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1.

УВОД

1.1.

ОСНОВНЕ НАПОМЕНЕ

1.1.1.

МАНДАТ НПМ

Законом о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових,
нељудских или понижавајућих казни или поступака 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 НПМ , којим је предвиђено 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, 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 (МДРИ-С), Комитет правника за
људска права (ЈУКОМ) и Међународна мрежа помоћи (ИАН).
По обављеним посетама, НПМ сачињава извештаје које доставља посећеној установи. 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.
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1.2.

ПОДАЦИ О ПОСЕТИ ЗАВОДУ

1.2.1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСЕТИ

УСТАНОВА

Казнено - поправни завод у Сомбору

ВРЕМЕ ПОСЕТЕ

5. и 6. децембар 2018. године

ОСНОВ ПОСЕТЕ

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 („Сл. лист СЦГ - Међународни уговори“, бр. 16/2005
и 2/2006 и "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 7/2011)

ПОСЕТУ ОБАВИО

Заштитник грађана, уз учешће представника Покрајинског
заштитника грађана – Омбудсмана и спољног сарадника – експерата
медицинске струке

ВРСТА ПОСЕТЕ

редовна, по Плану посета за 2018. годину

НАЈАВА ПОСЕТЕ

Посета је најављена
Вођа тима:
Јелена Унијат, Секретаријат НПМ
Чланови тима:

САСТАВ ТИМА ЗА
ПОСЕТУ

Марко Анојчић, Секретаријат НПМ
Јелена Самарџић, Секретаријат НПМ
Јелена Јелић, Секретаријат НПМ
Анико Ширкова, заменица прокрајинског омбудсмана
Стефан Тодоровић, Покрајински заштитник грађана - Омбудсман
Гордан Ђирић, Покрајински заштитник грађана - Омбудсман
Проф. др Драган Јечменица, специјалиста за судску медицину
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1.2.2.

ТОК ПОСЕТЕ

Национални механизам за превенцију тортуре посете установама у којим се налазе лица лишена
слободе обавља у складу са усвојеном методологијом, по којој посета садржи пет фаза.
ФАЗА I: РАЗГОВОР СА УПРАВНИКОМ ЗАВОДА
Посета тима Националног механизма за превенцију тортуре започета је, у оквиру I фазе по
утврђеној методологији, разговором са Слободаном Медаковићем, управником Завода.
У уводном излагању, вођа тима Националног механизма за превенцију тортуре указао је на
мандат Националног механизма за превенцију тортуре, опште циљеве који се желе постићи,
принципе поступања и план посете Заводу.
Управник је представио Завод у општим цртама, и указао на основне проблеме са којима се Завод
суочава у раду.
ФАЗА II: ОБИЛАЗАК УСТАНОВЕ
Tим Националног механизма за превенцију тортуре је обишао смештајне капацитете, најпре
просторије за смештај притвореника, просторије за смештај осуђених и прекршајно кажњених
лица, пријемно одељење, заводску економију, као и просторије за смештај лица под посебним и
дисциплинским мерама, затим просторе за шетњу, кухињу и трпезарију, просторије за посете и
просторије за пружање здравствене заштите.
ФАЗА III: УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА У ПОЈЕДИНИМ ОБЛАСТИМА
Посета тима Националног механизма за превенцију тортуре је, у оквиру
утврђеној методологији, обухватила разговоре са руководиоцима областима
служби) у Заводу о стању у релевантним областима као што су безбедност
принуде, посебне и дисциплинске мере; права лица лишених слободе
здравствена заштита и сл.

III фазе посете по
рада (начелницима
и инциденти; мере
и њихов третман;

Начелници и друга одговорна лица у Заводу су чланове тима Националног механизма за
превенцију тортуре информисали о стању у Заводу и проблемима са којима се суочавају у раду.
Током разговора извршен је увид и копирање документације релевантне за утврђивање стања и
поштовања права лица лишених слободе.
Осим разговора и увида и копирања документације, чланови тима Националног механизма за
превенцију тортуре су у оквиру III фазе посете обишли поједине посебне просторије референтне
за област посматрања.
ФАЗА IV: ИНТЕРВЈУИ СА ЛИЦИМА ЛИШЕНИМ СЛОБОДЕ
Тим Националног механизма за превенцију тортуре је, током посете обавио интервјуе са 48
притовреника и са око 30 осуђеника и прекршајно кажњених лица. Такође, обављен је разговор и
са лицем које се налазило у Заводу по налогу тужиоца (до 48 сати).
ФАЗА V: ЗАВРШНИ РАЗГОВОР СА УПРАВНИКОМ ЗАВОДА
Посета Заводу окончана је, по утврђеној методологији, разговором тима Националног механизма
за превенцију тортуре са управником.
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Tим Националног механизма за превенцију тортуре указао је на основне утиске о посети, пре
свега о поштовању права лица лишених слободе, њиховом третману, здравственој заштити и
исхрани, уоченој атмосфери међу осуђенима, односу запослених према тиму Националног
механизма за превенцију тортуре, о примедбама које су истакла лица лишена слободе, као и о
елементима који могу довести до појаве тортуре, нечовечног или понижавајућег поступања.
1.2.3.

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 фотографисање целокупне тражене документације. Омогуђен
је и несметан и ненадзиран разговор са свим лицима лишеним слободе по избору чланова тима
НПМ.
Поступање управе Завода и свих запослених у смислу стварања услова за рад НПМ, као и
недвосмислено исказана критичка свест у односу на пропусте уочене током посете, охрабрује у
смислу очекивања да ће уочени недостаци на које је указано у овом извештају бити благовремено
отклоњени у складу са објективним могућностима Завода.
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1.3.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗАВОДУ

1.3.1. ОПШТИ ПОДАЦИ / службени подаци
НАЗИВ ЗАВОДА

Казнено-поправни завод у Сомбору

АДРЕСА

Сомбор, Стапарски пут број 1

ТЕЛ / ФАКС / E-mail

Телeфoн: 025/412-066
E /mail:

факс: 025/433-430

sokpz@uiks.gov.rs

УПРАВНИК ЗАВОДА

Слободан Медаковић

ВРСТА ЗАВОДА

Казнено-поправни завод за извршење казне затвора и мере
притвора

ТИП ЗАВОДА

Казнено-поправни завод отвореног типа
Отворено одељење

ОДЕЉЕЊА

Полуотворено одељење
Затворено одељење
Служба за обезбеђење

СЛУЖБЕ

Служба за третман
Служба за обуку и упошљавање
Служба за опште послове
Укупно 66 радно ангажованих, и то:
- 10 на пословима третмана, од којих свега три запослена,
укључујући и начелника, раде као службеници третмана

БРОЈ
РАДНО АНГАЖОВАНИХ
У ЗАВОДУ
- у радном односу и
по уговору о делу

- 38 на пословима обезбеђења
- 9 на пословима обуке и упошљавања
- 4 на пословима здравствене заштите, од тога:
/ 2 медицинска техничара
/ 1 лекар интерне медицине
/ 1 лекар психијатар
- 8 на општим пословима, од тога:
/ 1 дипломирани правник
/ 2 професионална кувара
за укупно 120 лица, од тога:

ПРЕДВИЂЕН
КАПАЦИТЕТ
ЗАВОДА

- за 32 притвореника
- за 78 осуђених
- за 10 прекршајно кажњених
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за притвор (притворска јединица/одељење)
за пријем (пријемно одељење)
за извршење казне за прекршај
за издвајање оболелих осуђених
за амбуланту
за смештај особа са инвалидитетом
ПОСЕБНЕ
ПРОСТОРИЈЕ
/ ПОСЕБНИ ПРОСТОРИ
који постоје у Заводу

за усамљење и за извршење дисциплинске мере самице
за посете браниоца
за посете породице
за посете брачног друга или другог блиског лица
за културне активности
за библиотеку
за обављање верског обреда
простор за шетњу са надстерешницом
простор за вежбање у затвореном (сала, теретана)
терени за вежбање на отвореном (спортска игралишта,
теретана)
Евиденција (књига) ванредних догађаја (инцидената)
/ води је Служба за обезбеђење
Евиденција (књига) примене мера принуде
/ води је Служба за обезбеђење
Евиденција (књига) примене посебних мера
/ води је Служба за обезбеђење
Евиденција (књига) дисциплинског кажњавања
/ води је управник, правник
Евиденција (књига) дисциплинске мере упућивања у самицу
/ води је Служба за обезбеђење
Евиденција (књига) поднесака, притужби, жалби и захтева за
судску заштиту
/ води је правник-матична евиденција

ЕВИДЕНЦИЈЕ
(КЊИГЕ)
КОЈЕ СЕ ВОДЕ
У ЗАВОДУ

Евиденција (књига) повреда
/ води је Служба за обезбеђење
Евиденција (књига) пружања правне помоћи у заводу
/ води је правник
Евиденција (књига) умрлих лица
/ води је медицински техничар
Евиденција (књига) лекарских прегледа
/ води је медицински техничар
Евиденција (књига) контроле квалитета хране
/ води је кувар
Евиденција (књига) о лицима која одбијају лечење, храну или
воду
/ води је медицински техничар
Евиденција (књига) повреда на раду
/ води је Служба за обуку и упошљавање
Евиденција (књига) матична књига осуђених, прекршајно
кажњених лица
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/ води је третман-матична евиденција
Евиденција (књига) ОСТАЛО: услова, посебних права, истека
казни, јављање - судови
/ води је третман-матична евиденција
Евиденција (књига) ОСТАЛО: књига поштеде од рада, књига
специјалистичких прегледа ван завода
/ води је медицински техничар
1.3.2.

ПОСЕБНИ ПОДАЦИ / службени подаци из 2018. године
У 2018. години у Заводу је било:
28 ванредних догађаја (инцидената)
/ у којима је учествовало 20 лица, и то:
- 2 насиља међу затвореницима (убиства, туче и сл.)
/ у којима је учествовало 4 лица

ВАНРЕДНИ
ДОГАЂАЈИ
(ИНЦИДЕНТИ)
У ЗАВОДУ

- 1 самоповређивање
- 9 објављених штрајкова глађу
/ у којима је учествовало 9 лица
- 3 проналазака недозвољених предмета
/ у којима је учествовало 3 лица
- 1 употреба мере принуде
/ у којима је учествовало 1 лице
- 3 злоупотребе проширених права и погодности –
кашњење
/ у којима је учествовало 3 лица
- 9 остало – 7 болничко лечење и 2 повреде

ПРИМЕНА МЕРА
ПРИНУДЕ

У 2018. години према 1 лицу лица су примењене мере принуде,
и то употреба физичке снаге и гумене палице.

ПРИМЕНА ПОСЕБНИХ
МЕРА

У 2018. години према 5 лица су одређене посебне мере, и то
тестирање на заразне болести или психоактивне супстанце
У 2018. години према 24 лица су изречене дисциплинске мере,
и то:

ДИСЦИПЛИНСКЕ
МЕРЕ

- према 1 лицу: кумулативно упућивање у самицу и
одузимање додељених проширених права и погодности
- према 4 лица: упућивање у самицу
- према 12 лица: одузимање додељених проширених права и
погодности
- према 6 лица: ограничење или забрана примања пакета
- према 1 лицу: укор

ПОДНЕТЕ
ПРИТУЖБЕ,
ЖАЛБЕ И
ЗАХТЕВИ ЗА СУДСКУ
ЗАШТИТУ
ПОДНЕТЕ ПРИТУЖБЕ

- 2 притужбе осуђених и кажњених директору Управе
- 2 непосредна захтева за судску заштиту (чл. 37. ст. 4. ЗИКС)
У 2018. години није било притужби притвореника судији за
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СУДИЈИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА

извршење кривичних санкција.

ПРУЖЕНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ
У ЗАВОДУ

У 2018. години у Заводу је 2.766 пута пружена здравствена
услуга (здравствени прегледи и интервенције) за укупно 703
лица.

УПУЋИВАЊЕ У
ЗДРАВСТВЕНУ
УСТАНОВУ

У 2018. години 162 лица је 589 пута упућено ради пружања
одговарајуће здравствене заштите ван Завода, и то:
- 4 пута у Специјалну затворску болницу у Београду
- 585 пута у друге здравствене установе

СМРТНИ СЛУЧАЈЕВИ

У 2018. години у Заводу је био 1 смртни случај и од стране
надлежних органа обављена је обдукција.

ПРАВНА ПОМОЋ

У 2018. години у Заводу је 13 пута пружена правна помоћ.

ПРЕМЕШТАЈИ

У 2018. години 2 лица су премештена у други Завод.

ПРЕКИДИ

У 2018. години није било прекидања извршења казне затвора.

ПРЕВРЕМЕНА
ОТПУШТАЊА

У 2018. години 2 осуђена су превремено отпуштени из Завода.

1.3.3.

ПОСЕБНИ ПОДАЦИ / службени подаци на дан посете
Укупно 163 лица, од тога:
- 48 у притвору
- 115 на извршењу казне затвора, и то:
- 90 осуђених

БРОЈ
ЛИЦА
ЛИШЕНИХ
СЛОБОДЕ

/2 у пријемном одељењу
/44 у отвореном одељењу, 37 са А групом, 2
прекршајно осуђена-кажњена, и разлика Б1 група
са додељеним повољнијим смештајем
/44 у полуотвореном одељењу, од којих 3 са В
групом уз додељено право повољнијег смештаја
/3 лица из В групе су смештена на
полуотворено, тренутно, затворено одељење се у
тренутку посете није кориситло
- 25 прекршајно кажњених
од којих су 2
разврстана у отворени павиљон, 3 у полуотворени павиљон, а
осталих 20 лица, већина, имају казне испод тридесет дана и
неће бити разврставана до истека казне, међу њима има и три
лица са казном дужом од 30 дана, тренутно се врши процес
упознавања личности и разврставања
- 0 ван Завода (привремено у другом заводу,
у здравствственој установи или СЗБ, на
одсуству и сл.)
- 0 у удаљењу или бекству
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БРОЈ
ПРИПАДНИКА
ПОСЕБНИХ
ГРУПА

- 1 осуђено лице са инвалидитетом
коме је за кретање потребно коришћење ортопедских
помагала
- 1 странац у притвору
- 0 жена у притвору
- 0 малолетника у притвору

БРОЈ
ЛИЦА ЛИШЕНИХ
СЛОБОДЕ ПОД МЕРАMA

под дисциплинским мерама:
- 1 ограничење или забрана примања пакета
под посебним мерама:
- у тренутку посете није било лица под посебним мерама
Укупно 70 лица, 65 у Заводу и 5 ван Завода, од тога:
- 70 на извршењу казне затвора, и то:

БРОЈ
РАДНО АНГАЖОВАНИХ
ЛИЦА ЛИШЕНИХ
СЛОБОДЕ

- 67 осуђених
/37 из отвореног одељења, 33 са А и 4 са Б
третманом
/ 28 из полуотвореног одељења, сви са Б
групом
/2 из затвореног одељења, лица са В групом,
смештена на полуотворени павиљон, радно
ангажована на режијским пословима у оквиру
стамбеног павиљона
- 3 прекршајно кажњених

БРОЈ
ИНФЕКТИВНО
ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА
ЛИШЕНИХ СЛОБОДЕ

Укупно 4 лица хепатитис Ц

1.3.4. ЛОКАЦИЈА И АРХИТЕКТУРА ЗАВОДА

ЛОКАЦИЈА
ЗАВОДА

Казнено-поправни завод у Сомбору се налази на две
локације. На првој локацији, која се налази у центру
Сомбора, у урбаној средини, смештена је зграда у којој је
притворска јединица, затворено и полуотворено одељење
завода и управна зграда завода.
Отворено одељење завода и објекти привредне јединице
завода су смештени 4 километра од центра града, поред
пута Сомбор - Стапар. Ови објекти нису у урбаној средини
Објекти су повезани редовним саобраћајницама.
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АРХИТЕКТУРА
ЗАВОДА

СТАЊЕ
ОБЈЕКАТА

Објекат у коме се налази притворска јединица,
затворено и полуотворено одељење завода није
наменски рађен објекат. Поред просторија за смештај
лица лишених слободе налази се централна кухиња
Завода, амбуланта, вешерај, котларница, дежурана као и
управне канцеларије.
Зграда отвореног одељења завода прављена је наменски
за смештај осуђених. У том објекту осим просторија за
смештај осуђених се налазе помоћна кухиња и
трпезарија, заједничка просторија, дежурана и
канцеларије Службе за третман. Поред објекта
отвореног одељења су објекти привредне јединице
завода (дрвопрерађивачка и пољопривредна делатност)
и теретана за потребе осуђених.
Објекат у коме се налази притворска јединица,
затворено и полуотворено одељење завода и управна
зграда подигнут је као Жупанијска капела 1882 године,
налази се у оквиру комплекса "Жупанија" и сматра се
објектом под заштитом државе. Због своје старости и
терена на ком се налази велики су проблеми у постојању
влаге у зидовима, као и проблеми са водоводним и
електро инсталацијама.
Објекат отвореног одељења је у добром стању, а грађен
је 1998. године. Објекат је функционалан.
Објекти привредне јединице су грађени између 1970. и
2000. године и функционални су.
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2.

УТВРЂЕНО СТАЊЕ И ПРЕПОРУКЕ

2.1.

МАТЕРИЈАЛНИ И ДРУГИ ЖИВОТНИ УСЛОВИ

Казнено-поправни завод у Сомбору се налази на две локације. На првој локацији, која се налази у
центру Сомбора, у урбаној средини, смештена је зграда у којој је притворска јединица, затворено
и полуотворено одељење Завода и управна зграда Завода. Поред просторија за смештај лица
лишених слободе налази се централна кухиња Завода, амбуланта, вешерај, котларница, дежурана,
као и службене канцеларије.
Отворено одељење Завода и објекти привредне јединице Завода су смештени 4 километра од
центра града, на Економији „Елан“. У питању је наменски грађен објекат који испуњава стандарде
смештајних услова лица лишених слободе.

Слике: Смештај на Економији „Елан“
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На дан посете тима НПМ, у отвореном одељењу било је 44 осуђеника, у полуотвореном 44.
Просторије затвореног одељења су у моменту посете биле празне, јер су 3 лица из В третмана била
смештена у полуотворено одељење.
2.1.1.

