицама ПУ Ниш, предмети о задржавању уредно се 
водe, тако да садрже сву потребну документацију – обавештење о правима, решење и 
записник о задржавању, као и потврде о привремено одузетим и враћеним предметима.  

У ПУ Ниш-седиште, према наводима полицијских службеника, записници о 
задржавању се уручују лицима по истеку задржавања. Када се лице задржава у ПИ 
Медијана, ПИ Палилула или у КПЗ Ниш, вођа смене попуњава записник о задржавању 
након што, телефонским путем од полицијског службеника који је задужен за 
безбедност задржаног лица, прикупи податке о поступању према задржаном лицу. 
Када се електронски записник одштампа, односи се лицу на потпис и уручење у ПИ, 
односно лице које је било на задржавању у КПЗ Ниш се доводи у ПУ Ниш-седиште ради 
уручења истог.  

Према наводима полицијских службеника, осим у ПС Мерошина, и у другим 
посећеним организационим јединица ПУ Ниш, лицу које је било на задржавању 
уручују примерак записника о задржавању.  

Записници у које је остварен увид били су потписани и садржали су податке о 
обиласцима током трајања задржавања, о обедовању задржаних лица, те пруженој 
лекарској помоћи. Увидом у поједине предмете о задржавању у ПИ Медијана, ПИ 
Палилула и СПИ Ниш, у записницима о задржавању који нису били потписани 
наведени су и разлози лица због чега је лице одбило да га потпише и преузме, што НПМ 
похваљује. Када је реч о лицима која су се налазила на задржавању у КПЗ Ниш, 
записници су задржали и податак о шетњама задржаних лица, као и то да су им 
обезбеђени оброци од стране завода.  

1. 

 

УТВРЂЕНО 

У ПС Мерошина полицијски службеници не уручују примерак записника о 
задржавању лицима која су била на задржавању. 
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РАЗЛОЗИ 

Записник о задржавању лица потписује полицијски службеник који је лице задржао и задржано 
лице. Примерак записника се уручује задржаном лицу. Ако задржано лице одбије да прими 
примерак записника или одбије да га потпише, полицијски службеник ће о томе сачинити 
забелешку на записнику.4 

 

ПРЕПОРУКА 

ПС Мерошина ће лицима која су била на задржавању уручивати примерак 
записника о задржавању. 

 
Већина притворених лица са којима је тим НПМ обавио разговоре у КПЗ Ниш, као и 
сва задржана лица, су навела да су примила писано обавештење о правима, као и 
решење о задржавању.  
 
2. ОБАВЕШТАВАЊЕ БЛИСКОГ ЛИЦА 
 

По доласку у полицијску станицу, доведеним лицима, као и онима за које се одреди 
задржавање, омогућава се остваривање права на позив блиском лицу. Позив могу 
упутити са свог мобилног или службеног телефона у присуству полицијских 
службеника. 

Увидом у записнике о задржавању у ПУ Ниш-седиште, ПС Мерошина, ПС Палилула и 
СПИ Ниш утврђено је да су у њима били уписани подаци о времену када је задржано 
лице остварило телефонски контакт са блиским лицем. У ПИ Медијана поједини 
записници о задржавању нису садржали податак о времену када је члан породице или 
друго блиско лице обавештено о лишењу слободе, а у ПС Ражањ ниједан записник о 
задржавању, у које је НПМ остварио увид, није садржао наведени податак. 

НПМ сматра да је време обавештавања блиске особе неопходно констатовати у 
записницима о задржавању имајући у виду уставно право грађанина да о свом лишењу 
слободе без одлагања обавести лице по свом избору5, као и стандард Европског 
комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака 
(ЦПТ) да ово право буде гарантовано од самог почетка полицијског притвора, уз 
изузетке који би требало да буду јасно дефинисани и строго временски ограничени, а 
њихова примена пропраћена одређеним мерама заштите. 6 

2. 

 

УТВРЂЕНО 

У ПИ Медијана поједини записници о задржавању не садрже податак о времену 
када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе неког 
лица, а у ПС Ражањ полицијски службеници такав податак не уносе у записник о 
задржавању лица.  

