На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени
гласник РС", број 9/10) и члана 238. став 5. Пословника Народне скупштине
(„Службени гласник РС", број 20/12 - пречишћен текст),
Народна скупштина, на Четвртој седници Другог редовног заседања у
2014. години, одржаној 23. октобра 2014. године, донела је

ЗАКЉУЧAK
ПОВОДОМ РАЗМАТРАЊА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
НАЦИОНАЛНОГ МЕХАНИЗМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ
ТОРТУРЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Народна скупштина оцењује да је Заштитник грађана Извештајем о
раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину целовито
представио активности Заштитника грађана у обављању послова Националног
механизма за превенцију тортуре у делокругу који се односи на заштиту и
унапређење људских и мањинских слобода и права.
2. Имајући у виду налазе Заштитника грађана да се по правилу
притвореницима не омогућује да расположиво време током дана проводе ван
ћелије у заједничким просторијама са другим притвореницима са којима им
одлуком суда није забрањен контакт, да им се у највећем броју случајева не
омогућује радно ангажовање, нити су укључени у социјалне и културне
активности, да се не води рачуна о распоређивању притвореника у зависности
од врсте кривичног дела које им се ставља на терет, Народна скупштина
обавезује Управу за извршење кривичних санкција у саставу Министарства
правде да унапреди поступање према притвореницима, односно да им омогући
остваривање свих припадајућих права у складу са важећим прописима и
стандардима.
3. Узимајући у обзир оцену Заштитника грађана да су жене на извршењу
мере притвора, због своје малобројности у притворским јединицама, углавном и
често на дуги рок у осамљењу – изолацији, а што за мушкарце у систему
извршења кривичних санкција представља дисциплинску или посебну меру која
је временски строго ограничена, Народна скупштина обавезује надлежне
органе да предузму мере појачане пажње у циљу смањења појаве да
притворенице на дуги рок издржавају меру притвора у осамљењу - изолацији.
4. Имајући у виду налазе Заштитника грађана да се великом броју
осуђених који су смештени у затвореним одељењима не омогућује да
расположиво време током дана проводе у заједничким просторијама са другим
осуђеницима, што се нарочито односи на осуђене под мером појачаног
надзора, Народна скупштина обавезује Управу за извршење кривичних санкција
у саставу Министарства правде да свим осуђенима, осим онима који су на
извршењу мере самице или усамљења, омогући да расположиво време током
дана проводе у заједничким просторијама са другим осуђеницима.
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5. Полазећи од оцене Заштитника грађана да постоје значајни недостаци
у погледу активног, индивидуалног и колективног третманског рада васпитача
са осуђеним лицима, Народна скупштина обавезује Министарство правде да
унапреди поступање у заводима за извршење кривичних санкција према
осуђеним лицима у погледу интензивнијег и ефективнијег рада васпитача са
осуђеним лицима, повећањa њиховог радног ангажовања тамо где је то могуће,
образовања и највишег нивоа oстваривања верских права, те да без одлагања
донесе нове или усклади постојеће прописе који ће у том погледу омогућити
спровођење закона у складу са важећим стандардима.
6. Полазећи од оцене Заштитника грађана да постоје бројне
незаконитости и неправилности у поступању надлежних органа у односу на
нерегуларне мигранте и странце који су изразили намеру да траже азил у
Републици Србији, подржавајући све препоруке које је у том погледу Заштитник
грађана упутио Министарству унутрашњих послова и Комесаријату за
избеглице и миграције, Народна скупштина обавезује органе којима су те
препоруке упућене да исте без одлагања и у потпуности спроведу, а нарочито
да евидентирају све мигранте који су ступили на територију Републике Србије,
да мигранти буду под пуном контролом надлежних органа све до коначног
решења њиховог статуса, односно депортације у складу са важећим прописима,
као и да се поступак доношења одлуке по захтеву за азил спроводи као хитан
уз осујећење покушаја злоупотребе права, а све уз поштовање свих
минималних права нерегуларних миграната и тражилаца азила, у складу са
правилима међународног права и важећим стандардима.
7. Народна скупштина подржава препоруке Заштитника грађана које је у
обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре упутио
надлежним државним органима у циљу унапређења положаја лица лишених
слободе, односно спречавања злостављања и обавезује надлежне органе да
без одлагања приступе спровођењу свих препорука, као и да о томе писаним
путем известе Народну скупштину најкасније до 31. децембра 2014. године.
8. Овaj закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије".
РС број 72
У Београду, 23. октобра 2014. године
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