ПРОСТОРИЈЕ – СПАВАОНИЦЕ

Зграда Завода који се налази у центру града је ненаменски и стар објекат. Просторије –
спаваонице које се налазе у приземљу објекта су предвиђене за смештај притвореника и
располажу са 4 до 8 кревета. У свакој спаваоници налази се мокри чвор који заузима око 1
квадратни метар простора, тако да уколико су капацитети спаваонице попуњени по
притворенику дође око 2 метра квадратна простора. У складу са наведеним, лицима лишеним
слободе није омогућен смештај у складу са стандардима.
У свим просторијама у Заводу уочена је влага на зиду, услед чега у појединим спаваоницама
отпадају и делови малтера са зида. У просторијама притвора, које се налазе у приземљу објекта
осећала се велика количина влаге у ваздуху. Према службеним наводима, кречење просторија се
редовно врши, међутим влага врло брзо након кречења избије на површину зидова. Завод је
санирао подове у оквиру просторија за смештај притвореника, али услед недостатка
финансијских средстава подови спаваоница на спрату у оквиру пријемног, полуотвореног
одељења, просторије-спаваонице предвиђене за затворено одељење, као и прекршајно кажњена
лица нису санирани.
Хигијена мокрих чворова у спаваоницама је задовољавајућа колико је то могуће, с обзиром да је
већина санитарних уређаја дотрајала, као и услед присутности влаге на зидовима и око
санитарних уређаја. Мокри чворови су зидом и вратима одвојени од остатка просторије, а
просторије притвора имају и туш са топлом водом.
Иако у свим спаваоницама постоје радијатори, лица лишена слободе су се пожалила на
загрејаност посебно када је температура ваздуха неколико степена испод нуле. Овај проблем је
објашњен да се дешава услед дебелих спољних зидова који када се ноћу охладе тешко се загреју
током дана.
УТВРЂЕНО
Просторије – спаваонице нису у складу са важећим стандардима.
РАЗЛОЗИ
Осуђени има право на смештај који одговара савременим хигијенским условима и месним климатским
приликама. 1
Минимални стандарди за лични животни простор у затворским установама:
- 6m² за просторију где се смешта једно лице, не рачунајући санитарни чвор
- 4m² за просторију где се више лица, не рачунајући санитарни чвор
- најмање 2 m ширине, од зида до зида
- најмање 2,5 m висине, од пода до плафона.2
У заједничким спаваоницама, треба поштовати минималне величине: 10m² за два затвореника, 21m² за
пет затвореника, 35m² за седам затвореника и 60m² за дванаест затвореника.3
Просторије у којима осуђени живе и раде морају бити чисте, суве, проветрене, загрејане и довољно
осветљене, како природним, тако и вештачким светлом које омогућава читање и рад без сметњи за вид,
те да спаваоница мора бити толико пространа да на сваког осуђеног дође најмање осам кубних метара и

Закон о извршењу кривичних санкција («Службени гласник РС», бр. 55/2014) - ЗИКС, члан 77. став 1, исто Правилник
о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора, члан 15.
2 Стандарди Животног простора по затворенику у затворским установама Европског комитета, CPT/Inf (2015) 44
3 Ibid, став 14.
1
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четири квадратна метра простора; просторије морају имати примерене санитарне уређаје и средства за
личну хигијену.4
Услови смештаја, а нарочито просторије за спавање, морају поштовати људско достојанство,
приватност и испуњавати захтеве за одржавање здравља и хигијене, при томе водећи рачуна о
климатским условима, површини пода, запремини ваздуха, осветљењу, грејању и вентилацији.5
Затвореници морају имати приступ санитарним просторијама које су хигијенски исправне и поштују
приватност. 6
Просторије у којима осуђени у заводу живе и раде су чисте, суве, проветрене, загрејане и довољно
осветљене како природним, тако и вештачким светлом које омогућава читање и рад без сметњи за вид.
Спаваоница је толико пространа да сваком осуђеном припада најмање осам метара кубних простора и
четири квадратна метра. Просторије у заводу имају примерену санитарну опрему која омогућава
обављање физиолошких потреба у чистим условима кад год то осуђени жели, уз обезбеђење приватности.7
Све просторије имају сто и клупе за седење, телевизор и простор за одлагање личних ствари.
Међутим, уочено је у неком просторијама да лица за одлагање користе старе влажне сандуке, тако
да им се и гардероба која се у њима налази осећа на влагу. Такође, иако се постељина редовно
мења и делује чисто, лежајеви и душеци су стари и у лошем су стању. Према наводима службених
лица, Завод се поводом наведеног обратио Управи за извршење кривичних санкција.
1.
УТВРЂЕНО
У Заводу су лежајеви и душеци углавном дотрајали.
Дрвене касете (сандуци) за одлагање личних ствари у неким спаваоницама притвора су старе и
труле од влаге.
РАЗЛОЗИ
Сваки осуђени има право на засебан лежај.8
Сваком осуђеном се обезбеђује посебан лежај са постељином. Постељина се састоји од: душека, јастука,
јастучнице, чаршава, ћебади и навлаке за ћебе. 9
Завод осуђеном обезбеђује посебан орман за одлагање ствари које може користити у заводу.10
Услови смештаја, а нарочито просторије за спавање, морају поштовати људско достојанство,
приватност и испуњавати захтеве за одржавање здравља и хигијене, при томе водећи рачуна о
климатским условима, површини пода, запремини ваздуха, осветљењу, грејању и вентилацији.11
ПРЕПОРУКА
КПЗ Сомбор ће заменити дотрајале лежајеве и душеке у Заводу.
КПЗ Сомбор ће свим лицима лишеним слободе обезбедити адекватне касете за одлагање
личних ствари.
Управа за извршење кривичних санкција ће предузети мере из своје надлежности како би се
ЗИКС, члан 79. став 1 и став 2.
Препорука Комитета министара држава чланица Савета Европе (Рец 2006; 2), у вези са европским затворским
правилима.
6 Препорука Комитета министара државама чланицама Савета Европе у вези са европским затворским правилима Rес
(2006) 2, тачка 19.3.
7 Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора ("Сл. гласник РС", бр. 110/2014 и 79/2016),
члан 16.
8 ЗИКС, члан 79. став 3.
9 Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора, члан 18. став 1. и 2.
10 Ibid, чл. 20. ст. 2.
11 Европска затворска правила, прав. 18.1.
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у што краћем року у КПЗ Сомбор обезбедили одговарајући лежајеви, душеци и касете за
одлагање личних ствари.
Све просторије имају адекватну природну и вештачку светлост. Прозори се налазе у свакој
просторији и отварају се, тако да је омогућен доток свежег ваздуха.
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2.1.2.

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ

У Заводу постоји само једна заједничка просторија у функцији дневног боравка. У њој највећи део
дана проводе осуђеници из полуотвореног одељења и прекршајно кажњена лица.
Дневни боравак је опремљен адекватном опремом, има доток природне светлости, као и
адекватно вештачко осветљење.

У КПЗ Сомбор не постоји одвојено одељење за извршење казне за прекршај. Током посете НПМ 12
прекршајно кажњених лица се налазило у пријемном одељењу, заједно са још два осуђена лица, 2
прекршајно кажњена лица су била смештена у полуотвореном одељењу са осуђеним лицима, док
је 10 прекршајно кажњених било смештено у посебну спаваоницу. Прекршајно кажњени који су
смештени у одвојеној спаваоници су готово читав дан закључани, немају скоро никакве
активности, сем два сата шетње дневно.
УТВРЂЕНО
У КПЗ Сомбор не постоји посебно одељење завода за извршење казне затвора за прекршај, те су
поједини прекршајно кажњени у сталном контакту са осуђенима, а појединима је готово цео дан
онемогућен излазак из спаваоница.
РАЗЛОЗИ
Кажњени се распоређује на извршење казне затвора у посебном одељењу завода, одвојено од осуђених за
кривична дела.12
Притвореници и осуђена лица у затвореном одељењу немају просторију за дневни боравак, тако
да у спаваоницама проводе највећи део дана.

12

ЗИКС, члан 216. став 1.
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УТВРЂЕНО
У КПЗ Сомбор не постоје заједничке просторије за дневни боравак за притворенике, као ни за
осуђене распоређене у затвореном одељењу.
РАЗЛОЗИ
Притвореник борави у заводу под истим условима као и осуђено лице, ако Закоником о кривичном
поступку није друкчије одређено.13
Осуђенима се обезбеђује простор за дневни боравак.14
Затвореници не могу једноставно бити остављени да недељама, можда чак и месецима, чаме затворени у
својим ћелијама, без обзира како добри били материјални услови унутар самих ћелија. Европски комитет
за спречавање мучења сматра да би требало тежити да се осигура да лица у притворским јединицама
буду у могућности да проведу разуман део дана (8 сати или више) изван својих ћелија, укључени у
сврсисходне активности разноликог карактера.15
Осуђенима се обезбеђује простор за дневни боравак. У простору за дневни боравак обезбеђује се довољан број
столица и одговарајући број столова према броју осуђеника који га користе. Простор за дневни боравак
има техничке услове за коришћење радио и телевизијског апарата.16
Осуђени има право на смештај који одговара савременим хигијенским условима и месним климатским
приликама. Разврставање осуђеног у просторије за заједнички боравак и спаваонице спровешће се уз
брижљиву оцену свих околности и података евидентираних у пријемном одељењу, посебно имајући у виду
узраст, личне особине и склоности, као и друга својства од којих зависи међусобни утицај и опасност од
међусобног физичког и психичког угрожавања.17
Један од већих проблема у Заводу је и то што се ту доводе и лица која су на задржавању по основу
Законика о кривичном поступку18 до 48 сати, чиме се додатно оптерећује капацитет Завода, као и
сама безбедност унутар истог. Врло ретко се деси да је Завод у могућности да то лице смести у
посебну просторију, тако да је најчешћи случај да се лице на задржавању смешта заједно у
просторији са притвореницима.
УТВРЂЕНО
У Заводу се лица којима је одређено полицијско задржавање најчешће се смештају у исте
просторије-спаваонице заједно са притвореницима.
РАЗЛОЗИ
Полицијски службеници задржавају лице у службеним просторијама полиције за задржавање или у за то
одређеним просторијама надлежних органа правосуђа. Ако је лице задржано у просторијама органа
правосуђа мора бити физички одвојено од притворених лица и лица која су на издржавању казне.19
Заједничко купатило, које три пута недељно користе лица лишена слободе (изузев притвореника),
налази се у приземљу Завода. Тушеви су постављени на плафону, без преграда или кабина, тако
да је у потпуности нарушена приватност лица када се туширају. а такође купатило је у лошем
стању услед влаге и дотрајалих санитарних уређаја.

ЗИКС, чл. 239.
Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора, чл. 16. став 3.
15 Извод из 2. Општег извештаја Европског комитета за спречавање мучења, CPT/Info (92) 3.
16 Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора, члан 16.
17 ЗИКС, чл. 77 ст. 1 и 2.
18 ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014)
19 Правилник о полицијским овлашћењима, члан 28. став 2.
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2.
УТВРЂЕНО
Заједничко купатило у Заводу је руинирано, нема примерену санитарну опрему и није
обезбеђена приватност лица која га користе. Исто тако, санитарна опрема је дотраја и у оквиру
неких мокрих чворова у спаваоницама.
РАЗЛОЗИ
Просторије морају имати примерене санитарне уређаје и средства за личну хигијену. 20
Просторије у заводу морају имати примерену санитарну опрему која омогућава обављање физиолошких
потреба у чистим условима кад год то осуђени жели, уз обезбеђење приватности.21
Затвореници морају имати приступ санитарним просторијама које су хигијенски исправне и поштују
приватност. 22
ПРЕПОРУКА
КПЗ Сомбор ће обезбедити примерене санитарне уређаје у свим просторијама –
спаваоницама у којима су уређаји дотрајали, а посебно у заједничком купатилу Завода, као и
приватност приликом туширања.
2.1.3.

ХИГИЈЕНА У ЗАВОДУ

Хигијена у целом Заводу је на задовољавајућем нивоу, ако се узме у обзир да је зграда стара и
руинирана.
Према службеним наводима, као и наводима лица лишених слободе, постељина у Заводу се мења
и пере једном у две недеље. Такође, лицима којима је то потребно обезбеђује се одећа према
годишњим добима, као и хигијенски пакети. Међутим, лица лишена слободе са којима је тим
ЗИКС, чл. 79, ст. 2.
Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора, члан 16, став 6.
22 Препорука Комитета министара државама чланицама Савета Европе у вези са европским затворским правилима Rес
(2006) 2, тачка 19.3.
20
21

21
НПМ обавио разговор, навела су неколико проблема који се тичу прања гардеробе. Наиме, према
њиховим речима у Заводу се не омогућује прање личне гардеробе. Сходно томе, лица сама перу и
суше веш у собама, на који начин се додатно поспешује настајање влаге на зидовима. У
централном дворишту Завода обезбеђене су жице за сушење веша, које нису под адекватном
надстрешницом тако да остаје проблем сушења веша када су лоше временске прилике.
Према службеним наводима, Завод повремено омогућава прање веша и гардеробе лица лишених
слободе, односно када они то затраже. Оно што представља отежавајућу околност је то што Завод
не располаже адекватним машинама за прање и сушење веша.
3.
УТВРЂЕНО
У Заводу је отежано чишћење, одржавање и сушење одеће и веша лица лишених слободе током
неповољних временских услова, посебно имајући у виду да Завод не располаже са адекватним
машинама за прање веша.
РАЗЛОЗИ
Осуђени, у складу са Законом, мора да одржава личну хигијену, хигијену одеће, и просторија у којима
борави, а завод мора да му обезбеди прибор и средства за одржавање хигијене.
Уколико осуђени није у стању да испуњава обавезе из става 1. овог члана, завод му пружа одговарајућу
помоћ.
Осуђеном се за време издржавања казне обезбеђује место за чишћење и одржавање одеће и обуће.
Прање, сушење и пеглање рубља и одеће, као и постељине обавља се у заједничкој перионици завода.23
ПРЕПОРУКА
КПЗ Сомбор ће обезбедити место за чишћење и одржавање одеће лица лишених слободе, а
нарочито током зимских дана, односно приликом неповољних временских услова.
Управа за извршење кривичних санкција ће предузети мере из своје надлежности како би се
отклонио наведени проблем.
2.1.4.

ОПШТЕ ОПСЕРВАЦИЈЕ О СМЕШТАЈУ У ЗАВОДУ

На основу анализе описаног стања смештајних капацитета зграде Казнено - поправног завода у
Сомбору може се закључити да се овај Завод налази на неадекватној локацији, у центру града, као
и да је објекат стар и руиниран. Услед неадекватних архитектонских решења, спаваонице су
углавном пренасељене, не постоји одељење за извршење казне за прекршај, нема могућности да се
обезбеде просторије за дневни боравак свим категоријама лица, а услед старости зграде и због
чињенице да је објекат под заштитом државе, реновирање и адаптације су отежане. Услед
наведеног, није могуће обезбедити адекватне смештајне услове за лица лишена слободе у овом
Заводу, нити спровести квалитетан и свеобухватан третмански рад са осуђенима и на
одговарајући начин омогућити им остваривање загарантованих права. Из истог разлога, у делу
Извештаја који се тиче смештаја само су констатовани појединачни недостаци и наведени важећи
прописи и стандарди у погледу смештаја осуђених и притворених лица. Појединачне препоруке
које се тичу смештаја углавном нису упућиване, имајући у виду да у постојећем затворском
комплексу у Сомбору, због старости и других недостатака објекта, није могуће решити проблеме
смештаја реновирањем и адаптацијама.
Имајући у виду наведено, НПМ упућује Управи за извршење кривичних санкција
Министарства правде и Казнено - поправном заводу у Сомбору следећу:

23

Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора, чл. 21, став 1, 2, 6 и 7.
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4.
ПРЕПОРУКУ
Потребно је, без одлагања, спровести све расположиве мере и активности како би се за
потребе КПЗ Сомбор обезбедио одговарајући објекат за смештај лица лишених слободе у
којем ће материјални услови бити у складу са важећим стандардима.
2.2.

ИСХРАНА

У Заводу су запослена два професионална кувара, у радном односу на неодређено време.
Помоћне послове у припреми хране врше осуђени. Лица ангажована на припреми хране имају
важеће санитарне књижице.
Јеловници су потписани су од стране шефа кухиње, лекара и управника. Постоје и јеловници у
складу са верским уверењима, као и са посебним режимом исхране које је преписао лекар.
Намирнице се чувају у адекватним условима, односно у посебним просторијама и хладњачи.
Набављају их преко централних јавних набавки које обезбеђује Управа за извршење кривичних
санкција. Завод са Економије обезбеђује поврће и месо.
НПМ је извршио увид у недељне јеловнике и утврдио да је готово свакодневно заступљено месо,
млечни производи и поврће, а да се једном недељно обезбеђује воће. Лица лишена слободе су
већином навела да су задовољна исхраном. Примедбе су углавном односиле на количину меса
коју добијају у порцијама.
Приликом обиласка трпезарије, уочено је да није истакнут недељни јеловник.
5.
УТВРЂЕНО
Лицима лишеним слободе у Заводу није доступан недељни јеловник на увид.
РАЗЛОЗИ
Садржај исхране осуђеног утврђује се недељно јеловником. Јеловник саставља кувар, уз прибављено
мишљење лекара, а одобрава га управник завода.
Јеловник се објављује најкасније последњег дана у недељи за наредну недељу.
Објављени јеловник се може из оправданих разлога изменити, с тим што се измене објављују дан раније.24
ПРЕПОРУКА
КПЗ Сомбор ће објављивати недељни јеловник најкасније последњег дана у недељи за
наредну недељу.
2.2.1.

