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1. 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 (у даљем тексту: 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. 
 
На основу спроведеног поступка по јавном позиву,3 Заштитник грађана је изабрао 
удружења са којима ће остваривати сарадњу у обављању послова НПМ, и то: Београдски 
центар за људска права, Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом (MDRI-
S), Комитет правника за људска права (YUCОМ) и Међународна мрежа помоћи (IAN). 
 
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 ''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 у ''Сл. гласнику РС“ број 25 од 30. марта 2018. год. 
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2. ПОДАЦИ О ПОСЕТИ 
 

УСТАНОВА 
 

Окружни затвор у Новом Пазару 
 

ВРЕМЕ 
 

21. август 2018. године 
 

ОСНОВ 

 

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 
 

ЦИЉ 
 

Праћење поступања по раније упућеним препорукама 
 

ВРСТА 
 

Редовна, по Плану посета за 2018. годину 
 

НАЈАВА 
 

Посета је најављена 
 

ПОСЕТУ ОБАВИО 
 

Заштитник грађана 
 

САСТАВ ТИМА 

 

Јелена Унијат, Секретаријат НПМ 
Марко Анојчић, Секретаријат НПМ 
 

 
3. САРАДЊА ЗАВОДА СА НПМ 
 
Управа Завода и сва затечена службена лица остварила су пуну сарадњу са тимом НПМ, 
омогућивши му да несметано обави своју дужност. 
 
Запослени су показали кооперативност, дали одговоре на сва постављена питања, тиму 
НПМ су омогућили приступ свим просторијама и инсталацијама, фотографисање свих 
делова Завода без ограничења, као и преглед, увид и фотокопирање документације. 
Омогућен је и разговор са лицима лишеним слободе по избору чланова тима НПМ. 
 
4. ПРЕТХОДНА ПОСЕТА 
 
Тим НПМ је претходну посету ОЗ Нови Пазар обавио 16. и 17. марта 2017. године. О посети 
је сачињен Извештај,4 у коме је надлежним органима упућено 27 препорука за отклањање 
уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе. 
 
У наставку Извештаја су изнете ове препоруке и утврђено стање у погледу поступања по 
њима, као и нове препоруке НПМ. 
 
5. БРОЈ ЛИЦА У ДАНУ ПОСЕТЕ 
 
У тренутку посете у Заводу је било укупно 46 лица лишених слободе, од чега 25 у притвору, 
14 осуђених, 7 прекршајно кажњених и једно лице на полицијском задржавању на основу 
Законика о кривичном поступку. Једно лице је било на лечењу у Специјалној затворској 
болници, док су три лица била на одсуству због празника. У притвору није било 

                                                 
4 Бр. 281-17/17 од 13. априла 2017. године. 
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малолетника, а била је једна жена која је у притвору већ 13 месеци и налази се сама у 
спаваоници.  
 
6. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУКАМА 
 
1. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

Управа за извршење кривичних санкција предузеће потребне мере и активности из своје 
надлежности у циљу обезбеђивања одговарајућег објекта за потребе Окружног затвора у 
Новом Пазару који испуњава услове предвиђене важећим законима и стандардима. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Управница Завода је навела да је у Управи за извршење кривичних санкција, у којој је 
формирано ново одељење – Одељење за изградњу, одржан састанак на ову тему, на ком 
је закључено да је потребно да се пронађе адекватна локација и успостави комуникација 
са локалном самоуправом. Парцела је пронађена, површине је 33,5 хектара и у државном 
власништву, што олашкава евентуални будући пренос својине над земљиштем, имајући 
у виду да се Завод сада налази на парцели у државном власништву. На овој парцели 
могао би да се изгради нови објекат који би био у складу са свим важећим стандардима 
и у оквиру кога би се налазила и економија. 
 

До краја ове године би требало да се зна да ли ће се градити нови објекат. 
 