 

РАЗЛОЗИ 

                                                      
4 Правилник о полицијским овлашћењима("Сл. гласник РС", бр. 41/19) чл. 38. став 2,3 и 4 
5 Устав РС ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006), члан 27, став 2 
6 Стандарди ЦПТ: Нови стандарди ЦПТ у погледу полицијског притвора, ЦПТ/Инф (2002) 15, пар. 43. 
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Лице које је лишено слободе од стране државног органа одмах се, на језику који разуме, 
обавештава о разлозима лишења слободе, о оптужби која му се ставља на терет као и о својим 
правима и има право да без одлагања о свом лишењу слободе обавести лице по свом избору.7 

Право притворене особе да се чињеница о његовом притварању саопшти трећем лицу треба 
у принципу да буде гарантовано од самог почетка полицијског притвора. ЦПТ наравно 
прихвата да уживање овог права може бити ограничено одређеним изузецима, ради заштите 
легитимних интереса полицијске истраге. Међутим, такви изузеци треба да су јасно 
дефинисани и строго временски ограничени и да њихова примена мора бити пропраћена 
одређеним мерама заштите (нпр. свако кашњење са обавештењем о притварању треба 
писмено евидентирати са разлозима за то кашњење, као и потребу да изузетак одобри виши 
руководилац у полицији који није повезан са случајем или тужилац). 8 

ПРЕПОРУКА 

ПИ Медијана и ПС Ражањ ће у све записнике о задржавању лица уносити податак 
о времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о његовом 
лишењу слободе. 

 
Већина притворених лица са којима је тим НПМ обавио разговоре навела су да су позив 
упућивали или блиском лицу или адвокату, а поједини су навели да то право нису 
желели да остваре будући да су хапшени код куће у присуству блиских лица.  
Задржана лица су навела да им је било омогућено да о свом лишењу слободе обавесте 
блиска лица. 
 
3. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД 
 

Према наводима полицијских службеника наведених организационих јединица, лице 
лишено слободе се прегледа од стране лекара уколико има видљиве повреде, на лични 
захтев, као и када полицијски службеници сматрају да је лицу неопходна медицинска 
помоћ из било којих разлога.  У ПУ Ниш-седиште, ПС Мерошина, ПИ Медијана и ПИ 
Палилула, полицијски службеници су навели да лекарским прегледима присуствују 
само на захтев лекара, и то тако да се налазе на извесној удаљености која им омогућава 
да виде лице током обављања прегледа, али не и да чују садржину разговора. 

У СПИ Ниш, полицијски службеници, уколико је хитно, лице лишено слободе воде у 
здравствену установу или се прегледи обављају у дежурној служби у присуству 
полицијских службеника јер, како наводе, лекари то траже из разлога безбедности и то 
тако да могу да виде и да чују садржину разговора између лекара и лица лишеног 
слободе. Чињеницу о присуствовању прегледу не евидентирају.   

У ПС Ражањ, тим НПМ је добио опречне податке о начину на који поступају полицијски 
службеници приликом обављања лекарског прегледа. Наиме, једни су навели да  
лекарском прегледу присуствују само на захтев лекара, док су други навели  да прегледу 
присуствују увек. У оба случаја, то чине тако да могу и да виде обављање прегледа и да 
чују садржину разговора између лекара и лица лишеног слободе. Такође су навели да 
чињеницу о присуствовању прегледу не евидентирају.   

Тим НПМ, увидом у предмете о задржавању није затекао медицинску документацију. 

Примера ради, у СПИ Ниш и ПС Ражањ, полицијски службеници сачињавају краћи 

извештај, односно службену белешку о томе да је лекарски преглед обављен и да је од 

                                                      
7 Устав РС ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006), члан 27, став 2 
8 Стандарди ЦПТ: Нови стандарди ЦПТ у погледу полицијског притвора, ЦПТ/Инф (2002) 15, пар. 43. 



7 

лекара добијена информација да је лице способно за задржавање коју одлажу у предмет 

о задржавању. 

3. 
 

ПРЕПОРУКА 
 

У СПИ Ниш и ПС Ражањ, полицијски службеници ће приликом лекарских 
прегледа лица лишених слободе, поступати на следећи начин: 
• полицијски службеници ће присуствовати лекарским прегледима лица само 

када то затражи лекар из разлога безбедности; 
• у случајевима када лекар затражи да полицијски службеници присуствују 

лекарском прегледу лица, прегледу ће присуствовати полицијски службеници 
истог пола ког је и лице које се прегледа и биће присутни тако да не могу да 
чују разговор између лекара и лица; 

 полицијски службеници ће писмено констатовати присуство лекарским 
прегледима и разлоге за то; 

 

 
Притворена лица која су претходно била на задржавању, као и лица која су се у 
тренутку посете НПМ налазила на задржавању, а са којима је обављен разговор, су 
навела да нису имала потребе за лекарским прегледом.  
 
4. ПРИСТУП БРАНИОЦУ 
 

Према наводима полицијских службеника свих организационих јединица у саставу ПУ 
Ниш које је тим НПМ посетио, свим лицима која су лишена слободе омогућава се да 
позову браниоца и то могу учинити са свог мобилног или службеног телефона. 
Уколико лице нема браниоца по сопственом избору, исто се ангажује преко Кол центра 
Адвокатске коморе. 