КУХИЊА

Кухиња се налази у приземљу Завода. Простор за припрему хране је мали и самим тим кухиња је
опремљена само нужним апаратима и елементима потребним за припрему хране.
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Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора, чл. 34.
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Хигијена јесте задовољавајућа, али највећи проблем представљају пластичне посуде у којима се
лицима служе оброци. Наиме, иако је Завод потраживао да им се обезбеде металне посуде или
тацне за служење оброка (какве су у трпезарији на Економији Завода), то им није обезбеђено.
Такође, Завод нема адекватне термо посуде за транспорт хране на Економију.
6.
УТВРЂЕНО
Притвореницима, осуђенима из полутовореног одељења и прекршајно кажњеним лицима се
оброци служе у пластичним посудама, које је тешко опрати.
Завод нема адекватне термо посуде за транспорт хране на Економију.
РАЗЛОЗИ
Најмање два пута недељно осуђеном се обезбеђује свеже воће и поврће у складу са годишњим добом.
Послужени оброци морају задовољавати хигијенске стандарде.25
Храна се припрема и сервира у хигијенским условима.26
ПРЕПОРУКА
У КПЗ Сомбор биће обезбеђене металне посуде за сервирање оброка лицима лишеним
слободе, као и адекватне термо посуде за транспорт хране.
25
26

Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора, чл. 33. ст. 2.
Препорука Комитета министара државама чланицама Савета Европе у вези са европским затворским правилима Rес
(2006) 2, тачка 22.3.
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У фрижидеру су затечени узорци хране који се чувају. Санитарни преглед радних површина
редовно врши Завод за јавно здравље.
2.2.2.

ТРПЕЗАРИЈА

Трпезарија се налази у близини кухиње у сутерену Завода. Хигијена и опремљеност просторије су
задовољавајући, међутим она не испуњава потребне стандарде с обзиром да нема доток
природне светлости и да је недоступна лицима која имају отежано кретање (види препоруку број
4).

2.2.3.

НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ И ДРУГИХ СТВАРИ ЗА ЛИЧНУ УПОТРЕБУ

У Заводу не постоји кантина, већ је закључен уговор са добављачем, тако да се лица лишена
слободе два пута недељно снабдевају намирницама са списка, који се налази у свакој просторији –
спаваоници. На списку се налазе разне врсте прехрамбених производа и средстава за одржавање
личне хигијене. Увидом у списак, утврђено је да су цене у нивоу уобичајених тржишних цена у
продавницама. Такође, омогућена им је куповина и воћа. Лица лишена слободе су углавном
навела да су задовољна у погледу асортимана производа.
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2.3.

ПРАВНА ЗАШТИТА, БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРОЛА

2.3.1.

ПРАВНА ЗАШТИТА

2.3.1.1.

Информисање о правима и доступност прописа

Осуђена лица се о правима и обавезама које имају током боравка у Заводу упознају током боравка
у пријемном одељењу, о чему дају писмену изјаву, која се чува у њиховом кумулативном досијеу.
У неколико досијеа које је тим НПМ прегледао су пронађене ове изјаве. У просторији у којој се
обавља први претрес новопримљених лица и у заједничким просторијама су пронађени
приручници за осуђена лица на неколико језика. У библиотеци27 су доступни релевантни домаћи
и међународни прописи. Уочено је и да је на зидовима ходника истакнут кућни ред Завода.
Лица лишена слободе са којима је тим НПМ разговарао су била упозната са процедурама у Заводу
и установљеним режимом активности.
2.3.1.2.

Пружање правне помоћи

Правну помоћ лицима лишеним слободе на захтев пружа дипломирани правник из Службе за
опште послове, о чему води посебну евиденцију. Од почетка године правна помоћ је пружена 13
пута, док је током претходне године пружена 30 пута. Прегледом документације о пружању
правне помоћи утврђено је да осуђени добијају писмени одговор, да се у одговорима цитирају
одредбе закона и да се на одговор не чека дуго – углавном неколико дана. Према речима
правника, исцрпност одговора зависи од нивоа образовања подносиоца захтева: људима са нижим
степеном образовања се подробније објашњава.
С обзиром да су молбе за помоћ око писања молбе за условни отпуст и захтева за изрицање
јединствене казне, правник је сачинио примере ових поднесака, који служе заинтересованима као
упутство за сачињавање молбе, односно захтева.
На захтеве који се не односе стриктно на извршење казне одговара се упућивањем на надлежне
органе, сем уколико постоје разлози хуманости, односно уколико је реч о лицу које је у лошој
социо-економској ситуацији.
2.3.1.3.

Посете бранилаца, конзулата и организација за заштиту људских права

Бранилац може посетити лице лишено слободе сваког дана. Просторије за посете браниоца су
исте просторије које се користе и за посете породице. Посета се одвија преко стакла и посетилац –
бранилац и лице лишено слободе – брањеник комуницирају посредством интерфона. Ова
просторија није под видео надзором, а припадник Службе за обезбеђење је присутан у
канцеларији која се налази уз просторију за посете. Између канцеларије Службе и дела просторије
за посете у којој су лица лишена слободе нема врата, што омогућава визуелно праћење посете.
7.
УТВРЂЕНО
У КПЗ Сомбор посете бранилаца/пуномоћника лицима лишеним слободе су затворене обављају се преко стаклене преграде и телефона.
РАЗЛОЗИ
Право на приступ адвокату током полицијског задржавања мора да подразумева и право на поверљив
разговор са адвокатом. Од јасне је суштинске важности да адвокат буде у непосредном, физичком
присуству лица лишеног слободе, с обзиром на то да се то сматра механизмом заштите од злостављања
(за разлику од средства обезбеђивања праведног суђења). То је једини начин да се изврши тачна процена
27

Више о библиотеци у поглављу 2.4.5.3. Библиотека.
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физичког и психичког стања дотичне особе. Исто тако, ако разговор са адвокатом није поверљив,
притворено лице се можда неће осећати слободно да открије како се с њим поступа. Уколико се прихвати
да, изузетно, дотични адвокат можда није адвокат кога је изабрало лице лишено слободе већ замена
изабрана према претходно договореном поступку, ЦПТ не види никакву потребу за одступањем у смислу
поверљивости састанака између адвоката и датог лица.28
Бранилац посећује притвореника у радно време.
Посета се обавља у просторији без физичких препрека, која је погодна за остваривање права
притвореника на посету браниоца.29
ПРЕПОРУКА
КПЗ Сомбор ће увести могућност да посете бранилаца/пуномоћника лицима лишеним
слободе буду отворене - да између њих постоји контакт без физичких препрека.
2.3.1.4.

Притужбе, жалбе и поднесци

Прегледом поднесака упућених овлашћеним лицима више заводских служби, утврђено је да се на
поднеске благовремено одговара писменим путем. Поднесци се подносе у три примерка, при
чему се један примерак након завођења у Служби општих послова, враћа осуђеном као доказ да је
исти предат. Одговор се уписује на другој страни поднеска и у законском року уручује осуђеном.
Један примерак поднеска улаже се у досије осуђеног. Како би осуђена лица била упозната којој
служби по којим питањима могу да се обрате урађено је Упутство о обраћању осуђених
поднеском.
У ходнику се налази сандуче преко којег се могу предати захтеви за разговор са управником
Завода, чији кључ има управник. Ипак, према његовим речима, лица ретко користе ово сандуче,
већ захтеве за разговор предају као и друге поднеске. Разговори се обављају у канцеларији
управника. О разговорима управник води посебну евиденцију и о сваком разговору који није
поверљиве природе саставља белешку, у којој бележи садржину разговора, нарочито шта је
одговорио или поучио саговорника. Ова белешка се чува у досијеу лица лишеног слободе.
Управник наводи да не добија захтеве за разговоре о заиста поверљивим стварима, већ се углавном
ради о молбама за погодности и другим стварима из домена третманског рада. Према евиденцији,
у 2017. години је обављено 9, а током 2018. године 7 разговора и односили су се на ванредне
изласке, издавање докумената, здравствену заштиту, радно ангажовање и слично.
Служба за опште послове води евиденцију притужби. Током 2017. године управнику Завода су
поднете 3 притужбе осуђених лица, а током 2018. године ниједна. Једна притужба из 2017. године
је делимично усвојена. У предметима притужби у које је извршен увид прибављани су извештаји
релевантних заводских служби, одлуке су доношене у року, образлагане су и осуђени су
поучавани о праву на жалбу.
Поред притужби управнику, у евиденцију су уписане и притужбе поднете непосредно директору
Управе за извршење кривичних санкција (1 у 2017. и 2 у 2018. години), судији за извршење
кривичних санкција (2 у 2018. години) и Покрајинском омбудсману (1 у 2018. години). Завод се на
захтеве ових органа писмено изјашњавао на наводе из притужби, али од судије за извршење ни од
Управе није добио повратне информације о одлукама.
2.3.2.

БЕЗБЕДНОСТ

2.3.2.1.

Повреде безбедности (ванредни догађаји)

У писаном извештају Завода наведено је да је у 2018. години било 28 ванредних догађаја, од тога 9
објављених штрајкова глађу (одбијања хране и/или воде), 2 насиља међу затвореницима, 2
28
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Стандарди ЦПТ: Приступ адвокату као начин спречавања злостављања, ЦПТ/Инф (2011) 28, пар. 23.
Правилник о извршењу мере притвора ("Сл. гласник РС", бр. 132/2014), чл. 52. ст. 1. и 2.

27
повреде и 1 самоповређивање.30 Евиденцију и другу документацију o ванредним догађајима
(извештаји и службене белешке) води Служба за обезбеђење.31
Увидом у документацију о одбијања хране и/или воде утврђено је да до овога најчешће долази
због незадовољства радом суда и да овакав вид протеста углавном траје до 5 дана. Лица која објаве
штрајк глађу се не премештају у другу спаваоницу.
Код 2 случаја насиља међу затвореницима се радило о међусобним физичким сукобима 2
осуђеника и 2 притвореника. Према документацији у коју је извршен увид, није било тежих
последица и о овим догађајима није обавештавана полиција.
Увидом у документацију о ванредним догађајима, утврђено је да се о њима састављају извештаји
који се уз пратећу документацију ажурно (истог или следећег дана) достављају оперативном
подцентру Управе за извршење кривичних санкција.
2.3.2.2.

Мере безбедности

2.3.2.2.1.

Претреси (прегледи) лица, просторија и пакета

Претреси просторија се обављају на основу наредбе управника или начелника Службе за
обезбеђење. Према речима начелника Службе и доступној документацији, у Заводу се
периодично (до 2 пута месечно) претресају све просторије. Наредбама о претресима у које је НПМ
извршио увид нису обухваћене појединачне просторије, већ одељења. Евиденцију претреса води
Служба за обезбеђење и у њу се уписују датум претреса, које одељење се претреса и шта је
пронађено од недозвољених предмета. Према евиденцији, у 2018. години је обављено 46 претреса
и у једном случају су пронађени недозвољени предмети. О обављеним претресима се састављају
извештаји из којих се може утврдити шта је и када претресено, колико је претрес трајао, ко је
обавио претрес и да ли су пронађени недозвољени предмети. Према извештајима, претреси
oдељења уобичајено трају до 2 сата.
Претреси спаваоница се обављају тако што 1 затвореник присуствује као сведок, а остали се воде у
заједничке просторије где чекају окончање претреса. Приликом претреса спаваоница обављају се
и детаљни претреси лица и то у спаваоници, ако за то има услова или у заједничким
просторијама. Ови претреси се често обављају у присуству других затвореника. Детаљни лични
претреси се обављају и по пријему у Завод, у просторији поред сале за посете. Према речима
службеника и затвореника, од затвореника се тражи да скину са себе сву одећу, па им се она након
прегледа враћа. Затвореник који је потпуно го пред затворским службеницима се може осећати
понижено. Додатно, у КПЗ Сомбор овакви претреси се обављају и пред другим затвореницима.
НПМ сматра да захтеви да лица скину сву одећу одједанпут нису оправдани потребом за
одржавањем реда и безбедности у установи и да се детаљан претрес може обавити скидањем
одеће у фазама, како би се ублажили потенцијално понижавајући ефекти оваквог претреса.
8.
УТВРЂЕНО
Приликом детаљних претреса лица лишених слободе у КПЗ Сомбор, претресана лица
истовремено скидају комплетну одећу, често пред другим затвореницима.
РАЗЛОЗИ
Претреси ће бити обављени на начин који поштују урођено људско достојанство и приватност особе
која се претреса, као и принципи пропорционалности, законитости и потребе.32
Више о начину евидентирања и извештавања о повредама у делу 2.5.4.3. Повређивања.
Карактеристично за евиденцију о ванредним догађајима у КПЗ Сомбор је да се међу ове догађаје убрајају и болничка
лечења лица лишених слободе.
32 Нелсон Мандела правила, прав. 57.2.
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Запослени у затвору биће обучени да претресе обављају на начин којим се открива и спречава сваки
покушај бекства или скривања недозвољених ствари, при чему ће поштовати достојанство лица која се
претресају и њихове личне ствари.
Лица која се претресају неће бити изложена понижавању током претреса.33
Делегација је забележила неколико оптужби за детаљну претрагу затвореника које је спроводило
затворско особље, приликом чега су затвореници морали да се у потпуности скину, наочиглед других
затвореника.
Комитет одавно сматра да када је детаљан претрес затвореника неопходан, исти би требало да се
спроведе насамо, а затвореници не треба да скидају сву гардеробу у исто време. Детаљна претрага је
веома инвазивна - и потенцијално понижавајућа - мера. Стога, наредба за детаљну претрагу треба да се
заснива на индивидуалној процени ризика и да буде спроведена уз ригорозне критеријуме и надзор. Треба
уложити напоре да се умањи срамоћење; од затвореника над којима се врши претрага уобичајено не би
требало да се захтева да скину сву одећу истовремено (односно, особи треба да буде дозвољено да уклони
одећу изнад струка и да се обуче пре скидања других делова одеће). Поред тога, више од једног чувара
треба, по правилу, да буде присутно током обављања детаљног претреса, као вид заштите и за
затворенике и за особље подједнако.
Комитет препоручује да у свим случајевима у којима је детаљан претрес неопходан, он буде спроведен у
приватном окружењу, у присуству најмање два чувара, а сва одећа не треба да се скида у исто време.34
Детаљан претрес је преглед одеће и обуће који обављају најмање два припадника службе за обезбеђење у
посебној просторији, без присуства других лица, а обавља се тако што се са лица лишеног слободе скидају
одећа и обућа и детаљно се прегледа, са циљем проналаска недозвољених предмета уз уважавање
достојанства његове личности.35
Лични претрес и преглед тела обавља се на начин који не сме бити понижавајући и којим се поштује
психички и физички интегритет осуђеног и чувају његове личне ствари.36
ПРЕПОРУКА
У КПЗ Сомбор приликом детаљног претреса од лица лишених слободе се неће захтевати да
скину сву одећу у исто време. У првој фази ће скидати одећу од појаса на горе, а у другој
фази одећу од појаса на доле и након сваке фазе омогућиће им се да обуку скинуте делове
одеће.
Детаљни претреси лица неће се вршити пред другим затвореницима.
Пакети се прегледају у ходнику код главног улаза у Завод. НПМ је посматрао преглед пакета које
су донели посетиоци и утврдио да један службеник обезбеђења у присуству доносилаца вади
ствар из пакета, утврђује да ли је дозвољено унети је и потом је прегледа. Све се ово обавља на
столу у ходнику, пре скенера. Посетиоци потом имају лични претрес, који се обавља проласком
кроз скенер врата и, само уколико је потребно, прегледом одеће. Примедби затвореника у вези
овога није било.
2.3.2.2.2.

Видео надзор

Видео надзор постоји над свим ходницима павиљона и спољашношћу Завода. Снимљени
материјал се чува око 1,5 месец. У просторији за извршење мере самице, над степеништима
између спратова и у заједничким просторијама нема камера. Завод би проширењем покривености
видео надзором повећао безбедност и превентивно деловао на сукобе или лоше поступање према
лицима лишеним слободе. Исто тако, поред тога што боравак у изолацији носи са собом ризик, у
просторију за извршење самице се смештају и лица којима је одређено полицијско задржавање, о
чијем психофизичком стању заводски службеници углавном имају мало сазнања.
Европска затворска правила, прав. 54.3. и 54.4..
Извештај ЦПТ о посети Србији 2015. год, пар. 132.
35 Правилник о начину обављања послова у служби за обезбеђење у заводима за извршење кривичних санкција ("Сл.
гласник РС", бр. 21/16 и 104/16), чл. 39. ст. 3.
36 Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора, чл. 4. ст. 5.
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9.
УТВРЂЕНО
У КПЗ Сомбор постоји потреба за проширењем видео надзора.
РАЗЛОЗИ
У контексту превенције и истраге случајева неадекватног поступања, потребно је обратити пажњу на
бољу покривеност системима видео надзора, скупа са обезбеђењем заштите снимака и одговарајућом
политиком архивирања забележеног/снимљеног материјала.37
Треба обратити више пажње на бољу покривеност видео надзором, уз снимке сигурносних камера и
адекватан начин чувања снимљених података.38
ПРЕПОРУКА
КПЗ Сомбор ће поставити видео надзор над просторијом за извршење мере самице,
заједничким просторијама и другим просторима унутар Завода за које процени да је
потребно.
КПЗ Сомбор ће у свим просторијама које су под видео надзором истаћи обавештења о томе.
Управа за извршење кривичних санкција ће предузети потребне мере како би се обезбедила
средства за проширење система видео надзора у КПЗ Сомбор.
2.3.2.2.3.

Аларм за позивање страже

Спаваонице КПЗ Сомбор нису опремљене тастерима за позивање службених лица, већ се, ако су
спаваонице закључане, они позивају лупањем на врата, које се према наводима затвореника и
службених лица јасно чује.
2.3.2.2.4.