 
2. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

У ОЗ Нови Пазар ће се лица којима је одређено полицијско задржавање смештати у 
посебним просторијама-спаваоницама, одвојено од притворених лица и лица која су на 
издржавању казне затвора. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Према наводима запослених, лица којима је одређено полицијско задржавање по 
правилу се смештају у просторију која је под видео надзором и која је намењена за 
извршење мера самице и усамљења. Међутим, уколико је ова просторија заузета или 
уколико је потребно задржати више лица, и даље се врши смештање ових лица заједно 
са притвореницима. Лица која су на задржавању имају обезбеђену исхрану од стране 
Завода. Уколико су смештени у тзв. самици не омогућава им се боравак на свежем 
ваздуху нити купање, а уколико су смештени заједно са притвореницима подлежу истом 
режиму као и они, односно заједно са притвореницима са којима су у соби се изводе у 
шетњу.  
 

Од почетка године у ОЗ Нови Пазар око 140 лица је било на полицијском задржавању. У 
току посете НПМ, затечено је једно лице на задржавању, које је било смештено у тзв. 
самици. За поступање према задржаном лицу задужени су полицијски службеници, који 
су по сменама распоређени да буду у Заводу за време трајања задржавања. 
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3. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

ОЗ Нови Пазар омогућиће лицима лишеним слободе прикладну постељину, нарочито 
одговарајуће душеке и ћебад. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Душеци који су дотрајали повучени су из употребе и спремљени су за репарацију у КПЗ 
Ниш. Душеци који су тренутно у употреби су у пристојном стању. 
 

 

 
4. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

ОЗ Нови Пазар ће обезбедити наменску просторију за дневни боравак притворених 
лица, опремљену довољним бројем столица и одговарајућим бројем столова, као и 
техничким условима за коришћење радио и телевизијског програма. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Услед недостатка простора у ОЗ Нови Пазар није обезбеђена посебна наменска 
просторија за дневни боравак притвореника и по овој препоруци не може бити 
поступљено док се не обезбеди нова адекватна зграда Завода. 
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5. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

ОЗ Нови Пазар ће у обавештењу о праву на правну помоћ осуђеним лицима у 
дисциплинском поступку навести дипломиране правнике из Завода који им ту помоћ 
могу пружити, уколико немају свог пуномоћника. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

У ОЗ Нови Пазар је запослен један правник, који је и члан дисциплинске комисије, тако 
да не може у исто време пружати и правну помоћ осуђенима током дисциплинског 
поступка. Осуђенима се доставља списак адвоката из Новог Пазара, Тутина и Сјенице 
које могу ангажовати, али њихове услуге морају да плате. Овај списак је Заводу доставила 
адвокатска комора. 
 

Тим НПМ је добио информацију да се на нивоу Управе за извршење кривичних санкција 
ради нова систематизација радних места и да би ОЗ Нови Пазар у септембру требало да 
пошаље предлог свог дела. НПМ очекује да ће се новом систематизацијом предвидети 
довољно дипломираних правника у Заводу, како би се осуђенима могло омогућити 
пружање правне помоћи у дисциплинском поступку. 
 

Иначе, у Заводу је од почетка године 25 пута пружена правна помоћ. Дисциплинских 
поступака је било 5 и сви су били тежи, а најчешће изрицана дисциплинска мера је била 
одузимање погодности. 
 

 
6. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

У ОЗ Нови Пазар лицима лишеним слободе ће се омогућити да писмене захтеве за 
поверљиве разговоре са управником Завода достављају преко посебног сандучета. 
 

Сандуче за захтеве лица лишених слободе за поверљиве разговоре са управником Завода 
биће доступно свим лицима лишеним слободе, означено да је за ту намену, закључано и 
његов кључ ће се налазити искључиво код управника. 
 

Управник ће приликом обиласка Завода проверавати садржину посебног сандучета и 
узимати у рад писмена која су на овај начин достављена. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

У ходнику је постављено сандуче за захтеве за поверљиве разговоре са управницом, које 
управница и празни. Међутим, на сандучету не пише која је његова намена, те би на 
истом требало истакнути натпис да је намењено за захтеве за поверљиве разговоре са 
управницом. 
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ПРЕПОРУКА 
 

ОЗ Нови Пазар ће сандуче за захтеве лица лишених слободе за поверљиве разговоре 
са управником Завода означити да је за ту намену. 
 