Увидом у поједине записнике о задржавању у ПУ Ниш-седиште уочено је да полицијски 
службеници уписују и време контактирања адвоката, што се обавља у првих сат до два 
од када се рачуна почетак лишења слободе, те НПМ похваљује наведено поступање. 
Међутим, остали подаци о остваривању права на приступ адвокату недостају – о томе 
да ли је лице желело да ангажује браниоца по сопственом избору, да ли му је одређен 
бранилац по службеној дужности, када је то законом обавезно и да ли је обавио 
неометан разговор са браниоцем, уз евидентирање свих релевантних података о 
остваривању овог права: података о браниоцу, времену када је приступио доведеном и 
задржаном лицу и времену када је обавио разговор са лицем. Увидом у поједине 
записнике о задржавању у осталим посећеним организационим јединицама ПУ Ниш, 
уочено је да не садрже напред наведене податке о остваривању права на приступ 
адвокату. 

Имајући у виду значај остваривања наведеног права, НПМ је Министарству 
унутрашњих послова упутио препоруку у којој је указао на потребу да се унапреди 
евидентирање остваривања права доведених и задржаних лица на приступ браниоцу, 
тако што ће се предузети потребне активности да се у записник о задржавању лица, 
односно преглед података о доведеном лицу, уносе подаци о томе да ли је лице желело 
да ангажује браниоца по сопственом избору, да ли му је одређен бранилац по службеној 
дужности, када је то законом обавезно и да ли је обавио неометан разговор са 
браниоцем, уз евидентирање свих релевантних података о остваривању овог права: 
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података о браниоцу, времену када је контактиран, времену када је приступио 
доведеном и задржаном лицу и времену када је обавио разговор са лицем9. 

С обзиром на то да је Министарство унутрашњих послова у одговору о поступању по 
наведеној препоруци, између осталог, навело да се у оквиру пројекта Савета Европе 
„Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији“, од 
стране Управе полиције, заједно са Комисијом за спровођење стандарда полицијског 
поступања у области превенције тортуре, предузимају мере на унапређењу постојеће 
електронске евиденције о доведеним и задржаним лицима, а у оквиру које ће бити узета 
у обзир и наведена препорука, НПМ изражава очекивање да ће се на овај начин 
унапредити поступање према доведеним и задржаним лицима у овом делу. 

Притворена лица са којима је тим НПМ обавио разговоре у КПЗ Ниш, а која су 
претходно била на задржавању до 48 сати по основу Законика о кривичном поступку, 
су навела да су имала браниоце по свом избору или по службеној дужности. Већина 
притворених лица је навела да су имали поверљив разговор са браниоцем. Једно 
притворено лице је навело да је адвоката по службеној дужности први пут видео на суду 
када је са њим и разговарао. Задржана лица су навела да им је било омогућено да позову 
свог браниоца или им је постављен по службеној дужности, као и то да им је било 
омогућено да са њим обаве поверљив разговор. 

 
5. УСЛОВИ БОРАВКА У ПРОСТОРИЈАМА ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ 
 
У ПУ Ниш-седиште, од октобра 2020. године нису у употреби раније коришћене 
просторије за задржавање, а у функцију су стављене нове просторије за задржавање које 
се налазе у ПИ Медијана, ПИ Палилула и СПИ Ниш. НПМ похваљује напоре и 
активности Министарства унутрашњих послова које су предузете у циљу 
унапређења материјалних услова у просторијама за задржавање. 

У ПИ Медијана постоје две просторије за задржавање за смештај по једног лица, у ПИ 
Палилула једна просторија за задржавање са два лежаја, а у СПИ једна просторија за 
смештај два лица и две просторије за по једно лице. Све просторије за задржавање су 
нове и у складу са важећим стандардима. Просторије имају прозоре чиме је обезбеђено 
природно осветљење и проветравање, грејно тело, тастер за позивање службеника са 
могућношћу усмене комуникације који су моменту посете НПМ били у функцији. 
Постојећи аудио и видео надзор просторија не покрива мокри чвор, а обавештења о 
томе су истакнута, како у просторији тако и на спољашњој страни врата просторије.  

Све просторије за задржавање имају обезбеђене душеке, као и комплетну постељину 
која се одржава чистом. 

                                                      
9 Препорука НПМ бр. 4110-44/21 од 7. априла 2021. год. 
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Просторије за задржавање у ПИ Медијана, ПИ Палилула и СПИ Ниш 

 

У ПС Мерошина, просторија за задржавање се налази у подруму зграде, има један лежај 
који је опремљен чистом постељином. У просторији не постоји мокри чвор већ се лице 
по потреби одводи у тоалет полицијске станице. Иако је прозор у просторији мали са 
решеткама, није загушљиво, али природног осветљења практично нема, а вештачко 
осветљење је слабо. Грејно тело је обезбеђено, али нема тастера за позивање полицијских 
службеника, због чега задржана лица, како наводе, обилазе на сваких сат времена, као 
и да лице надзиру путем видео надзора, а навели су и да се чује лупање о врата. Према 
наводима полицијских службеника ПС Мерошина урађен елаборат за нову просторију 
за задржавање. 
 