Служба за обезбеђење

У Службу за обезбеђење је недавно примљено 8 нових извршилаца, па Служба сада има 38
припадника. У Служби је запослена само 1 жена, која предузима радње, пре свега личне претресе,
према притвореницама и посетитељкама. Ако се укаже потреба за претресом у периоду када ова
службеница не ради, позива се да дође у службу. Два места из систематизације радних места у
Служби за обезбеђење су упражњена.
10.
УТВРЂЕНО
У Служби за обезбеђење КПЗ Сомбор запослена је само 1 жена.
РАЗЛОЗИ
Успостављање позитивних односа између особља и затвореника такође у великој мери зависи од тога да
ли у затворским просторијама и онима које се користе за слободне активности у сваком тренутку има
довољно особља. Делегације ЦПТ често су сведоци да то није случај. Општи недостатак особља односно
неодговарајући распоред дужности, што смањује могућност директног контакта са затвореницима,
свакако отежава развој позитивних односа, а још уопштеније посматрано, ствара несигурно окружење
како за особље тако и за затворенике.
Такође треба напоменути да у случају мањка особља, може постојати потреба за знатним
прековременим радом како би се одржао основни ниво безбедности и устаљени затворски ред. Овакво

37
38

Извештај Влади Републике Србије о посети ЦПТ од 01. до 11. 02. 2011. године ЦПТ/Инф (2012) 17, пар. 37.
Извештај Влади Републике Србије о посети ЦПТ од 26. 05. до 5. 06. 2015. године ЦПТ/Инф (2016) 21, пар. 131.
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стање ствари може лако да изазове висок ниво стреса код особља и њихово превремено губљење воље за
рад, а то је ситуација која доприноси поспешивању тензија које су својствене свакој затворској средини.39
Као што је ЦПТ нагласио у свом IX Општем извештају, родно мешовито особље је важна заштита
против лошег поступања у местима детенције. Присуство мушког и женског особља може имати
делотворан ефекат на карактеристични дух затвора и на одржавање степена нормалности у месту
детенције. Родно мешовито запошљавање особља такође омогућава одговарајући распоред дужности
особљу приликом спровођења родно осетљивих задатака, као што су претреси. У овом контексту, ЦПТ
жели поново нагласити да би особе лишене слободе требало да претреса само особље истог пола и да би
било који претрес који захтева да се затвореник скине требало изводити изван видокруга особља
супротног пола.40
ПРЕПОРУКА
Управа за извршење кривичних санкција ће предузети расположиве мере у циљу
попуњавања преосталих радних места у Служби за обезбеђење КПЗ Сомбор, при чему ће
водити рачуна о потреби за родно мешовитим запошљавањем.
Служба располаже са 3 специјална моторна возила, која су без видео надзора. Сва 3 возила имају
вентилацију. Најстарије је произведено 1997. године. У два возила лица која се превозе се смештају
на 2 бочне клупе, постављене једна насупрот другој, а у трећем се смештају на седишта. У овом
Заводу, Служба за обезбеђење има додатне обавезе око спровода, јер се лица превозе између два
објекта која Завод користи. Како је истакнуто, оптерећење представљају и спроводи у Основни суд
у Врбасу (око 1 сат вожње у једном правцу). Спроводи на судове у Сомбору се такође обављају
специјалним возилима, осим у Прекршајни суд са којим Завод дели двориште и паркинг, па се
лица спроводе пешке.41
За припаднике Службе за обезбеђење Завод је из сопствених средстава набавио џемпере и
панталоне, а од Министарства правде је добијена обућа. Недавно, 7 - 8 дана пре посете НПМ,
Заводу је обезбеђен скенер за преглед ствари. Здравствене контроле запослени нису имали више
година.
11.
УТВРЂЕНО
Запослени у КПЗ Сомбор немају редовне здравствене контроле.
РАЗЛОЗИ
Послодавац је дужан да запосленом обезбеди услове рада и организује рад ради безбедности и заштите
живота и здравља на раду, у складу са законом и другим прописима.42
Послодавац је дужан да, приликом организовања рада и радног процеса, обезбеди превентивне мере ради
заштите живота и здравља запослених као и да за њихову примену обезбеди потребна финансијска
средства. 43
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, упућују се на здравствену
контролу једном у три године, а директор Управе може, на сопствену иницијативу или на предлог
управника, одлучити да се здравствена контрола обавља и раније.44

Стандарди ЦПТ: Нови Стандарди у погледу издржавања казне затвора, ЦПТ/Инф (2001)16, пар. 26.
X Општи извештај ЦПТ, ЦПТ/Инф (2000) 13, пар. 23.
41 Премс речима службеника, спроводе на судове у Сомбору Завод не наплаћује од поступајућег суда.
42 Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), чл. 16. т. 2.
43 Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), чл. 11. ст. 1.
44 ЗИКС, чл. 263. ст. 1.
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ПРЕПОРУКА
У КПЗ Сомбор 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 без одлагања упутити на здравствену контролу.
У КПЗ Сомбор 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 убудуће ће се упућивати на здравствену контролу најмање једном у 3
године.
Током 2017. године покренут је један дисциплински поступак против припадника Службе за
обезбеђење због тога што је ударио шамар једном осуђеном лицу. Између осталог, као доказ
коришћен је и видео запис спорног догађаја. У поступку је учествовао и представник синдиката, а
током поступка запослени није био суспендован са рада. Поступак је окончан 2018. године, а овај
запослени је кажњен новчаном казном у висини од 20% од плате за један месец.
2.3.2.3.

Мере принуде

Према документацији о употреби мера принуде, током 2017. године 4 пута су примењене мере
принуде, а током 2018. године 1 пут.45 У 2018. години се радило о кумулативној употреби физичке
снаге и гумене палице према једном прекршајно кажњеном лицу.
Припадници Службе за обезбеђење носе са собом гумене палице.
12.
УТВРЂЕНО
У КПЗ Сомбор припадници Службе за обезбеђење на видљив начин носе гумене палице у
затворском кругу.
РАЗЛОЗИ
Темељ хуманог затворског система увек ће бити правилно одабрано и обучено особље које зна како да
заузме одговарајући став у односу са затвореницима и које своју дужност схвата више као позив, него
само као посао. Успостављање позитивног односа са затвореницима треба посматрати као кључну
одлику тог позива.
Нажалост, ЦПТ често увиђа да однос између особља и затвореника укључује формалност и међусобну
удаљеност, као и да особље има крут однос према затвореницима, а вербалну комуникацију са њима
сматра споредним аспектом свог посла. Следеће праксе које је ЦПТ уочио у великом броју земаља
карактеристичне су за такав приступ: присиљавање затвореника да стоје лицем окренутим ка зиду док
чекају да им се обрати неко од особља или да прође посетилац; захтевање од затвореника да стоје
погнуте главе и руку склопљених на леђима док се крећу по затвору; особље које носи своје пендреке на
видљив и чак провокативан начин. Такве мере су непотребне са безбедносне тачке гледишта и нимало не
доприносе успостављању позитивних односа између особља и затвореника.46
Поново је делегација Комитета запазила да заводски кадар свих затворских установа које је посетио
настављају да носе службене палице тако да затвореници у подручјима притвора могу добро да их виде.
Таква пракса не иде у прилог развоја добрих односа између запослених и затвореника и треба је окончати.
Видљиво ношење службене палице у затворском окружењу би лако могло да се види као знак слабости неко
снаге, које показује недостатак поуздања у способност затворских службеника да контролишу ситуацију
без непотребног прибегавања неком оружју. Са друге стране, затворски службеници који су одговарајуће
оспособљени за примену техника контроле и обуздавања (тј. мануелна контрола) су у позицији да
изаберу како да реагују на најадекватнији начин када су суочени са тешком ситуацијом, чиме се значајно
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Осим мере везивања приликом извођења из Завода која се не документује на овај начин.
Стандарди ЦПТ: Нови стандарди ЦПТ у погледу издржавања казне затвора ЦПТ/Инф(2001)16, пар. 26.
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смањује ризик од повреде како затвореника тако и запослених. Штавише, такве вештине ће допринети и
подићи самопоуздање затворских службеника када саобраћају са затвореницима.
Комитет препоручује да се без даљег одлагања предузму кораци да се обезбеди да запослених у затворима
не носе службене палице у подручјима притвора. Надаље, затворски службеници треба да буде
одговарајуће оспособљен за примену техника контроле и обуздавања (тј. мануелна контрола) и у
позицији да изабере најадекватнију реакцију када се суочава са тешким ситуацијама.47
Делегација Комитета је утврдила позитивне помаке у смислу да особље у Окружном затвору у Београду
и у већини других посећених затвора, више не носе службене палице у просторима за притворена лица.
Међутим, у Окружном затвору у Лесковцу, затворски чувари су наставили да отворено носе службене
палице. Отворено показивање службених палица не подстиче развој позитивних односа између особља и
затвореника и Комитет препоручује да затворско особље у Окружном затвору у Лесковцу престане да
носи службене палице у просторима за извршење мере притвора.48
ПРЕПОРУКА
КПЗ Сомбор ће предузети мере како би се променила пракса да припадници Служба за
обезбеђење на видљив начин носе гумене палице у затворском кругу.
О примени мера принуде се сачињавају извештаји припадника Службе за обезбеђење који су
применили меру, уз које прилажу ''мишљење надзорника одељења о веродостојности и тачности
навода подносиоца извештаја'' и ''мишљење начелника Службе за обезбеђење о употребљеним
мерама принуде''. Узима се писмена изјава лица над којим су примењене мере, као и изјаве свих
присутних особа – других припадника Службе и лица лишених слободе. Након употребе лице се
води на лекарске прегледе (први непосредно након и поновљени између 12 и 24 сата након
примене) и о томе се сачињавају извештаји.49 О примени мера се обавештава управник, који након
прегледа документације даје оцену о оправданости и исправности употребе мере, а о употреби
мера принуде, као о ванредном догађају у Заводу, се обавештава оперативни центар Управе.
Увидом у документацију о примени мере издвајања 2017. године, утврђено је да је она примењена
од 26. априла у 16 часова до 27. априла у 14 часова. Разлог издвајања је био ризик од суицида. Лице
је прегледано од стране заводског лекара психијатра, по чијем предлогу је издвојено, односно по
чијем предлогу је мера и укинута. Током ноћи лице је било везано.
Сва лица која се из затвореног одељења изводе из Завода се везују, неки са рукама напред, а неки
са рукама назад, у зависности од процене. Остали се везују по процени. Неки се везују и
специјалним лисицама за ноге. Документација о спроводима у коју је НПМ остварио увид се
уредно води и потврђује наводе службеника обезбеђење: у налозима за спроводе се уписује да ли
се и на који начин лице везује и одређују припадници обезбеђења који ће обавити спровод.
Такође, уписује се и дозвољеност употребе ватреног оружја. О обављеном спроводу се саставља
извештај у којем се, између осталог, уписује да ли је било каквих проблема. Лица са којима је тим
НПМ обавио разговоре су потврдила да се везивање приликом спровода обавља по процени. Један
притвореник, који је тиму НПМ испричао да је био везиван са рукама назад, је током посете био
извођен из Завода и уочено је да су му руке биле везане напред, што такође потврђује да се
везивање не обавља по аутоматизму, већ да се врши процена.
У КПЗ Сомбор постоји пракса везивања лица која су на болничком лечењу ради спречавања
њиховог бекства. Ради се о лицима за која је процењено да представљају ризик или лица чији
ризик још није утврђен (на пример, везан је био један осуђеник који је хоспитализован неколико
дана након пријема, док је још био у пријемном одељењу). Начелник Службе је објаснио да је
пракса да се везују обе ноге, а да се ланац лисица провлачи кроз решетке кревета, јер иако су
везане обе ноге лице и даље може да се креће. Лице је првих дана, док је било на одељењу
Извештај ЦПТ о посети Србији 2015. год, пар. 54.
Извештај ЦПТ о посети Србији 2017. год, пар. 65.
49 Више о документовању повреда у поглављу 2.5.4.3. Повређивања.
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интензивне неге било везивано по неколико сати у континуитету. У соби у којој је боравио са
другим пацијентима, по сменама су га чували припадници Службе за обезбеђење. Ово везивање
није евидентирано као употреба мере принуде.
13.
УТВРЂЕНО
У КПЗ Сомбор поједина лица лишена слободе се током болничког лечења везују лисицама за
кревет ради спречавања бекства. Примена средстава за везивање у овим случајевима врши се
пред другим пацијентима и не евидентира се као примена других мера принуде.
РАЗЛОЗИ
Затвореник против којег се користи било које средство принуде мора имати право да буде одмах
прегледан и, уколико је нужно, лечен од стране лекара. Овај преглед мора се вршити изван слушног, а по
могућности и видног домета немедицинског особља, а резултате тог прегледа (укључујући и све
релевантне исказе затвореника и закључке лекара) треба званично евидентирати и учинити доступним
затворенику. У оним ретким случајевима када је неопходно прибећи инструментима физичког
одузимања слободе кретања, затвореник у питању мора бити под сталним и одговарајућим надзором.
Надаље, инструменте физичког одузимања слободе кретања треба уклонити чим се за то укаже
могућност; они се никад не смеју примењивати, нити се њихова примена сме продужавати, као средство
кажњавања. Коначно, сваки случај примене силе против затвореника треба евидентирати.50
У циљу одржавања реда и безбедности у заводу, према осуђеном се могу применити само оне мере за
одржавање реда и безбедности које су утврђене овим законом и прописима донетим на основу овог закона
и само у мери у којој је то неопходно.
У примени мера за одржавање реда и безбедности не сме се применити строжа мера од неопходно
потребне с обзиром на околности њене примене и садржину мере.51
Приликом примене мере принуде користи се она мера која најмање угрожава живот и здравље лица према
коме се примењује, којом се успешно савлађује отпор и која је сразмерна опасности која прети.52
Приликом промене мера за одржавање реда и безбедности поштује се људско достојанство осуђеног и
води се рачуна о његовом здравственом стању.53
ПРЕПОРУКА
Уколико овлашћено службено лице процени да су испуњени прописани разлози за
везивање лица које се налази на болничком лечењу, то ће се учинити уз поштовање
достојанства лица лишеног слободе, а примена мере везивања ће се евидентирати.
2.3.2.4.

Посебне мере

Од посебних мера у Заводу се најчешће примењује тестирање на заразне болести или
психоактивне супстанце. Током 2018. године ово је била једина примењена мера (5 пута према
претходном упитнику), током 2017. године је било 3 тестирања и 1 усамљене, а током 2016. године
8 тестирања и 2 усамљења.
О посебним мерама Служба за обезбеђење води евиденцију (у коју се уписују датум примене, име
лица над којим је примењена, разлог примене, врста посебне мере и напомене) и комплетна
документација се чува у посебном регистру. Прегледом документације о примени посебне мере
тестирање на заразне болести или психоактивне супстанце, утврђено је да се одлука о примени
мере доноси на основу предлога начелника Службе за обезбеђење, односно Службе за третман и
да се о тестирању саставља записник, који потписују лекар, службеник обезбеђења и лице које је
Стандарди ЦПТ: Издржавање затворске казне, пар. 53.
ЗИКС, чл. 141. ст. 2. и 3.
52 ЗИКС, чл. 143. ст. 2.
53 Правилник о мерама за одржавање реда и безбедности у заводима за извршење кривичних санкција, чл. 4. ст. 2.
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тестирано. У одлуци о примени посебне мере се не опредељују конкретни разлози због чега је
потребно ову меру применити према одређеном лицу, већ се алтернативно наводи више
уобичајених разлога, односно образложење је у форми обрасца, па се у конкретном случају не
види зашто је одређена примена мере према неком лицу. Такође, као ралог примене мере у
евиденцију се уноси ''по наредби''.
14.
УТВРЂЕНО
У одлукама о примени посебне мере тестирање на заразне болести или психоактивне супстанце
се не опредељују конкретни разлози због чега је потребно ову меру применити према
одређеном лицу.
РАЗЛОЗИ
Према осуђеном за кога постоји опасност од бекства, насилничког понашања, самоповређивања или
угрожавања реда и безбедности друге врсте, који се на други начин не могу отклонити, изузетно се могу
наредити посебне мере.54
У случају основане сумње у постојање заразних болести или узимања опојних дрога или психоактивних
супстанци, могуће је од осуђеног узимати узорке крви и мокраће у мери неопходној за испитивање према
правилима медицинске струке, односно коришћење одговарајућег теста.55
Посебне мере могу се, у складу са Законом, применити према осуђеном за кога постоји опасност од
бекства, насилничког понашања, самоповређивања или угрожавања реда и безбедности друге врсте.
Мере из става 1. овог члана су превентивне и могу се применити само изузетно, уколико се опасност не
може отклонити на други начин.56
У случају основане сумње у постојање заразних болести или узимање опојних дрога или психоактивних
супстанци, могуће је, у складу са Законом, од осуђеног узимати узорке крви и мокраће у мери неопходној
за испитивање према правилима медицинске струке, односно коришћење одговарајућег теста.57
ПРЕПОРУКА
У КПЗ Сомбор у одлукама о примени посебне мере тестирање на заразне болести или
психоактивне супстанце ће се опредељивати због чега је потребно ову меру применити
према одређеном лицу.
2.3.2.4.1.

Усамљење

Мера усамљења се извршава у просторији у којој се извршава и дисциплинска мера упућивања у
самицу, а у тренутку посете није било лица која се налазе на примени ове мере.58 Током 2017.
године према једном лицу она је одређена на период од 15 дана, а трајала је 12, а према другом
лицу примена мере је трајала 1 месец и обустављена је на предлог.
Мера усамљења се одређује решењем у којем се наводе разлози и против којих постоји право
жалбе судији за извршење кривичних санкција, о чему су лица против којих је мера одређена
исправно поучавана. У једном случају решење је у жалбеном поступку укинуто и враћено на
поновно одлучивање. У књизи која се води у Дежурној служби се евидентирају обиласци лица
према којем се извршава усамљење од стране лекара, управника и службеника третмана. У
случајевима усамљења у које је НПМ извршио увид уредно су евидентирани обиласци лекара и
службеника третмана, али не и управника. Према речима службеника, управник обилази лица у
самици и усамљењу, али се не уписује у књигу. Ово је на завршном разговору потврдио и
ЗИКС, чл. 149. ст. 1.
ЗИКС, чл. 153. ст. 1.
56 Правилник о мерама за одржавање реда и безбедности у заводима за извршење кривичних санкција, чл. 30.
57 Правилник о мерама за одржавање реда и безбедности у заводима за извршење кривичних санкција, чл. 39.
58 Више о материјалним условима у овој просторији у поглављу 2.1.1. Просторије – спаваонице.
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управник, додајући да се не уписује ни приликом обиласка лица лишених слободе са судијом за
извршење. Уредна евиденција обиласка лица у усамљењу омогућава контролу начина примене
ове мере.
15.
УТВРЂЕНО
У КПЗ Сомбор нису евидентирани управникови обиласци лица која се налазе у самици или
усамљењу.
РАЗЛОЗИ
Поред тога, руководство установе треба да покаже појачано посвећивање пажње овој области,
осигуравајући редовно присуство управника затвора у затворским просторијама, њиховим директним
контактом са затвореницима, истрагом о притужбама затвореника, као и побољшањем обуке особља.59
Помоћне књиге су: …евиденција о извршеним обиласцима завода и лица смештених у посебно осигурану
просторију од стране управника и начелника службе обезбеђења, евиденција обиласка лица у самици и
усамљењу...60
Осуђеног коме је изречена мера усамљења, посећују најмање: лекар једном дневно, запослени у служби за
третман два пута недељно, а управник завода или лице које га замењује једанпут у 15 дана.61
ПРЕПОРУКА
У КПЗ Сомбор ће се евидентирати управникови обиласци лица која се налазе у самици или
усамљењу.
2.3.2.5.