 
7. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

ОЗ Нови Пазар ће од органа поступка (јавног тужиоца или суда који је одредио 
вештачење) прибављати писани налаз и мишљење вештака који је извршио преглед и 
обдукцију леша лица које је у тренутку смрти било лишено слободе. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Према наводима запослених, од 2016. године у Заводу није било смртних случајева. За 
случај самоубиства из 2016. године, Завод је, поступајући по препоруци НПМ, затражио 
обдукциони налаз од јавног тужилаштва, али га нису добили. 
 

 
8. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

ОЗ Нови Пазар ће поставити видео надзор над бочним ходником код дежурне 
канцеларије и на видном месту писано обавештење о томе. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Видео надзор у Заводу није прошириван. 
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9. 
 

ПРЕПОРУКА 
 

У ОЗ Нови Пазар запослени којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем тако 
да се сваких 12 месеци ефективно проведених у обављању послова рачуна највише до 16 
месеци стажа осигурања ће се упутити на здравствену контролу и убудуће ће се 
упућивати на здравствену контролу најмање једном у 3 године. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Према наводима запослених, лекарски прегледи запослених су обављани само по 
потреби, у индивидуалним случајевима, док организовани систематски преглед није 
спроведен. 
 

 
10. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

Управа за извршење кривичних санкција ће припадницима Службе за обезбеђење ОЗ 
Нови Пазар обезбедити униформе и замену делова униформи у складу са прописаним 
роковима трајања. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Припадници Службе за обезбеђење су у претходном периоду добили само нову обућу, 
док остали делови униформе нису мењани. 
 

 
11. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

ОЗ Нови Пазар ће тастере за позивање припадника Службе за обезбеђење у 
спаваоницама учинити лако доступним. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Током обиласка насумично изабраних спаваоница утврђено је да су тастери за позивање 
припадника Службе за обезбеђење лако доступни. 
 

 
12. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

У ОЗ Нови Пазар лица према којима се извршава дисциплинска мера упућивања у 
самицу ће бити свакодневно контролисана од стране лекара, а управник и васпитач ће 
их обилазити једном у седам дана. Обиласци лекара, управника и васпитача и њихови 
налази и запажања ће се евидентирати у књизи извршења дисциплинске мере. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

У једном случају извршења мере самице који је био непосредно након претходне НПМ 
посете није у евиденцији забележено да је лице прегледано од стране лекара током 
трајања самице. Након тога ова мера није ни изрицана. У Заводу евиденције обилазака 
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лица у самици воде медицинско особље, за обиласке од стране лекара, и Служба за 
обезбеђење, за обиласке од стран управника. 
 

 
13. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

ОЗ Нови Пазар ће уредно евидентирати посете судије за извршење кривичних санкција. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Посете судије за извршење уредно се евидентирају. Последњи пут судија је био 20. 
априла 2018. године, а пре тога 27. новембра и 27. марта 2017. године. У евиденцији су 
евидентирана и запажања током обиласка. Лица лишена слободе навела су да су 
разговарала са судијом за извршење, као и да их је судија обишао у пратњи управника, 
али да им је понудио да са њима обави и појединачне разговоре, без присуства 
службених лица. 
 

 
14. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

Управа за извршење кривичних санкција предузеће потребне мере како би се у ОЗ Нови 
Пазар на пословима третмана попунило радно место предвиђено актуелном 
систематизацијом. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Од претходне посете примљена је једна васпитачица на неодређено, тако да у ОЗ Нови 
Пазар сада раде два васпитача на неодређено и оба су на радним местима са 
бенефицираним условима рада. 
 

Поред службеника третмана, у Заводу је од последње посете НПМ повећан и број 
припадника Службе за обезбеђење. Примљено је седам нових командира и две 
командирице, од којих је једна одустала. Такође, у међувремену неколико командира је 
отишло у пензију, тако да их сада укупно има 34. 
 

 
15. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

ОЗ Нови Пазар предузеће мере и у васпитно – корективни рад увести и друге облике 
васпитног рада, пре свега групни-васпитни рад.  
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Иако је запослен још један радник на пословима третмана, у ОЗ Нови Пазар није било 
значајнијих побољшања у организовању и спровођењу групних облика рада. Једино је 
било организовано једно предавање у мају ове године, у трајању од 1 сат и 15 минута, о 
полно преносивим и болестима зависности, које је било намењено свим осуђенима и 
прекршајно кажњенима (њих 35 – 40), а у чије спровођење је поред васпитних радника, 
био укључен и медицински техничар. Према службеним наводима, предавање ће се 
поновити када се промени осуђеничка популација. 
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16. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

ОЗ Нови Пазар предузеће мере како би се створили услови за спровођење и реализацију 
индивидуалних програма поступања.  
 