       
ПС Мерошина 
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Обавештење о видео надзору постоји на вратима просторије за задржавање са спољне 
стране. Обавештење о постојању видео надзора које је истакнуто изван просторије лако 
може да промакне лицу које се смешта у просторију, па НПМ сматра да би обавештења, 
како би се осигурало очување приватности задржаних лица, требало постављати 
унутар просторије. На овај начин, ова информација ће им током боравка у просторији 
бити доступна и уочљива. 
4. 

 

ПРЕПОРУКА 

ПС Мерошина ће, на видном месту унутар просторије, истаћи обавештење о видео 
надзору над просторијом за задржавање.  
 

 
У ПС Ражањ, просторија за задржавање има један лежај који је у време посете био 

опремљен чистом постељином. Прозор у просторији је мали и прекривен решеткама 

тако да не обезбеђује адекватан доток природног светла. Вештачко осветљење постоји и 

задовољавајуће је јачине. Такође, у просторији нема мокрог чвора те се лице изводи у 

тоалет полицијске станице. Просторија је под видео и аудио надзором, а обавештење о 

томе се налази на видном месту. Видео записи се чувају до 30 дана. 

 

 
ПС Ражањ 

У КПЗ Ниш постоје 4 просторије за задржавање лица до 48 сати по ЗКП које се налазе у 

приземљу притворске јединице. Све просторије су затечене у уредном стању, хигијена 

је задовољавајућа. Просторије имају адекватан доток ваздуха и природне и вештачке 

светлости, опремљене креветима на спрат, столом и столицом. Свака просторија има 

мокри чвор који је од остатка просторије ограђен зидом и омогућава приватност лица.  
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Према наводима полицијског службеника који је задужен за безбедност задржаних 
лица, он борави у кућици испред притворске јединице, и обилази задржана лица на 
сваких сат времена о чему, телефонским путем, обавештава вођу смене у ПУ Ниш-
седиште како би подаци о обиласцима били унети у записник о задржавању тих лица. 
У овим просторијама су у функцији и дугмад за позивање службених лица, али је  
постојећи видео надзор, у тренутку обављања посете тима НПМ, био у квару.  

Имајући у виду да се просторије за задржавање у КПЗ Ниш налазе предалеко од кућице 
у којој борави полицијски службеник, од великог је значаја да систем видео надзора увек 
буде у функцији, због чега НПМ упућује следећу препоруку КПЗ Ниш. 

5. 

 

У шетњу, полицијски службеник изводи задржана лица свакодневно и то у трајању од 

15-20 минута, али се неретко дешава да такву могућност одбију. Уколико током 

задржавања буде потребе за лекарским прегледом, ангажују се лекари службе Хитне 

помоћи 
 

6. НАВОДИ О ЗЛОСТАВЉАЊУ 
 
Тим НПМ је у КПЗ Ниш разговарао са 10 притворених и 4 задржана лица о поступању 
полицијских службеника према њима током задржавања и примене других 
полицијских овлашћења и иста нису имала примедбе на поступање полицијских 
службеника.   

                                                      
10 Правилник о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица ("Сл. гласник РС", бр. 34/2018) чл. 7 
ст.2 
11 Нови стандарди ЦПТ-а у погледу полицијског притвора, прав. 48. 

УТВРЂЕНО 

У КПЗ Ниш, у просторијама за задржавање видео надзор није у функцији. 

РАЗЛОЗИ 

Просторије за задржавање које се непосредно физички не надзиру од стране полицијског 
службеника, морају имати уређаје за видео надзор и позивање полицијских службеника.10 

ЦПТ сматра да обавеза чувања коју полиција има у односу на особе које држи у притвору 
укључује и одговорност да се обезбеди њихова сигурност и физички интегритет и да из тога 
произилази да је правилан надзор над притворским објектима интегрална компонента 
обавезе чувања коју је преузела полиција. Морају се предузети одговарајуће мере ради 
обезбеђења да особе у полицијском притвору увек буду у могућности да имају директан 
контакт са чуварима. Делегације ЦПТ су у више наврата утврдиле да се полицијске ћелије 
налазе предалеко од канцеларија или радних места где се припадници полиције уобичајено 
налазе, и да нису опремљене никаквим средствима (нпр. систем позивања) који би омогућавао 
притвореним особама да привуку пажњу полицајца. Под таквим условима постоји велики 
ризик од различитих инцидената (насиље међу притвореницима; покушаји самоубиства; 
пожари итд.) на које се не би правовремено одговорило.11 

ПРЕПОРУКА 

КПЗ Ниш ће предузети активности како би се у просторијама за задржавање 
постојећи видео надзор ставио у функцију. 