Дисциплинске мере

Током 2018. године против 8 осуђених лица су вођени дисциплинских поступци због тежих
дисциплинских преступа и против 18 због лакших преступа. Од тежих поступака, 1 је обустављен
због повлачења предлога за покретање, 3 је окончано изрицањем мере одузимања проширених
права и погодности и 4 изрицањем самице (од тога 2 условно, а 1 је опозвана). У поступцима за
лакше преступе, 6 осуђених је дисциплински кажњено забраном пријема пакета (од тога 2
условно), 9 осуђених одузимањем проширених права и погодности (6 условно), 1 је изречен укор и
2 поступка су обустављена због повлачења предлога. Из ових података се види да се у КПЗ
Сомбор не примењује у израженој мери упућивање у самицу, да се користи више различитих
дисциплинских мера и да се примењује институт условног одлагања извршења, што НПМ
похваљује. Приликом избора врсте и одмеравања висине дисциплинске мере, орган поступка
остварује увид у досије осуђеног ради утврђивања релевантних чињеница – дотадашње
понашање, залагање на раду и друго, што се констатује у записнику о расправи и образложењу
решења.
Евиденцију дисциплинских поступака води Служба за опште послове и у њу се уписују име
осуђеног, подаци о дисциплинском преступу и дисциплинској мери и евентуалне напомене. За
дисциплинске преступе су формирани посебни предмети са списима, у које се одлаже комплетна
документација.
Расправа у дисциплинском поступку се одржава у канцеларији Службе за опште послове.
Осуђенима се уручује позив са предлогом за покретање поступка и, у предметима у које је
остварен увид, остављано им је довољно времена да припреме своју одбрану. Завод има једног
дипломираног правника, који је у дисциплинској комисији за теже и води поступке за лакше
Извештај ЦПТ о посети Србији 2015. год, ЦПТ/Инф (2016) 21, пар. 131.
ЗИКС, чл. 10. ст. 2.
61 Правилник о мерама за одржавање реда и безбедности у заводима за извршење кривичних санкција ("Сл. гласник РС",
бр. 105/14), чл. 38. ст. 3.
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дисциплинске преступе. У случају да затражи стручну правну помоћ, осуђени се писмено
обавештава да ће му помоћ пружити дипломирани правник запослен у Окружном затвору у
Суботици. Правна помоћ се пружа тако што осуђени у форми поднеска постави питања која има,
поднесак се потом прослеђује правнику ОЗ Суботица, који му у форми одговора на поднесак даје
потребне информације. Иако је похвалан проактиван приступ КПЗ Сомбор у погледу
обезбеђивања правне помоћи осуђенима у дисциплинском поступку у ситуацији када Завод има
само 1 правника, очигледне су мане оваквог начина поступања. Осуђени не може остварити
ефективну правну помоћ у поступку ослањањем на дописивање са службеником који му помоћ
пружа, оваква помоћ се не може свести на питања и одговоре и није добро то што пружалац
правне помоћи не присуствује расправи. Трајно решење којим би се право на стручну правну
помоћ у потпуности остваривало би било упошљавање довољно правника у КПЗ Сомбор.
16.
УТВРЂЕНО
КПЗ Сомбор недостају дипломирани правници.
РАЗЛОЗИ
Затвореницима ће бити омогућено да се бране лично или путем правне помоћи када то захтевају
интереси правде, посебно у случајевима који укључују оптужбе за тешке дисциплинске преступе.62
Затвореници оптужени за дисциплински преступ морају имати могућност да се бране лично или преко
правног заступника када интереси правде то захтевају.63
Служба за опште послове обавља правне, административне, рачуноводствене, финансијске, евиденцијске
и друге послове од општег значаја за завод и пружа правну помоћ осуђеним и притвореним лицима.64
Осуђени против кога се води дисциплински поступак има право на стручну правну помоћ.65
Стручну правну помоћ осуђеном у дисциплинском поступку може да пружи дипломирани правник.
Ако осуђени у дисциплинском поступку нема свог пуномоћника, завод му доставља списак дипломираних
правника из завода.66
ПРЕПОРУКА
Управа за извршење кривичних санкција ће размотрити могућности ангажовања још једног
дипломираног правника у КПЗ Сомбор и сходно томе предузети одговарајуће мере.
У неколико записника о расправи у дисциплинском поступку у које је НПМ остварио увид
недостају подаци о јавности расправе и о томе да ли су осуђени поучавани о праву на употребу
језика и писма.
17.
УТВРЂЕНО
Поједини записници о расправама у дисциплинским поступцима који су вођени против
осуђених лица у КПЗ Сомбор не садрже податке о јавности расправе.
РАЗЛОЗИ
У записник се уноси: назив органа који врши радњу, место у коме се врши радња, дан и час кад се врши
радња, предмет у коме се она врши и имена службених лица, присутних странака и њихових
заступника, пуномоћника или представника.
Нелсон Мандела правила, прав. 41.3.
Европска затворска правила, прав. 59.в.
64 ЗИКС, чл. 25.
65 ЗИКС, чл. 173. ст. 1.
66 Правилник о дисциплинском поступку према осуђеним лицима (''Сл. гласник РС'', бр. 79/14), чл. 39.
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Записник треба да садржи, тачно и кратко, ток и садржај извршених радњи у поступку, као и датих
изјава. При том, записник треба да се ограничи на оно што се тиче саме управне ствари која је предмет
поступка. У записнику се наводе све исправе које су у било коју сврху употребљене на усменој расправи.
Према потреби, те исправе се прилажу записнику.
Изјаве странака, сведока, вештака и других лица која учествују у поступку, а које су од значаја за
решавање у управној ствари, уписују се у записник што тачније а, по потреби, и њиховим речима. У
записник се уписују и сви закључци који се у току извршења радње донесу.
Ако се саслушање врши преко тумача, означиће се на ком је језику саслушани говорио и ко је био тумач.67
О расправи се води записник.
Записник садржи податке о саставу дисциплинске комисије, односно име управника или лица које он
одреди, датуму и месту расправе, податке о осуђеном и његовом браниоцу, подносиоцу захтева за
покретање дисциплинског поступка, правној квалификацији преступа за који се осуђени терети,
податак о јавности расправе и податке о записничару. Искази дати током расправе уносе се у записник
тако да се верно прикаже њихова садржина.68
ПРЕПОРУКА
Орган дисциплинског поступка против осуђених лица у КПЗ Сомбор ће у записнике о
расправи уносити и податак о јавности расправе.
2.3.2.5.1.

Дисциплинска мера упућивања у самицу

Током посете НПМ није било лица на извршењу мере упућивања у самицу.69 Током 2018. године
ова мера је изречена према 4 осуђена, од тога 2 пута условно.
НПМ није уочио широку употребу упућивања у самицу. Према речима службеника, на извршење
се чека да просторија буде слободна и то је обично највише до 7 дана.
У Дежурној служби се води евиденција извршења мере упућивања у самицу, у којој су
евидентирани обиласци лица према којем се мера извршава од стране лекара, управника и
службеника третмана. Ови обиласци су у били редовни.70 Увидом у документацију уочено је да се
лекарски преглед обавља и пре извршења мере.
2.3.3.

КОНТРОЛА НАД РАДОМ ЗАВОДА

О обиласцима Завода од стране контролних механизама се води евиденција у Дежурној служби.
Из ове евиденције се види да је судија за извршење кривичних санкција Вишег суда у Сомбору
обишао Одељење притвора 12. априла и 27. септембра 2017. године и 9. маја, 18. јула и 23. августа
2018. године. У овој евиденцији судија за извршење није забележио да је примио или имао било
каквих примедби. Притвореници су потврдили да виђају судију, али су нагласили да спаваонице
обилази у пратњи службеника Завода.
Из овога се види да су обиласци судије за извршење недовољни, јер се, сходно евиденцији,
обиласци притвореника не одвијају у прописаним интервалима од 15 дана, 71 а осуђеници се не
обилазе.72 Став НПМ је да би судија за извршење кривичних санкција Вишег суда у Сомбору
требало да обилази лица лишена слободе у КПЗ Сомбор у складу са важећим законима.
Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Сл. гласник РС", бр. 30/10), чл. 65. ст. 1. – 3.
Правилник о дисциплинском поступку према осуђеним лицима, чл. 47. ст. 1. и 2.
69 Више о материјалним условима у овој просторији у поглављу 2.1.1. Просторије – спаваонице.
70 Више о евидентирању обилазака у поглављу 2.3.2.4.1. Усамљење.
71 Чл. 222. ст. 1. и 2. Законика о кривичном поступку: Надзор над притвореницима врши судија за извршење кривичних
санкција или судија кога председник суда одреди. Судија из става 1. овог члана је дужан да најмање једном у 15 дана обиђе
притворенике и да се, ако нађе за потребно, и без присуства запослених у заводу обавести како се притвореници хране, како се
снабдевају другим потребама и како се са њима поступа.
72 Чл. 42. ЗИКС: Судија за извршење најмање једном у свака четири месеца у току године обилази заводе на територији своје месне
надлежности, разговара са осуђенима и информише их о начинима остваривања њихових права.
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Одељење за инспекцију Управе је редован надзор на радом Завода обавило током 2017. године.
Ове године се очекивао контролни надзор, у циљу праћења поступања по наложеним мерама, али
је изостао.
Стручни рад здравствене службе надзире Министарство здравља.73
2.4.

ТРЕТМАН И ПОЛОЖАЈ ЛИЦА ЛИШЕНИХ СЛОБОДЕ

2.4.1.

ТРЕТМАН

2.4.1.1.

Организација и едукација запослених у служби за третман

У Заводу постоји Служба за третман у којој су на пословима третмана ангажована 8 службеника и
то: начелник Службе за третман (у даљем тексту начелник) по професији дипломирани педагог,
психолошкиња, професор учитељске наставе, специјални педагог, економиста, двоје службеника
на пословима матичне евиденције и медицински техничар. Од овог броја запослених, само троје
запослених укључујући и начелника задужени су за пријем, индивидуални и групни рад са
осуђеним и прекршајно – кажњеним лицима. Један службеник третмана задужен је за третмански
рад осуђених на отвореном одељењу „Елен“, а службеница третмана (психолошкиња) и начелник
ангажовани су на пријему и третманским активностима са осуђенима у старој згради Завода у
граду. Службеник третмана - економиста ангажован је на упошљавању и обуци осуђених,
заштити на раду у радном процесу и организацији слободно временских активности осуђених.
Службеница третмана, по професији специјални педагог, последњих 6 година ангажована је
искључиво у Повереничкој канцеларији у Сомбору, а формално се води да је запослена у Заводу.
Поред запослених на пословима третмана, у Заводу су ангажоване и две волонтерке и то у социо
клубу у граду „Корак по корак“ при канцеларији за алтернативне санкције. Према наводима
начелника, једна службеница (психолошкиња) крајем године одлази у пензију.
Поједино васпитно особље, поред преподневне, ангажовано је и у поподневној смени током радне
недеље, а када је потребно организовати посете осуђених недељом некад се ради и викендом.
Према наводима начелника, један службеник третмана (наставник учитељске наставе) задужен је
за рад са групом осуђених на отвореном одељењу, којих је у тренутку посете било 44. Кад он није у
Заводу, по потреби рад са осуђенима преузима други службеник третмана. Начелник и
психолошкиња задужени су за рад са осуђенима у полуотвореном и затвореном одељењу којих је у
тренутку посете такође било 44 и који су на смештају у старој згради Завода. Начелник наводи, да
би за оптимално функционисање и рад са осуђенима у радни однос требало примити једног
социјалног радника и специјалног педагога.
Обуке запослених на пословима третмана организоване од стране Управе за извршење кривичних
санкција није било од периода 2005 – 2007. године, а и те обуке биле су усмерене за рад у
пеналним условима и више информативног типа. Два службеника третмана завршили су основни
ниво едукацију из Трансакционе анализе и Методе фракталног цртежа о сопственом трошку.
Начелник наводи, да би се унапредио третмански рад са лицима лишеним слободе, поред
повећања броја запослених, потребна је и напредна обука из ових едукација, с обзиром да су ови
облици групног рада показали задовољавајуће резултате у раду са осуђенима.
18.
УТВРЂЕНО
У КПЗ Сомбор, запослени на пословима третмани нису укључени у обуке о примени
специјализованих програма рада са осуђенима.
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Више о томе у поглављу 2.5.6.2. Надзор над радом здравствене службе.
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РАЗЛОЗИ
Управа организује и спроводи програме сталног стручног оспособљавања и усавршавања запослених.74
Одржавање и унапређење стручности запослених у Управи обезбеђује се стручним усавршавањем.
Запослени у Управи има право и обавезу да се стручно усавршава.
Стручно усавршавање обавља се о трошку завода.75
Стручно оспособљавање и усавршавање запослених у Управи обављају се у Центру за обуку и стручно
оспособљавање Управе за извршење кривичних санкција (у даљем тексту: Центар за обуку).
Континуирано спроводити обуке службеника третмана са акцентом на одређивању индивидуалних
циљева, преиспитивању и измени програма поступања и примени специјализованих програма.76
Израда и увођење специјализованих програма третмана.77
Управа обезбеђује да целокупно особље, током њихове каријере, одржава и унапређује своје знање и
стручност похађањем курсева стручног усавршавања, који се организују у одговарајућим интервалима.78
ПРЕПОРУКА
Управа за извршење кривичних санкција предузеће мере како би у обуке о примени
специјализованих програма рада са осуђенима укључила и запослене на пословима
третмана КПЗ Сомбор.
2.4.1.2.

Пријем и утврђивање програма поступања

Осуђени се по пријему на извршење казне смештају у пријемно одељење у коме се задржавају
максимално до 30 дана. Психодијагностичку процену ради пријемни тим сачињен од психолога,
надзорника Службе за обезбеђење, економисте и лекара. Стручни тим који чине начелник
Службе за третман, начелник Службе за обезбеђење, начелник Службе за обуку и упошљавање и
лекар задужени су за доношење предлога програма поступања, а Одлуку о програму поступања
доноси управник Завода. Одлука о програму поступања уручује се лицима лишеним слободе у
пријемном одељењу. У тренутку посете тима НПМ, у пријемном одељењу била су 14 лица
лишених слободе и то 12 прекршајно – кажњених лица и 2 осуђена за кривично дело. У разговору
са њима, није било примедби на поступање запослених у Заводу. Према наводима службених
лица, прекршајно кажњена лица која су у Заводу који издржавају казну затвора преко 30 дана,
првих неколико дана се смештају у пријемно одељење, а они који су до 30 дана ни не напуштају ту
просторију.
О начинима заштите својих права, током извршења као и обавезама које имају казне осуђена и
прекршајно – кажњена лица се упознају у пријемном одељењу о чему потписују изјаву да су
упознати са истим.
Увидом у поједине досијее уочено је да садрже сву потребну документацију на пријему.

Закон о извршењу кривичних санкција, чл.12.ст.6.
Ibid, чл.259.
76Акциони план за спровођење Стратегије за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за
извршење кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године, „Ефикасније спровођење програма поступања у
циљу напредовања у третману осуђених“ тач. 2.
77Акциони план за спровођење Стратегије за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за
извршење кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године, „Eфикасније спровођење програма поступања у
циљу напредовања у третману осуђених“ тач.3.
78 Препорука комитета министара државама чланицама у вези са европским затворским правилима бр. R (2006) 2,
параграф 81.2.
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2.4.1.3.

Остваривање програма поступања (третмански рад)

Третмански рад са осуђеним и прекршајним лицима састоји се од индивидуалног и групног рада,
радног ангажовања, повремених спортско – рекреативних и културних активности.
Индивидуални рад састоји се од индивидуалних разговора који су планирани и непланирани.
Непланирани се воде на иницијативу осуђених, док се планирани ради испуњења индивидуалног
циља одржавају једном месечно. Први разговор са осуђеним обави се након разврставања у групу.
Према наводима начелника, евиденције о обављеним разговорима се не воде, јер се више пажње
посвећује конкретном раду у активности које се не евидентирају стално.
Увидом у поједине досијее осуђених, уочено je да поједини осуђени пишу поднесак за разговор са
васпитним особљем, сходно члану 126. ЗИКС. У разговору са начелник указано је да
индивидуални разговори са осуђенима током извршења казне не представљају права осуђених за
која они треба да се писмено обраћају да би им се омогућила, већ део васпитно – корективног рада
и активности усмерене ка остваривању индивидуалног програма поступања и сврхе
индивидуалне превенције.
У тренутку НПМ посете, од групних облика рада, актуелни су били Реики метод, асертивна
комуникација и решавање проблема и програм породичних констелација. У програм асертивне
комуникације и решавање проблема укључено је око 40 осуђених, у Реики метод око 15 лица, док
је и у програм породичних констелација укључено око 10 лица лишених слободе. Програми се
одржавају уторком, средом и четвртком и обично трају око 2 – 3 месеца. Састанак групе је једном
недељно у трајању од 90 минута. Након завршених групних облика рада, осуђени добијају
уверења да су прошли групни облик рада. Од других облика групног рада, у Заводу се реализују
и Трансакциона анализа и Метод фракталног цртежа (арт терапија) о коме је објављен и
приручник о раду од стране Управе за извршење кривичних санкција. У групне облике рада
укључују се осуђени из свих група. Групне облике рада реализују службеници третмана који су
прошли поједине едукације и волонтерка (реики учитељ) која држи часове Реики метод у циљу
побољшања квалитета живота и јачања одбрамбених механизама код осуђених. По завршетку
радионице, реализатори едукација пишу извештај о реализованој радионици са општом оценом о
раду групе.
Увидом у поједине досијее уочено је да постоје листе праћења индивидуалних и групних
активности у раду које се тичу спровођења програма поступања и испуњења постављених
индивидуалних циљева.
Дужи низ година на отвореном одељењу у Заводу постоји осуђенички колектив, који се има за
циљ упознавање осуђених са целокупним радом и животом у Заводу током извршења казне и
свим питањима у вези реализације индивидуалног програма поступања. Упутством о
организованим слободним активностима, осуђенички колектив одржава се понедељком и средом
сваке недеље. Осуђенички колектив се састоји од председника осуђеничког савета, представника
за ресоцијализацију у оквиру осуђеничког савета, представника за рад у оквиру осуђеничког
савета и представника за слободно – временске активности у оквиру осуђеничког савета.
Осуђенички колектив не постоји у старој згради Завода, јер према наводима начелника постоји
могућност негативног утицаја на осуђенички колектив.
2.4.1.4.