Управа за извршење кривичних санкција предузеће мера како би се у васпитно-
корективни рад осуђених лица увели специјализовани програми третмана. 
 

Управа за извршење кривичних санкција предузеће мере и организоваће обуке за 
службеника третмана за примену специјализованих програма третмана. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Према наводима управнице, нису увођени специјализовани програми поступања, а 
запослени у васпитној служби су у протеклом периоду били на једној обуци. 
 

 
17. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

ОЗ Нови Пазар смештаће осуђене по спаваоницама сходно групи у којој су разврстани и 
процењеном степену ризика. 
 

ОЗ Нови Пазар неће се смештати заједно по спаваоницама осуђена и прекршајно-
кажњена лица.  
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

У спаваоницама које је НПМ обишао током посете, осуђени су у њих били смештени 
сходно групи у којој су разврстани. Међутим, према наводима запослених, у случају 
препуњености капацитета, и даље се дешава да се осуђени из различитих група смештају 
заједно по спаваоницама. 
 

Током посете, затечено је 7 прекршајно кажњених лица која су била смештена одвојено 
од осуђених у две спаваонице. Међутим, време током дана проводе заједно са осуђенима, 
јер постоји само један дневни боравак у Заводу. Као и у случају осуђених, тако се и 
приликом већег прилива прекршајно кажњених они се по нужди смештају и у 
спаваонице са осуђенима. 
 

 
18. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

ОЗ Нови Пазар предузеће мере како би се лица лишена слободе укључила у културно-
уметничке активности у слободно време. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

У ОЗ Нови Пазар лица се и даље не организују културно-уметничке активности. 
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19. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

У ОЗ Нови Пазар право на пријем посета без надзора у просторијама за посете ће се 
додељивати и одузимати осуђеним лицима у складу са прописаном процедуром за 
додељивање и одузимање проширених права. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Промењена је пракса остваривања права пријема посета без надзора, те више није 
потребно подносити молбу за пријем посета без надзора, већ се ово право додељује као 
и друга проширена права. 
 

 
20. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

ОЗ Нови Пазар ће обезбедити и адекватно опремити посебну просторију за посете 
блиских лица.  
 

Управа за извршење кривичних санкција ће предузети мере из своје надлежности како 
би се у ОЗ Нови Пазар обезбедила посебна просторија за посете блиских лица. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Услед недостатка простора, ОЗ Нови Пазар није у могућности да поступи по наведеној 
препоруци све док се не обезбеди нови објекат Завода. 
 

 
21. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

Управа за извршење кривичних санкција ће у Окружном затвору у Новом Пазару 
запослити једног лекара психијатра, тако да лекар специјалиста психијатрије (или 
неуропсихијатрије) буде присутан у Заводу најмање два пута током недеље, сваки пут 
најмање по четири сата.  
 

Управа за извршење кривичних санкција ће у Окружном затвору у Новом Пазару 
запослити довољан број медицинских техничара, како би се у Заводу обезбедило 
континуирано (радним и нерадним данима) – 24сатно – присуство најмање једног 
службеника се медицинском квалификацијом. 
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ПОСТУПАЊЕ 
 

У ОЗ Нови Пазар није запослен лекар психијатар, већ се лица којима је потребно 
психијатријско лечење упућују у Специјалну затворску болницу у Београду или на 
Одељење психијатрије у Општој болници у Новом Пазару. Тренутно су у Заводу три – 
четири тежа психијатријска болесника, од којих је једно у Специјалној затворској 
болници на стационарном лечењу. 
 

Од претходне посете у Заводу је запослен још један медицински техничар, тако да је сад 
један медицински техничар запослен на неодређено и један на одређено време. 
Медицински техничари раде у две смене до 20 часова. Викендом долазе на неколико сати 
да поделе терапију, а само вечерњу терапију викендом деле припадници Службе за 
обезбеђење.  
 

