
 

 

Ова конференција одржава се у оквиру пројекта Центрa за позоршна истраживања-

АпсАрт чији су партнери Београдски центар за људска права и Комитет правника за 

људска права  

Више на: http://www.zatvorzakon.org/ 

                      ОDBOR ZA LJUDSKA PRAVA  

                            LESKOVAC 

ПОЗИВ НА КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА МЕДИЈЕ 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У ЗАТВОРИМА  

Поводом Међународног дана подршкe жртвама тортуре 

26. јун 2014, 11ч, Медија центар, Теразије бр.3 

 

Поштовани/а, 

Поводом Међународног дана подршке жртвама тортуре, у Медија центру 26. 

јуна 2014. године од 11 сати, одржаће се конференција за медије у организацији 

институција и невладиних организација које се баве унапређењем права осуђеника: 

Заштитника грађана Републике Србије, АпсАрт Центра за позоришна истраживања, 

Београдског центра за људска права, Одбора за људска права – Лесковац и Комитета 

правника за људска права. 

 

Током јединственог пројекта „Од кршења до стварања закона“ у коме су 

осуђеници по први пут били питани за мишљење о томе како да се унапреди њихов 

положај, преко 1.000 осуђеника се изјаснило да је унапређење здравствене 

заштите у затворима апсолутни приоритет. Ургентно стање у овој области 

потврђено је извештајем Заштитника грађана Републике Србије о стању здравствене 

заштите у затворима. 

 

Специјални правни тим је, на основу консултација са Министарством здравља, 

потврдио потребу и осуђеника и здравствених радника за уређењем поступања 

лекара у затворима. У складу са новим Законом о извршењу кривичних санкција, 

израђен је предлог новог правилника и упутства којим се може значајно унапредити 

рад здравствених служби, а који ће бити представљен на конференцији. 

 

О значају улоге лекара у процесуирању тортуре говориће председник Одбора за 

људска права – Лесковац, на примеру најновије пресуде Европског суда за људска 

права, којим је утврђено да Србија није процесуирала могућу тортуру над 37 

осуђеника за време побуне 2006. године, у Казнено поправном заводу у Нишу. За овај 

пропуст државе, грађани Србије ће морати да плате 135.000 евра.  

 

Позивамо све заинтересоване да се пријаве за учешће на телефоне 011-3344425 

и 3344235 или путем мејла office@yucom.org.rs, до среде у 15 часова.  

 

Подсећамо да конференцију можете пратити уживо на адреси 

http://www.mc.rs/ .  