Измена програма поступања

На дан НПМ посете, укупан број лица лишених слободе у Заводу био је 163, од тога 90 осуђених,
25 прекршајно кажњених и 48 притворених лица. Од укупно 90 осуђених, 44 је у полуотвореном
третману укључујући и 3 осуђених са групом В, 44 осуђених разврстани у отворено одељење
укључујући и 2 прекршајно – кажњена лица и 5 осуђених лица којима је одређена група Б1 и
смештај на отворено одељење, услед додељених проширених права.
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Према наводима начелника, преиспитивање програма поступање ради се на месец дана, односно
пре рокова предвиђених Правилником о третману, програму поступања, разврставању и
накнадном разврставању. У прилог томе говори и чињеница да је велики број осуђених и
прекршајно кажњених лица у отвореном и полуотвореном третману. С обзиром на широк спектар
активности у Заводу за осуђена и прекршајно кажњена лица могућности за напредак постоје, у
шта се тим НПМ уверио увидом у поједине досијее осуђених. Такође, васпитна служба настоји да
све осуђене, без обзира на групу и смештај ангажује и организује им дан у складу са
индивидуалним програмом поступања и постављеним индивидуалним циљевима како би им
време било садржајно испуњено, а с друге стране како би имали могућности и за напредак у
третману и добијање проширених права и погодности. У складу са наредбом79 коју је Завод донео
2015. године, осуђена и прекршајно – кажњена лица имају распоред активности сваки дан,
укључујући индивидуални и групни рад, као и слободно временске активности било по избору
осуђених или по програму Службе за третман. У прилог претходно наведеном говори и податак
да је од укупног броја осуђених и прекршајно – кажњених лица у групи В било само тројица
осуђених80, као и да су међу осуђеничка насиља према наводима начелника ретка. У разговору са
лицима лишеним слободе у Заводу, није било примедби на поступање службе за третман.
НПМ похваљује рад Службе за третман која и поред отежаних услова за рад (кадровски
недостатак), у раду са лицима лишеним слободе има широко заступљен спектар васпитно –
корективних активности усмерених ка ресоцијализацији и реинтеграцији осуђених.
2.4.1.5.

Социјална подршка и припрема осуђених за отпуст

Према наводима начелника, сарадња са центрима за социјални рад (у даљем тексту: центри) је
добра и редовна. Центри се контактирају ради прикупљања додатних дијагностичких
информација о осуђеном приликом ступања на извршење казне и доношења предлога програма
поступања, ради остваривања права из социјалне заштите током извршења казне и сл. Током
пријема, приликом доношења Одлуке о програму поступања процењује се и потреба осуђених за
социјалном помоћу и постпеналном подршком и помоћи. Осуђени који немају обезбеђен смештај
након истека казне надлежни Центар за социјални рад налази одговарајући смештај и додељује
новчану помоћ.
У циљу остваривања помоћи и прихвата осуђених након истека казне, Завод је у сарадњи са
Повереничком канцеларијом у Сомбору и уз подршку Управе за извршење кривичних санкција
основао социо клуб „Корак по Корак“ са седиштем у просторијама за алтернативне санкције у
Градској кући у Сомбору. Клуб је основан јануара 2018. године на иницијативу запослених у
Заводу и Канцеларији за алтернативне санкција и у сарадњи са другим организацијама. Основна
улога Клуба је умањење степена ризика код осуђених за пенолошким и криминолошким
повратом, отклањање предрасуда према њима, као и приближавања заједници и освешћивање
заједнице према осуђенима. У социо клубу одржавају се различита предавања и групне
радионице на тему активног тражења посла, оспособљавања и обука, планирања слободног
времена, саветодавни рад и сл. Преко клуба постоји сарадња и са филијалом Националне службе
за запошљавање у Сомбору у циљу брзог проналаска запослења.
Начелник наводи да би било јако значајно уколико би Завод отворио интернет страницу81 у циљу
информисања јавности о услугама које клуб пружа, планираним програмима, активностима и
садржајима који се реализују, као и позивањем волонтера да се придруже овим активностима са
циљем оснаживања и помоћи и подршке осуђенима након истека казне. Ова замисао посебно је
значајна ако се има у виду да у Сомбору не постоје организације које се баве прихватом осуђених
након истека казне, тако да осуђени немају коме да се обрате за помоћ и подршку уколико им
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затреба. Такође, отварањем интернет странице клуба помогло би се и другим заводима који
планирају програме постпеналне помоћи, ако су осуђени са територије коју покрива Завод у
Сомбору. Начелник наводи да је Завод упознао Управу за извршење кривичних санкција са овом
идејом и молбом, али како су се издешавале измене у руководству у Управи, још увек нема
одговора.
МИШЉЕЊЕ
Тим НПМ подржава идеју Завода о отварању интернет странице ради информисања
јавности о услугама које клуб пружа у циљу успешне реинтеграције осуђених након истека
казне затвора и сматра да је она посебно значајна, ако се узму обзир потешкоће које прате
осуђене приликом поновног укључивања у друштво.
2.4.2.

ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

У тренутку посете НПМ од 90 осуђених, 6 лица је са непотпуном основном школом, 21 лице има
завршену основу школу, 57 лица имају завршену средњу школи (35 трећи степен средње школе и
22 четврти степен средње школе), завршену високу школу има 6 лица.
У Заводу се не спроводе сертификоване обуке за оспособљавање осуђених за поједина занимања
уназад 3 године, јер нема средстава у буџету за организовање ових врста обука. Приликом
упошљавања на поједина занимања, осуђена и прекршајно – кажњена лица су у обавези да прођу
обуку за конкретно занимање. Према наводима начелника, Завод има сарадњу са Основном
школом за образовање одраслих у Сомбору. Међутим, уговор између Завода и школе не постоји
којим би се прописали услови и начин остваривање сарадње, већ она зависи од средстава Завода
на годишњем новоу и потребе за укључивањем осуђених у образовање. Школу за основно
образовање одраслих у току 2018. године завршила су 2 осуђена лица, док је у тренутку НПМ
посете 1 лице похађало школу. Удружење „Gerhard“ из Сомбора пружа курс немачког језика
осуђеним лицима. У току 2018. године 3 осуђена су прошли курс немачког језика.
У оквиру Завода постоји привредно - услужна јединица Елен чија је привредна делатност дрвно прерађивачка производња, повртарска и сточарска производња, док је услужна делатност
занатски радови у грађевинарству, те постоји могућност за обуку осуђених за поједина занимања
и то за: столаре (рад са плинским дрветом, рад са плочастим материјалом), куваре, вариоце,
ваљушкаристе, повртарске и сточарске послове, вариоце и сл. Међутим, Завод нема финансијских
средстава за покривање трошкова ангажовања професора који би одржали теоријску наставу за
ове обуке, чиме би осуђени добили и сертификат од референтне установе о обучености за ова
занимања и могли да аплицирају на тржишту послова и лашке се укључе у друштво након истека
казне. Завод је како начелник наводи конкурисао за финансијска средства код Управе за
извршење кривичних санкција за обуке и едукације за 2019. годину.
19.
ПРЕПОРУКА
Управа за извршење кривичних санкција предузеће мере како би се определила средства на
годишњем нивоу за реализацију обука и курсева за лица лишена слободе у КПЗ Сомбор.
2.4.3.

УПОШЉАВАЊЕ

У Заводу постоје могућности за упошљавање осуђених и прекршајно–кажњена лица.
Распоређивање на радна места у Заводу ради се сходно Систематизацији радних места осуђених и
прекршајно - кажњених лица у Казнено-поправном заводу у Сомбору. У тренутку НПМ посете,
према службеним подацима, од укупно 115 осуђених и прекршајно – кажњених лица, њих 70 је
радно ангажовано, од тога 65 у Заводу и 5 лица ван Завода. Од укупног броја упослених, из
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отвореног и полуотвореног одељења ангажовано је 65 лица, од тога 2 лица из групе В ангажована
су на режијским пословима у оквиру павиљона где су смештени. Поред осуђених, у тренутку
посете и 3 прекршајно – кажњена лица су упослена. Начелник наводи, да сви радно способни
осуђени упошљавају. Не упошљавају се само она лица којима здравствено стање или старосно
доба то не дозвољава. Директор наводи да је Међународна организација Help донирала око 20
хиљада евра за набавку машина у столарској радионици, како би се проширио асортиман машина
за израду дрвних производа и капацитети за упошљавање лица лишених слободе.
На отвореном одељењу „Елен“ се, поред сточарства и пољопривреде, ради груба и фина обрада
дрвета. Завод производи све врсте палета (свих димензија), декоративне производе, рамове за
слике, штафелаје, галантерију, као и кошнице. Сви производи се пласирају на тржиште. Лица
лишена слободе која су упослена, свој радни дан започињу у 7:30, од 10 до 10:30 је пауза (маренда),
а радни дан завршавају у 14 часова, након чега осуђени имају слободно време.

Осуђени се ван Завода ангажују по основу уговора о пословно – техничкој сарадњи са градским
предузећима на пословима ЈКП Градске чистоће и грађевинско – занатским пословима. У
тренутку посете ван Завода упослено је било 5 лица на селектирању отпада, и молерским
радовима. Дешава се и да поједини послодавци ангажују осуђене након истека казне, а који су
током извршења казне били упослени код њих. Лица лишена слободе добијају надокнаду за рад,
која се обрачунава сходно времену проведеном на раду и коефицијенту сложености посла. Према
наводима начелника Службе за опште послове, радно ангажованим лицима недавно су исплаћене
накнаде за рад за септембар и октобар. Цене рада по сату у зависности од сложености посла су:
28,60 динара, 35, 75 динара и 42,90 динара. Накнаде за пун фонд сати рада за претходни месец
износиле су 5.033 динара, 6.292 динара и 7.550 динара. Евиденцију о времену проведном на раду
осуђених воде радни инструктори. Радно ангажована лица имају право на дневни, недељни или
годишњи одмор. Приликом упошљавања лица лишених слободе, води се рачуна о њиховој радној
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способности, ранијој осуђиваности и безбедносним ризицима. Службеник третмана – економиста
је лице које је одговорно за безбедност и заштиту на раду за поједине послове.
НПМ похваљује праксу упошљавања великог броја осуђених, укључујући и осуђене из В
групе и напоре које Завод чини како би осуђени стекли и одржавали радне навике и како
би им се организовало време у Заводу.
Притворена лица у Заводу се не упошљавају.
20.
УТВРЂЕНО
Притворена лице у Заводу се не упошљавају.
РАЗЛОЗИ
Комитет препоручује да органи Републике Србије уложе веће напоре у обезбеђење више могућности за рад
(по могућству неке струковне вредности) за све осуђене затворенике.82
Притвореник се може обавезати да обавља радове нужне за одржавање чистоће у просторији у којој борави.
Ако притвореник то захтева, судија за претходни поступак, односно председник већа, уз сагласност
управника завода, може дозволити да он ради у кругу завода на пословима који одговарају његовим
психичким и физичким својствима, под условом да то није штетно за вођење поступка. За тај рад
притворенику припада накнада коју одређује управник завода.83
По одобрењу органа који води поступак, а уз сагласност управника завода, притвореник се на свој захтев
може упослити да ради на пословима у кругу завода који одговарају његовим психичким и физичким
својствима, под условом да то није штетно за вођење поступка.84
CPT позива затворска власт заинтересованих земаља да усвоје и имплементирају свеобухватни режим
активности изван ћелије. Циљ је да се притвореницима (као и затвореницима) осигура да могу да проведу
разумни део дана (тј. осам сати или више) изван њихових ћелија, ангажовани у сврсисходним
активностима различите природе (рад, образовања, спорт, рекреација). Што је дужи период притвора,
режим активности би требало бити разноврснији. Свим затвореницима, без изузетка, мора бити
понуђено најмање један сат вежбања на отвореном, у одговарајућим објектима.85
ПРЕПОРУКА
КПЗ Сомбор предузеће мере како би се упослила притворена лица.
2.4.4.

СЛОБОДНО ВРЕМЕ

2.4.4.1.

Време изван затворених просторија и физичке активности

У старој згради Завода постоји три одвојена шеталишта, посебно за притворена, а посебно за
осуђена и прекршајно кажњена лица. Прекривени су зеленом површином и делује уређено. Од
справа за вежбање на шеталиштима се налазе справа за згибове и пропадање. Такође, постоји и
клупа за седење које је прекривена надстрешницом. Шетња лица лишених слободе траје сат
времена дневно или дуже.

Извештај о посети CPT, CPT/Inf (2016) 21, пар. 67.
ЗИКС чл. 218. ст. 5.
84 Правилник о извршењу мере притвора, чл. 44.
85 Стандарди CPT о притвору, пар. 58.
82
83
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Теретана у затвореном не постоји у старој згради Завода, а на отвореном одељењу Елан постоји
простор за теретану који је опремљен са неколико справа за вежбање. Међутим, како начелник
наводи, у њој не постоји довољно спортских реквизита. У старој згради Завода у заједничким
просторијама осуђених постоји сто за стони тенис и шах за бављење спортским активностима у
време лоших временске прилика.
У Заводу не постоји календар спортских догађаја, али се за осуђена и прекршајно – кажњена лица
од априла до септембра организују такмичења у стоном тенису и фудбалске утакмице. Од
почетка 2018. године организована су 3 такмичења у стоном тенису и 2 фудбалске утакмице
између павиљона на отвореном одељењу. У старој згради Завода организују се такмичења у шаху
и стоном тенису. Завод је израдио Упутство о организовању слободних активности за осуђена и
прекршајно кажњена лица. Слободно време осуђених током радних дана је од 16 до 18:30 часова,
када су предвиђене и спортске активности, док је током викенда и празника време предвиђено за
ове активности од 11 до 14 часова.
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2.4.4.2.

Културне и уметничке активности

У Заводу се за потребе организовања културно – уметничких активности користи тв сала. Сходно
Упутству о организовању слободних активности, време предвиђено за културно – забавне
активности је сваког уторка и четвртка. Од културно забавних активности организују се приредбе
и предавања са образовном тематиком, а осуђени се спорадично одводе и у посете музејима.
Последња посета музеју реализована је 2017. године током „Дана Музеја“. Осуђени се одводе и на
трибине у град, када се организују градска дешавања. Сваке године у августу на отвореном
одељењу Елан организује се ликовна колонија на којој учествују осуђени из свих казнено –
поправних установа. На сликарској колонији поред осуђеника учествују и академски сликари,
професори и студенти ликовне академије, а слике се излажу у КПЗ Сомбор и другим заводима.
Поред сликања, осуђеници на ликовној колонији имају прилику да се баве вајањем, израђивањем
дубореза и сл. Завод води евиденцију о свим одржаним слободно - временским активностима.
Такође, у оквиру групних облика рада са осуђенима се реди Метод фракталног цртежа који
представља, облик уметничког изражавања, подстиче креативност, али представља и технику
личног развоја.
НПМ похваљује праксу организовања културно – уметничких активности у циљу
окупирања слободног времена осуђених и прекршајно – кажњених лица и задовољења
њихових потреба за културно – уметничким стваралаштвом.
2.4.5.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

2.4.5.1.

Штампа

Завод нема кантину, тако да се лицима лишеним слободе омогућује да наручују штампу.
2.4.5.2.

Радио и телевизија

Сва осуђена лица имају могућност да прате телевизијски програм у дневном боравку, док
притворена, лица у пријемно одељењу и прекршајно – кажњена лица којима је казна до 30 дана
могу да прате телевизијски програм у својим собама.
Међутим, притвореницима и лицима у пријемној просторији - спаваоници је гледање
телевизијског програма дозвољено од 14 часова па до повечерја, док је за лица из полуотвореног
одељења праћење телевизијског програма дозвољено од 15 часова. С обзиром да су лица у
притвору и на пријему по 22 сата у спаваоницама, НПМ је става да требало да им се омогући да
прате телевизијски програм и у преподневним часовима, као и за лица из полуотвореног одељења
која нису упослена.
21.
ПРЕПОРУКА
КПЗ Сомбор ће притвореним лицима и лицима у пријемној просторији – спаваоници, као и
лицима смештеним у полуотвореном одељењу која нису упослена, омогућити праћење ТВ
програма и у преподневним часовима.
2.4.5.3.

Библиотека

У Заводу постоји посебна библиотека за осуђена лица која се налази у старој згради Завода и
посебна за лица која су смештена у отвореном одељењу. Фонд књига је око 200 – 300 наслова.
Завод нема сарадњу са градском библиотеком. У старој згради Завода библиотека се налази у
оквиру заједничких просторија осуђених лица и то између тв и стоно тенис сале. У библиотеци су
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ангажовани осуђени. Према наводима начелника осуђени су упознати са списком књига у
библиотеци. У библиотеци постоји домаћи прописи којима је регулисано извршење кривичних
санкција, преведени на енглески, као и на језицима националних мањина (румунски, ромски и
мађарски).
2.4.6.

ПОСЕТЕ

Просторија за посете лица лишених слободе постоји и одвојена је стакленим параванима, који
служе за затворене посете. Према службеним наводима отворене посете се остварују у првом делу
просторије који су опремљене столовима и столицама. Осуђеним лицима омогућене су отворене
посете једном недељно.

Посете у посебној просторији реализују се на отвореном одељењу Елан и то у оквиру редовног
права 1 у два месеца и као проширено право 2 пута у три месец. Посете у посебној просторији
трају 3 часа. У овој просторији налазе се само два кревета. Завод обезбеђује постељину осуђенима
кад долази блиско лице у посету.
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22.
УТВРЂЕНО
Посебна просторија за посете блиских лица није у складу са важећим стандардима.
РАЗЛОЗИ
Посебна просторија завода мора бити довољно пространа, загрејана, осветљена, са потребним
намештајем, купатилом и прилагођена за боравак деце.86
ПРЕПОРУКА
КПЗ у Сомбору предузеће мере и посебну просторију опремити у складу са стандардима.
2.4.7.

ПОШИЉКЕ И КОМУНИКАЦИЈА

2.4.7.1.