Медицинско особље Завода је током прошле године имало три обуке. 
 

 
22. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

ОЗ Нови Пазар ће обезбедити да приступ медицинској документацији – личним 
здравственим картонима и другим евиденцијама које садрже медицинске податке и 
личне информације пацијената, а које се чувају амбуланти, има искључиво медицинско 
особље. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Приступ здравственој документацију имају искључиво здравствени радници. Иста се 
чува у амбуланти у металним ормарићима. У тренутку ове посете НПМ, здравствени 
картони су били сложени у орману у амбуланти. 
 

 
23. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

ОЗ Нови Пазар ће обезбедити да се уредно воде све законом прописане евиденције које 
се односе на пружање здравствене заштите, а нарочито посебна евиденција о повредама 
осуђених, те да се у протокол уносе подаци до којих се дошло на основу прегледа. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

У Заводу је успостављена Књига повреда, у коју се уписују име лица, време и место 
настанка повреде, опис настанка повреде, тежина повреде, број записника (лекарског 
протокола) о утврђивању повреде, ко је обавештен о повреди и чијом кривицом је 
повреда настала. У случају повреда, лица се детаљно прегледају, састављају се детаљни 
лекарски извештаји са описима повреда, а повреде се фотографишу. Фотографије 
повреда се чувају на ЦД-у, који се одлаже у картон лица које је претрпело повреде. 
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У ОЗ Нови Пазар здравство особље води и евиденције: извршених контрола соба, 
обиласка лица у самици, одбијања предложених медицинских мера, пријава на лекарски 
преглед, тестирања на психоактивне супстанце, лица која су са психијатријским 
дијагнозама и ХБС, ХЦВ и ХИВ позитивна и прегледа лица која су користила ванзаводске 
погодности. 
 

Увидом у Књигу повреда утврђено је да је од 5. јула 2017. године, од када је уведена ова 
евиденција, до краја 2017. године евидентирано 11 случајева повреда лица лишених 
слободе. У једном случају је лице навело да је повреде задобило од припадника Службе 
за обезбеђење. Од почетка 2018. године евидентирано је 21 случајева повреда, од тога 1 
да су настале од стране службеника обезбеђења и 2 од стране полицијских службеника 
пре пријема у Завод. Остали случајеви су претежно последице међусобних сукоба и 
незгода на раду. 
 

Оба случаја оптужбе на поступање припадника Службе за обезбеђење које је довело до 
повреда су испитана, у једном случају није утврђена основаност оптужби, а у једном је 
службеник дисциплински кажњен новчаном казном због неосноване употребе средстава 
принуде. 
 

О оптужбама да су повреде настале од стране полицијских службеника, пре пријема у 
Завод, не обавештава се јавно тужилаштво. Према речима службеника, ово је зато што се 
углавном ради о лицима која убрзо имају саслушање у јавном тужилаштву, па тамо 
пријављују ако желе, а често не желе. НПМ сматра, а такав је став и Европског комитета 
за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања 



 14 

(ЦПТ),5 да би, кад год здравствени радници евидентирају повреде које се поклапају са 
наводима лица лишеног слободе о злостављању, такве информације требало да буду 
одмах и систематски прослеђене надлежном јавном тужилаштву. 
 

 

ПРЕПОРУКА 
 

У ОЗ Нови Пазар, када се евидентирају повреде ново примљених лица лишених 
слободе које се поклапају са њиховим наводима о злостављању од стране 
полицијских службеника, све информације и комплетна документација о томе 
(медицински налази, фотографије повреда, изјаве лица и друга) ће се достављати 
надлежном јавном тужилаштву. 
 

 
24. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

Лекар у ОЗ Нови Пазар ће спроводити све своје надлежности предвиђене чланом 115. и 
подносиће управнику писмено све препоруке у смислу одредби из члана 116. Закона о 
извршењу кривичних санкција. 
 

Посебно ће лекар у Заводу у писаној форми подносити: 
- периодичне извештаје о здравственом стању осуђених, 
- извештај увек када установи да је физичко или душевно стање осуђеног нарушено или 

угрожено због продужења или начина издржавања казне уз препоруку за поступање 
са тим лицем, укључујући и могућност прекида извршења казне, 

- налазе и препоруке у вези са неопходним физичким активностима осуђених, 
- налазе и препоруке о побољшању хигијене у заводу и код осуђених, стању санитарних 

услова и уређаја, грејања, осветљења и проветравања у просторијама у којима бораве 
осуђени. 

 

Копије датих писаних препорука чуваће се у архиви Одсека за здравствену заштиту. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Управница једном месечно добија извештаје лекара о здравственом стању лица лишених 
слободе, који се састоје од статистичких података о болестима и прегледима лица. 
Медицинско особље једном до два пута месечно проверава хигијену просторија у којима 
бораве лица лишена слободе и налазе и препоруке уписује у посебну евиденцију. 
 

 
  

                                                 
5 Видети, на пример, Стандарде ЦПТ: Документација и пријављивање медицинских доказа о злостављању, 

Извод из 23. Општег извештаја ЦПТ/Инф (2013) 29, пар. 77. и други. 
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25. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

ОЗ Нови Пазар ће обезбедити да амбуланта, поред постојеће опреме буде опремљена и 
неуролошким чекићем и лампом; подном лампом за преглед; апаратом за давање 
кисеоника са боцом; АМБУ сетом за реанимацију; негатоскопом за преглед рендген 
филмова и хируршким сетом инструмената за мале хируршке интервенције у касети, 
као и другом неопходном опремом за здравствени преглед и обављање амбулантних 
интервенција. 
 

ОЗ Нови Пазар ће обезбедити и опремити посебну просторију за издвајање оболелих 
осуђених. 
 

Управа за извршење кривичних санкција ће предузети мере из своје надлежности како 
би ОЗ Нови Пазар обезбедио за амбуланту потребну опрему. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Амбуланта Завода поседује основну медицинску опрему, као што је ЕКГ апарат, 
стерилизатор, инхалатор, апарат за мерење крвног притиска, апарат за мерење шећера 
у крви, стетоскоп, неуролошки чекић, а прибављене су и канте за одлагање медицинског 
отпада. 
 

Завод нема посебну просторију за издвајање оболелих лица. Лица за која постоји 
опасност од самоповређивања се смештају у просторију која је под видео надзором, уз 
претходно мишљење лекара психијатра. 
 

 
26.  

 

ПРЕПОРУКА 
 

ОЗ Нови Пазар ће на видном месту испред лекарске ординације и/или на спољашњој 
страни врата лекарске ординације, као и у самој ординацији истакнути јасну забрану за 
немедицинско особље да присуствује лекарском прегледу лица лишеног слободе, а о 
овоме обавестити све припаднике Службе за обезбеђење. 
 

Врата од лекарске ординације током обављања медицинских радњи морају бити 
затворена.  
 

Припадници Службе за обезбеђење су дужни да лекара упозоре на све безбедносне 
аспекте који су релевантни за доношење одлуке од стране лекара о присуству 
немедицинског особља лекарском прегледу. 
 

Уколико лекар захтева присуство немедицинског особља прегледу и/или другим 
медицинским радњама, неопходно је да чињеница о таквом захтеву, као и подаци о 
присутном немедицинском особљу буду забележени у медицинској документацији за 
конкретно лице лишено слободе. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

На спољној страни врата амбуланте истакнуто је обавештење да није дозвољен улаз 
немедицинском особљу. Немедицинско особље по правилу не присуствује лекарским 
прегледима лица лишених слободе, што су потврдила и лица лишена слободе са којима 
су чланови тима током посете обавили разговор. 
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27. 

 

ПРЕПОРУКА 
 

Министарство здравља ће извршити спољну проверу квалитета стручног рада 
здравствених радника у ОЗ Нови Пазар. 
 

Министарство здравља ће примерак извештаја о провери квалитета доставити 
Националном механизму за превенцију тортуре. 
 

 

ПОСТУПАЊЕ 
 

Након претходне посете НПМ, инспектор Министарства здравља посетио је ОЗ Нови 
Пазар, али амбуланта још увек није добила решење о испуњености услова за рад. У 
наредном периоду Завод ће предузети кораке у циљу прибављања решења. 
 

 