Пакети

Лицима лишеним слободе се омогућује два пута месечно пријем пакета, који се прегледа у
присуству лица. У ситуацијама када пакет садржи ствари које лице не може поседовати, исте се
враћају доносиоцу непосредно. Дозвољена тежина пакета је до 10 килограма.
2.4.7.2.

Новчане пошиљке

Лица лишена слободе имају право на неограничено примање и слање новчаних пошиљки.
Новчане пошиљке се уплаћују на депозит лица. На месечном нивоу лица могу трошити одређену
суму новца за набавку прехрамбених и других ствари за личну употребу које се обезбеђују преко
Завода.

86

Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора, чл.48.ст.2.
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2.4.7.3.

Телефонирање

Осуђеним лицима омогућено је коришћење телефонских говорнице у Заводу. У Заводу постоји
Упутство о телефонирању тако да осуђени из групе Б и А свакодневно могу да користе
телефонске говорнице, док затворено одељење може да користи телефонску говорницу 3 пута
недељно. Телефонске картице обезбеђује Завод.
2.4.8.

ВЕРСКА ПРАВА

У Заводу постоји посебна просторија прилагођена за обављање верских обреда. Два свештена
лица наизменично долазе у Завод сваког четвртка од 16 часова. Верску литературу обично доноси
свештено лице. Католички свештеник не долази, јер сматра да осуђене не треба посећивати док су
на извршењу казне. Осуђенима се омогућује исхрана у складу са верским убеђењима или за време
поста.
2.5.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

2.5.1.

ОРГАНИЗАЦИЈА

2.5.1.1.

Здравствена служба

На пословима здравствене заштите укупно је ангажовано четворо: два лекара (један специјалиста
интерне медицине и један специјалиста психијатрије) и два медицинска техничара. Оба лекара су
ангажована уговором о делу, а стално су запослени у Општој болници у Сомбору. Од
медицинских техничара, један је запослен на неодређено, а један на одређено време. Лекари су
радним данима (по један од њих) ангажовани у времену од 14:30 – 16:30 часова, док је радно време
медицинских техничара од 06:00 – 21:00 часова. Викендом и у дане празника је приправан неко од
медицинских техничара који по потреби долази. Такође, у ситуацијама када се то процени за
потребним, долази и лекар по позиву. Ако лекар није у могућности да дође, контактира се Служба
хитне медицинске помоћи.
23.
УТВРЂЕНО
У КПЗ Сомбор није обезбеђено континуирано присуство медицинског особља.
РАЗЛОЗИ
У погледу потребе за хитном негом, требало би да увек постоји дежурни лекар. Надаље, особа стручна да
пружи прву помоћ требало би увек да буде присутна у просторијама затвора, и то по могућности неко
са признатом стручном спремом за здравствену негу.87
ПРЕПОРУКА
Управа за извршење кривичних санкција предузеће мере како би се у КПЗ Сомбор
ангажовао довољан број медицинског особља за њихово стално присуство у Заводу.
2.5.1.2.

Здравствене евиденције

У Заводу свако лице има здравствени картон. Здравствени картони се воде уредно, сваки лекарски
преглед се заводи у здравствени картон и у Књигу амбулантног протокола за притворена, осуђена
и прекршајно кажњена лица. У Књигу амбулантног протокола се не уносе дијагнозе и налази
лекарског прегледа. Лица лишена слободе могу остварити увид у здравствени картон, а неретко
им се и фотокопира медицинска документација – углавном је реч о извештајима са
специјалистичких лекарских прегледа обављених у ОБ Сомбор. Насумично узетим здравственим
87

Стандарди ЦПТ: Услуге здравствене заштите у затворима, ЦПТ/Инф (93) 12, пар. 35.
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картонима и увидом у садржај истих, утврђено је да се подаци у здравственом картону уносе на
задовољавајући начин.
У Заводу се не води посебно тзв. Књига повреда. Повреде се евидентирају у здравственом картону.
По наводима техничара, све повреде, као и остала актуелна здравствена проблематика се исти дан
презентују управнику.
24.
УТВРЂЕНО
У КПЗ Сомбор се не води посебна евиденција о повредама.
РАЗЛОЗИ
Поред тога, потребно је водити засебан регистар повреда у коме ће се забележити све врсте уочених
повреда.88
Лекар у заводу дужан је да води посебну евиденцију о повредама осуђених.89
ПРЕПОРУКА
КПЗ Сомбор ће успоставити и водити посебну евиденцију о повредама осуђених.
Поред наведених евиденција, у Заводу се воде и Књига наркотика, Књига евиденције
специјалистичких прегледа, Књига штрајка глађу (Евиденција лица која одбијају лечење, храну
или воду), Евиденција о употреби теста за идентификацију употребе наркотика и Књига умрлих
лица.
Такође, по наводима техничара, постоји и интерна књига у којој су, ради лакше прегледности,
затвореници са здравственим тегобама сврстани по категоријама (Дрога и алкохол; Психијатрија;
Болести дисања; Болести срца и крвних судова; Болести пробаве; Евиденција тестирања на заразне
болести; Евиденција тестирања на психоактивне супстанце).
2.5.1.3.

Просторије за пружање здравствене заштите

Амбуланта се налази у приземљу зграде. Чине је две просторије, међусобно повезане вратима. У
амбуланту се улази из трпезарије за запослене. Једна просторија амбуланте је намењена за пријем
пацијената, у њој се налази радни сто у коме се под кључем налазе систематизовани здравствени
картони, ормар са књигама евиденције и текућом документацијом. У другој просторији се налазе
кревет, медицинска опрема и апотека. У два ормара су смештени лекови под кључем од којих се у
једном складиште и чувају лекови за психијатријски медикаментозни третман.
Од опреме служба располаже ЕКГ апаратом, оксиметром и боцом за кисеоник – ова опрема је
практично нова, пошто је набављена пре око пола године. Поред наведеног, у просторији се
налазе апарат за мерење крвног притиска, глукомер, термометар и вага. Завојни материјал и
средства за дезинфекцију су предвиђена за обраду лакших повреда (огуљотина и сл.), док се лица
која су задобила ране које се морају ушивати или какве теже повреде, шаљу у Општу болницу у
Сомбору.
25.
УТВРЂЕНО
У заводској амбуланти недостају инструменти за обраду рана.
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Стандарди ЦПТ: Документација и пријављивање медицинских доказа о злостављању ЦПТ/Инф(2013)29-парт, пар. 74.
ЗИКС, чл. 115. ст. 1. т. 6.
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РАЗЛОЗИ
Затворска здравствена служба морала би да обезбеди медицински третман и здравствену негу, као и
одговарајући режим исхране, те физиотерапијске, рехабилитацијске или било које друге потребне
специјалне погодности, под условима који су упоредиви са онима који се пружају пацијентима у
заједници на слободи. За то треба обезбедити здравствено, болничко и техничко особље, те просторије,
инсталације и опрему.90
Посебна просторија за обављање здравствених прегледа мора имати: одговарајући број столова и
столица; сто за преглед; параван за обезбеђење приватности осуђеног; орман за смештај лекова који се
закључава; орман за одлагање здравствене документације; стетоскоп; апарат за мерење крвног притиска;
неуролошки чекић и лампу; подну лампу за преглед; дигитални глукометар; једнократне тестове за
дијабетес; спатуле; стерилизатор; термометар; апарат за давање кисеоника са боцом; АМБУ сет за
реанимацију; негатоскоп за преглед рендген филмова; прибор за прву помоћ; хируршки сет
инструмената за мале хируршке интервенције у касети; завојни и други потрошни медицински
материјал, као и другу неопходну опрему за здравствени преглед и обављање амбулантних
интервенција.91
ПРЕПОРУКА
КПЗ Сомбор ће за амбуланту обезбедити инструменте за обраду рана.
Стационарни простор је релативно удаљен од амбуланте. Чини га једна соба, на 1. спрату. Ради се
о обичној просторији за осуђенике, површине око 15 м2, којој је промењена намена. У овој
просторији се налазе три кревета на спрат као и одвојен санитарни део. У моменту посете у
стационару се налазило шест болесних лица. Неколико њих се отежано кретало због старости или
лечења и излазак на шетњу им је проблем, јер морају да прођу степенице како би изашли у
двориште. Радијатор у овој спаваоници је неисправан: потребно је да се с времена на време одврне
вентил како би грејао, па се понекад дешава да је у спаваоници хладно.
26.
УТВРЂЕНО
Просторија за смештај оболелих осуђених, у коју су смештени осуђени који се отежано крећу,
налази се на спрату објекта, у њој су кревети на спрат и радијатор је неисправан.
РАЗЛОЗИ
Затворске управе ће учинити сва разумна прилагођавања како би осигурале да затвореници са физичким,
менталним или другим инвалидитетом имају потпун и делотворан приступ затворском животу на
једнакој основи.92
Сви смештајни простори намењени употреби затвореника, а посебно за спавање, морају испуњавати све
здравствене услове, уз дужну пажњу према климатским условима, а посебно кубичној запремини ваздуха,
минималном простору, осветљењу, грејању и вентилацији.93
Општи животни услови наведени у овим правилима, укључујући оне који се односе на светло,
вентилацију, температуру, санитацију, исхрану, воду за пиће, приступ отвореном ваздуху и физичком
вежбању, личну хигијену, здравствену заштиту и одговарајући лични простор, примењују се на све
затворенике без изузетка.94
Осуђени са инвалидитетом има право на смештај примерен врсти и степену његових потреба.95

Стандарди ЦПТ: Услуге здравствене заштите у затворима, пар. 38.
Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора, чл. 23. ст. 4.
92 Нелсон Мандела правила, прав. 5.2.
93 Нелсон Мандела правила, прав. 13.
94 Нелсон Мандела правила, прав. 42.
95 ЗИКС, чл. 77. ст. 3.
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Просторије у којима осуђени живе и раде морају бити чисте, суве, проветрене, загрејане и довољно
осветљене, како природним, тако и вештачким светлом које омогућава читање и рад без сметњи за вид.
Спаваоница мора бити толико пространа да на сваког осуђеног дође најмање осам кубних метара и
четири квадратна метра простора.96
Просторије у којима осуђени у заводу живе и раде су чисте, суве, проветрене, загрејане и довољно
осветљене како природним, тако и вештачким светлом које омогућава читање и рад без сметњи за вид.
Просторије у којима осуђени бораве, раде и хране се, загревају се у зимском периоду. Загревање просторија
зависи од климатских услова, а по правилу траје од 15. октобра до 15. априла. Уколико временски услови
или други објективни разлози то захтевају, управник завода може скратити или продужити грејну
сезону.97
Смештај осуђеног са инвалидитетом је примерен врсти и степену његових потреба.98
ПРЕПОРУКА
КПЗ Сомбор ће за особе које имају потешкоће у кретању обезбедити спаваоницу која ће
бити прилагођена њиховим потребама.
2.5.1.4.

Апотека, подела лекова и терапије

Лекови за текућу употребу, а по препоруци и надзору лекара, сортирају се у тзв. дозере. Терапију
деле медицински техничари, а у данима викенда и празника поделу терапије врши Служба за
обезбеђење. Став НПМ, као и ЦПТ,99 је да лекове могу да деле само здравствени радници. Како би
се ово омогућило у КПЗ Сомбор, неопходно је запослити довољно медицинског особља.100
У својим собним касетама лица лишена слободе могу да држе само витамине и помоћна лековита
средства на биљној бази. Снабдевеност лековима је задовољавајућа. Лекови који се не налазе на
тзв. позитивној листи, а постоји медицинска индикација за њихову примену, могу бити
набављени и достављени од стране родбине. Ови лекови се чувају у апотеци и дистрибуирају на
уобичајен начин.
2.5.2.

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

2.5.2.1.

Прегледи по пријему

Свако лице се прегледа на пријему, када се и отвара здравствени картон. Тај преглед се врши истог
дана ако је лице примљено у Завод пре доласка лекара или у року од једног дана, ако је пријем
извршен у вечерњим сатима или касније поподне. Ако је лице примљено у дане викенда или
празника, биће прегледано првог наредног радног дана. У циљу документовања и извештавања о
било каквом насиљу које је лице које је примљено у Завод могло претрпети, од важности је да први
лекарски преглед у Заводу буде обављен што пре и да ту не долази до већих одлагања.
27.
УТВРЂЕНО
Ако се лице лишено слободе прими у КПЗ Сомбор у дане викенда или празника, први лекарски
преглед ће имати тек првог наредног радног дана.

ЗИКС, чл. 79. ст. 1.
Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора, чл. 15. ст. 2.
98 Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора, чл. 16. ст. 1. и 7.
99 Извештај ЦПТ о посети Кипру, ЦПТ/Инф (2012) 34, пар. 80: По мишљењу ЦПТ-а, није у надлежности затворских
службеника да издају преписане лекове или да дају инјекције – издавање лекови могу да обављају само медицински техничар или
обучени фармацеутски диспанзер, док инјекције могу давати само квалификовано медицинско особље.
100 Видети поглавље 2.5.1.1. Здравствена служба.
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РАЗЛОЗИ
Још од раних фаза своје активности, ЦПТ наглашава значајан допринос који на местима лишења слободе
службе здравствене заштите могу и треба да пружају у борби против злостављања лица лишених
слободе методичним евидентирањем повреда и давањем информација надлежним властима. Тачно и
благовремено документовање и пријављивање таквих медицинских доказа у значајној мери ће олакшати
истрагу евентуалних случајева злостављања и утврђивање одговорности починилаца, што, пак, делује
као снажно средство одвраћања од злостављања у будућности.
ЦПТ посебну пажњу посвећује улози коју затворске службе здравствене заштите треба да играју у борби
против злостављања. Природно је да та улога делом буде везана за могуће злостављање лица лишених
слободе током трајања лишења слободе, било да га врши особље или други затвореници. Међутим,
службе здравствене заштите у установама које представљају пунктове за улазак у затворски систем
такође треба да дају кључни допринос у спречавању злостављања у периоду непосредно пре боравка у
затвору, односно док су лица лишена слободе – задржана од служби за спровођење закона (као што су нпр.
полиција или жандармерија).101
Здравствени преглед новопримљених затвореника, а посебно у установама које представљају тачке
уласка у затворски систем, има велики значај. Такав преглед је од суштинске важности, посебно за
спречавање ширења преносивих болести , спречавање самоубистава и за тачно благовремено
евидентирање повреда.
Комитет жели да нагласи да лекар треба да разговара са сваким новопримљеним затвореником на
одговарајући начин и да изврши физички преглед што је могуће пре по пријему; осим у изузетним
околностима, разговор/преглед треба да се обави на дан пријема, а посебно када су у питању притворски
објекти. Такође, Комитет подсећа да затворске службе здравствене заштите могу значајно да допринесу
спречавању неадекватног поступања према притвореницима и пре пријема и током боравка, помоћу
систематског евидентирања повреда и да, по потреби, обезбеде информације за релевантне државне
органе. 102
Непосредно после пријема у завод, а најкасније у року од 24 часа, лекар обавља здравствени преглед
осуђеног. На захтев осуђеног или због уочених здравствених сметњи током пријема, преглед се обавља без
одлагања.103
Непосредно после пријема у завод, а најкасније у року од 24 часа, лекар обавља здравствени преглед
притвореника. На захтев притвореника или због уочених здравствених сметњи током пријема, преглед
се обавља без одлагања.104
ПРЕПОРУКА
КПЗ Сомбор ће обезбедити да се први лекарски преглед лица лишених слободе увек обавља
најкасније у року од 24 сата после њиховог пријема у Завод.
Први лекарски преглед се састоји од узимања анамнезе у оквиру које се лица питају у вези са
тренутним стањем здравља, постојањем какве хроничне соматске или менталне болести, болести
зависности, те најпосле давање процене о радној способности. Све наведено је у виду штампаног
формулара којег лекар попуњава и који се умеће у здравствени картон. Такође, при првом
прегледу лекар у посебан формулар-упитник уноси податке везане за ТБЦ (Упитник за
откривање симптома туберкулозе.) Медицинско особље наводи да лица при првом прегледу
углавном не свлаче одећу у циљу прегледа (инспекције) целог тела, већ се, ако постоји потреба
“одећа задигне”. Ово су потврдили и недавно примљени затвореници са којима је тим обавио
разговоре. Техничар то објашњава тиме да се пре првог лекарског прегледа примљено лице прво
прегледа од стране пријемне службе, па се лекар обавештава ако се запази каква повреда. Само у
тим ситуацијама се скида сва одећа и лекар прегледа цело тело. Такође, у документацији неколико

Стандарди ЦПТ: Документација и пријављивање медицинских доказа о злостављању, пар. 71.
Извештај ЦПТ о посети Србији 2017. год, ЦПТ/Инф (2018) 21, пар. 59.
103 Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора, чл. 12. ст. 1.
104 Правилник о извршењу мере притвора, чл. 12. ст. 1.
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случајева у које је извршен увид није уписано да је на пријему обављено мерење телесне висине и
тежине, као ни мерење крвног притиска.
28.
УТВРЂЕНO
Први преглед лица лишених слободе не укључује обавезни преглед свих телесних предела,
односно преглед пацијента без одеће.
У неколико случајева нису уписани подаци о мерењу телесне висине и тежине, као ни крвног
притиска.
РАЗЛОЗИ
Лекар или други квалификовани здравствени радници, без обзира да ли су обавезни да подносе извештаје
лекару, ће видети, причати са и прегледати сваког затвореника што пре, након његовог пријема и након
тога по потреби. Посебна пажња ће се посветити препознавању било каквог злостављања којем су
новопридошли затвореници могли бити подвргнути пре пријема.105
Код прегледа затвореника лекар или квалификовани медицински техничар који је одговоран том лекару
обратиће посебну пажњу на евидентирање и извештавање надлежних органа о било ком знаку или
индикацији да се са затвореницима можда поступа насилно.106
ЦПТ посебну пажњу посвећује улози коју затворске службе здравствене заштите треба да играју у борби
против злостављања. Природно је да та улога делом буде везана за могуће злостављање лица лишених
слободе током трајања лишења слободе, било да га врши особље или други затвореници. Међутим,
службе здравствене заштите у установама које представљају пунктове за улазак у затворски систем
такође треба да дају кључни допринос у спречавању злостављања у периоду непосредно пре боравка у
затвору, односно док су лица лишена слободе – задржана од служби за спровођење закона (као што су нпр.
полиција или жандармерија).107
Први здравствени преглед се састоји од визуелног прегледа тела осуђеника, узимања анамнестичких
података, података о акутним и хроничним обољењима, провере и мерења основних телесних функција
(дисање, притисак, моторика и сл.).108
Први здравствени преглед се састоји од визуелног прегледа тела притвореника, узимања анамнестичких
података, података о акутним и хроничним обољењима, провере и мерења основних телесних функција
(дисање, притисак, моторика и сл.).109
ПРЕПОРУКА
Први преглед лица лишених слободе у КПЗ Сомбор ће укључивати преглед свих телесних
предела, односно преглед пацијента без одеће, а ради откривања евентуалних телесних
повреда које могу бити у вези са насилним поступањем према лицу лишеном слободе. У
вези са овим прегледом у медицинску документацију је потребно унети одговарајуће
констатације – да је извршен целокупни телесни преглед којим нису установљене телесне
повреде, односно, када се овакве повреде установе исте морају бити описане.
Увек приликом првог прегледа ће се мерити висина, тежина и крвни притисак лица
лишеног слободе и резултати уписивати у одговарајућу документацију.
Уколико припадник Службе за обезбеђење приликом пријема у установу на затворенику уочи
телесне повреде за које наведе да су нанете насилно, ове повреде се документују тако што
припадник Службе о томе сачињава службену белешку, а лекар саставља извештај у који уписује
опис повреда, наводе лица о околностима под којима су повреде настале и мишљење лекара о
Нелсон Мандела правила, прав. 30(б).
Европска затворска правила, прав. 42.3.в.
107 Стандарди ЦПТ: Документација и пријављивање медицинских доказа о злостављању, ЦПТ/Инф (2013) 29, пар. 71.
108 Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора, чл. 12. ст. 2.
109 Правилник о извршењу мере притвора, чл. 12. ст. 2.
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повезаности навода и насталих повреда.110 Од лица се узима писмена изјава и комплетна
документација се доставља јавном тужилаштву. Током 2018. године догодио се 1 овакав случај.
Према службеним наводима, службеници Сектора унутрашње контроле Министарства
унутрашњих послова су у Заводу обавили разговоре са припадницима Службе за обезбеђење у
вези обавештења тужилаштву.
2.5.2.2.

Редовни (периодични) прегледи

Лекар не врши периодичне систематске прегледе лица нити у том смислу доставља управнику
извештаје.111 Управник се свакодневно информише о здравственом стању лица усмено на
јутарњем састанку запослених. Из тих разлога, према наводима техничара, нема потребе да лекар
управнику доставља и периодичне извештаје о здравственом стању затвореника. Такође, истиче се
и да су у Заводу углавном лица која се не задржавају дужи временски период - “до око 2 године”.
Техничар наводи да, према његовим сазнањима, у последње време није било случајева да лекар
због нарушеног здравственог стања осуђеног лица, односно из медицинских индикација,
предложи управнику прекид извршења казне.
2.5.2.3.

Прегледи по захтеву

Свако лице које сматра да му је потребан преглед лекара буде прегледано. Ова лица се увече
пријављују Служби за обезбеђење за сутрашњи преглед и уписују у Књигу пријава за лекарске
прегледе. Списак се затим ујутру предаје медицинском техничару, док лекар, радним данима
после подне, врши прегледе пријављених. Уколико постоји потреба да се преглед хитно обави,
позива се лекар који долази ван радног времена или се позива СХМП. Служба за обезбеђења не
присуствује лекарском прегледу, што је утврђено и у непосредном разговору са више лица
лишених слободе. НПМ посебно похваљује овакву праксу у КПЗ Сомбор.
Увидом у Књигу амбулантних протокола за 2018. годину, констатује се да је у овој години, до дана
мониторинга, извршено 2675 прегледа, док је у претходној години, према наводима медицинског
техничара, тај број износио “нешто преко 3000”.
2.5.2.4.
2.5.2.4.1.

Прегледи у посебним случајевима
Прегледи поводом примене мера усамљења и упућивања у самицу

Лекар прегледа лица лишена слободе након одређивања дисциплинске мере упућивања у самицу,
односно посебне мере усамљења, као и свакодневно током боравка на мери. Лекар свој налаз и
запажања уноси у посебну књигу евиденције, што се током мониторинга констатује увидом у
књигу евиденције (Књига обиласка лица у самици).
2.5.2.4.2.

Прегледи поводом примене мера принуде

Лице према којем је примењена мера принуде се прегледа одмах ако је то изводљиво (ако је лекар
у Заводу) или онда када лекар, по обавештењу, дође. Техничар наводи да се извештај са овога
прегледа доставља начелнику Службе за обезбеђење. Поред овог прегледа који се обавља одмах по
примени мера принуде, лекар прегледа то лице и сутрадан (најкасније у року од 24 сата).
Извршен је увид у лекарски извештај за лице према коме су примењене мере принуде. Према том
извештају констатује се да је за наведено лице дат опис налаза телесног прегледа (“на леђима у
пределу лопатица видљиво црвенило”), те да је том приликом измерен крвни притисак. У
сутрашњем прегледу, констатује се у налазу да је “црвенило у повлачењу”. Овај извештај садржи
110
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наводе лица према коме је мера принуде примењена о начину настанка повреде (“каже да је пао
са кревета”).112
2.5.3.

ЛЕЧЕЊЕ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

2.5.3.1.

Лечење и интервенције у Заводу

Лечење се спроводи уз пристанак пацијента. У просторијама Завода поред спровођења
медикаментозне терапије, раде се и интервенције збрињавања “мањих “повреда, које не захтевају
хируршки третман у смислу ушивања рана и сличног. Од осталих процедура врши се мерење
шећера у крви, мерење крвног притиска, телесне температуре, терапија кисеоничком потпором, а
од дијагностике користи се ЕКГ апарат.
2.5.3.2.

Лечење и интервенције ван завода

На локалном нивоу, сарадња са цивилним здравственим установама је регулисана уговором
(Општа болница и Дом здравља у Сомбору). Поред Службе хитне медицинске помоћи, сарадња са
Општом болницом је по наводима техничара, изванредна. Ако постоји потреба за прегледом ван
Завода, управник, на писмени предлог лекара, потписује налог за вођење лица на преглед код
специјалисте у цивилну здравствену установу у Сомбору или СЗБ у Београду. Пацијенти се у
пратњи техничара и/или радника Завода транспортују до болнице, где се обављају
специјалистички прегледи, спроводе дијагностичке процедуре и лабораторијске анализе, а у
акутним случајевима и хируршке и друге интервенције. Наводи се и да затвореници чак имају
приоритет у остваривању здравствених услуга у односу на редовно заказане пацијенте. До сада,
није познато да су поменуте здравствене установе одбиле пријем лица лишених слободе.
Сарадња са Специјалном затворском болницом у Београду је оцењена такође као задовољавајућа, с
тим што се понекад дешава да врате пацијента због недостатка просторних капацитета, а било је
случајева да се лице врати, јер није постојала медицинска индикација за пријемом у овој установи.
НПМ је обратио пажњу на примедбе појединих лица да им се ускраћују специјалистички
прегледи за које они сматрају да су им потребни и на основу непосредних прегледа ових лица и
увида у здравствене картоне закључио да се према њима коректно спроводи лечење, те да, за сада,
не постоје медицинске индикације које би захтевале корекцију актуелног медицинског третмана.
2.5.3.3.

Стоматолошка заштита

Како Завод нема стоматолошку службу, стоматолошка заштита се спроводи у оквиру сарадње са
стоматолошком службом Дома здравља. Стоматолошке услуге се по наводима техничара односе
углавном на вађење зуба. Техничар наводи да је протеклог месеца 12 лица вођено код стоматолога.
Периодична стоматолошка контрола се не спроводи.
2.5.3.4.

Лечење душевно оболелих лица

Према наводима техничара, у Заводу се актуелно налази десет лица са психијатријским
здравственим проблемима. С обзиром да је један од ангажованих лекара психијатар, њихово
лечење се континуирано спроводи у самом Заводу. У ситуацијама када психијатар процени да је
потребан хоспитални третман затвореници се упућују у СЗБ ( углавном лица код којих је
процењен повећан суицидални ризик).
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2.5.4.

ПОСЕБНИ АСПЕКТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

2.5.4.1.

Заразне болести

У Заводу не постоји посебна просторија за издвајање оболелих од заразних болести. Понекад
постоји проблем вашљивости код ново примљених, али се тај проблем, када се појави, успешно
решава употребом медицинских средстава против ваши, којим апотека располаже.
Према наводима техничара, тренутно су у заводу четири лица позитивна на хепатитис Ц, нема
позитивних на Хепатитис Б ни на ХИВ. Прошлог месеца је отпуштено једно лице које је било ХИВ
позитивно.
2.5.4.2.

Болести зависности

У Заводу се налазе четири лица која су користила психоактивне супстанце током коришћења
погодности. У периоду октобар 2017. – новембар 2018 године позитиван тест је био код две
тестиране особе. Код оба ова лица тест је био “позитиван на ТХЦ-марихуану”, тестирани су по
повратку са викенда. Извршен је увид у књигу “Евиденције употребе теста за идентификацију
употребе наркотика за ЛЛС” и подаци у књизи су конзистентни са наводима техничара.
2.5.4.3.

Повређивања

Извршен је увид у здравствени картон лица које је имало телесну повреду. Констатује се да је
повреда убележена у здравствени картон (повреда прста на нози), да су убележени наводи лица
како је повреду задобио (“пала страница приколице”) и коректно је описан локални налаз на
повређеном прсту. Повреда није фотографисана нити уписана у схему тела. Ово лице је упућено
ортопеду у ОБ у Сомбору које је спровео РТГ дијагностику (констатован прелом) и препоручио
терапију. Извештај са овога прегледа је уредно сачуван у здравственом картону. Техничар даље
наводи да свако повређено лице, “пише изјаву о томе како је задобио повреду”, али да се та
евиденција не налази у амбуланти већ код Службе за обезбеђење.
НПМ је утврдио могућност унапређења документовања повреда. У горе описаном случају
примене мера принуде113 недостаје мишљење лекара о пореклу описаног “црвенила”, да ли је у
питању телесна повреда, наведено “црвенило” није детаљније описано у погледу његовог изгледа,
ближе локализације (на који лопатични предео се односи, на један или оба), величине, правца
пружања (нпр. попречан, кос, усправан и слично), да ли је реч о једној повреди или о две повреде
(промене); недостаје дијагноза повреде (промене) на латинском језику. Лекар на крају извештаја у
мишљењу наводи “видљиво црвенило на леђима одговара примени физичке снаге”, не
опредељујући прецизније механизам настанка повреде (активни ударац каквим предметом и
слично).
Такође, повреде се не фотографишу ни не уписују у схему тела.
29.
УТВРЂЕНО
КПЗ Сомбор не документује повреде уочене на лицима лишеним слободе на начин предвиђен
стандардима.
РАЗЛОЗИ
Записник настао након медицинског скрининга поменутог у ставу 73. треба да садржи: i) изјаве које је
дотично лице дало, а које су релевантне за лекарски преглед (укључујући његов/њен опис сопственог
здравственог стања, као и све наводе о злостављању), ii) потпун извештај о објективним налазима
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лекара заснованим на детаљном прегледу, и iii) запажања здравственог радника у вези са тачкама i) и ii),
уз назнаку поклапања било којих навода и објективних налаза лекара. Записник такође треба да садржи
резултате обављених додатних прегледа, детаљне закључке специјалистичких консултација, као и опис
терапије пружене због повреда и свих других обављених поступака.
Евидентирање здравственог прегледа у случајевима трауматских повреда треба обављати на
специјалном обрасцу предвиђеном у ту сврху, са шематским скицама тела на којима се могу означити
трауматске повреде и које ће се чувати у здравственом досијеу лица лишеног слободе. Надаље, било би
пожељно да се направе фотографије повреда, и те фотографије такође треба ставити у здравствени
досије. Поред тога, потребно је водити засебан регистар повреда у коме ће се забележити све врсте
уочених повреда.114
Делегација Комитета је уочила да је позитивно то што су све установе имале посебан регистар повреда,
у који лекари треба да евидентирају повреде констатоване на затвореницима приликом пријема у
затвор или током боравка у затвору. Међутим, повреде које се уоче на новопримљеним затвореницима и
даље се описују на површан начин и лекари не изводе закључке у смислу компатибилности повреда са
наводима притвореника о неадекватном поступању полиције.
Евиденција сачињена након здравственог прегледа треба да садржи:
i) опис изјава које је дало лице, а које су релевантне за здравствени преглед (укључујући његов/њен опис
свог здравственог стања и све наводе о злостављању),
ii) потпун опис објективних лекарских налаза на основу темељног прегледа,
ii) запажања стручног здравственог радника с обзиром на i) и ii), при чему исти треба да укаже на
доследност између навода и објективних лекарских налаза.
Евиденција такође треба да садржи и резултате додатних обављених прегледа, детаљне закључке
специјализованих консултација и опис прописаног лечења повреда и свих наредних спроведених
процедура.
Евиденција о здравственом прегледу у случају трауматских повреда треба да буде сачињена на посебном
обрасцу намењеном за ту сврху, са приказом тела у коју су уцртане трауматске повреде која ће се
чувати у здравственом картону затвореника. Такође, било би пожељно да се повреде фотографишу и те
фотографије би такође требало ставити у здравствени картон. Поред тога, треба водити посебан
регистар повреда у који треба евидентирати све врсте повреда које се запазе.115
ПРЕПОРУКА
Код постојања телесних повреда потребно је у налазу лекара да се исте детаљније опишу у
погледу величине, прецизније локализације, изгледа, броја и другог. На основу тако
написаног налаза потребно је определити врсту повреде, навести дијагнозу латинским
језиком, а у мишљењу по могућству прецизније определити механизам њеног настанка,
односно образложити мишљење о повезаности примењене мере и насталих повреда.
Повреде ће се евидентирати у посебном обрасцу намењеном за ту сврху, са мапом тела у коју
су уцртане повреде, који ће се чувати у здравственом картону.
Повреде ће се фотографисати, а фотографије ће се чувати у здравственом картону.
2.5.4.4.

Штрајк глађу

По наводима техничара, информације да неко лица одбија храну или воду лекар добија од
Службе за обезбеђење. Преглед лица лекар врши првог наредног дана у амбуланти и редовно
наредних дана. Увидом у Књигу евиденције лица која одбијају, храну воду или лекове, види се да
се свакодневно констатује телесна тежина и стање крвног притиска, а код појединих лица и
концентрација шећера у крви.
2.5.4.5.
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Смртни случајеви

Стандарди ЦПТ: Документација и пријављивање медицинских доказа о злостављању, ЦПТ/Инф (2013) 29, пар. 74.
Извештај ЦПТ о посети Србији 2017. год, ЦПТ/Инф (2018) 21, пар. 58. и 59.
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Увидом у посебну књигу евиденције (Књига умрлих лица), констатује се да је у периоду 2007. –
2018. година било 8 смртних случајева. Наведено је да су сва лица умрла природном смрћу, у ОБ у
Сомбору и у СЗБ у Београду.
Техничар наводи да не зна да ли су код умрлих лица рађене обдукције и да се, ако је и било
обдукција, њима обдукциони записници не достављају.
30.
УТВРЂЕНО
КПЗ Сомбор не добија писани налаз и мишљење вештака који је извршио преглед и обдукцију
леша лица које је у тренутку смрти било лишено слободе.
РАЗЛОЗИ
Где је то могуће, у евиденцију о лицу лишеном слободе се уносе подаци о околностима и узроцима повреда
или смрти и, у случају друге, одредишту посмртних остатака.116
Комитет препоручује да органи Републике Србије уведу праксу спровођења темељне истраге сваке
смрти пацијента, нарочито са циљем да се утврди да ли се нешто може научити што се тиче
поступака рада. Наиме, Комитет понавља своју препоруку да управа затвора и затворски лекари треба
систематски да добијају закључак из извештаја о обдукцији (или макар обавештења о узроку смрти), као
и све резултате судске истраге таквих случајева, у вези са затвореницима који су умрли лишени слободе
у затвору или спољној болници пошто су премештени из установа у којима су били.117
ПРЕПОРУКА
КПЗ Сомбор 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.
2.5.5.

ЗДРАВСТВЕНИ НАДЗОР

2.5.5.1.

Надзор над радом Завода

Лекар учествује у састављању јеловника, води се рачуна о исхрани посебних категорија лица (нпр.
дијабетичари) и проверава храну која се издаје за ручак. Тренутно су у Заводу један вегетаријанац
и два лица муслиманске вероисповести према којима се прилагођава јеловник. Лекар не подноси
посебан извештај управнику у вези са препорукама о исхрани. Техничар наводи да у заводу раде
два “одлична кувара”, док се значајан део намирница обезбеђује са њихове економије. У разговору
са лицима која су се налазила у заводском стационару, такође је похваљен рад кувара.
Лекар не обавља контролу смештаја, хигијене, санитарних и других услова који утичу на здравље
лица лишених слободе, те у том смислу ни не даје препоруке управнику.
31.
УТВРЂЕНО
Лекар у Заводу не подноси управнику у писменој форми све прописане извештаје.
РАЗЛОЗИ
Лекар у заводу дужан је да контролише смештај, исхрану, хигијену, санитарне и друге услове од којих
зависи здравље осуђених.118
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Лекар у заводу дужан је да управнику завода у писменој форми
1) подноси периодичне извештаје о здравственом стању осуђених;
2) поднесе извештај увек када установи да је физичко или душевно стање осуђеног нарушено или
угрожено због продужења или начина издржавања казне и да препоручи мере за поступање са тим
лицем, укључујући и могућност прекида извршења казне;
3) даје налазе и препоруке о количини и квалитету хране за осуђене;
4) даје 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;
5) даје налазе и препоруке у вези са неопходним физичким активностима осуђених.
Управник завода дужан је да без одлагања предузима мере из става 1. овог члана које му препоручи
лекар.119
ПРЕПОРУКА
Лекар КПЗ Сомбор ће управнику Завода у писменој 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 и препоручити мере за поступање са тим лицем, укључујући и могућност прекида
извршења казне; налазе и препоруке о количини и квалитету хране за осуђене; 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; налазе
и препоруке у вези са неопходним физичким активностима осуђених.
2.5.5.2.

Надзор над радом здравствене службе

Прошле године је обављен надзор над заводском амбулантом од стране Министарства здравља.
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