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У циљу праћења поступања по препорукама упућених у Извештају о посети ОЗ
Краљево из 2012. године, Заштитник грађана је у обављању послова Националног
механизма за превенцију тортуре (НПМ) 23. марта 2015. године обавио посету ОЗ
Краљево и том приликом утврдио следеће:
2.1.1.

СМЕШТАЈ ПРИТВОРЕНИКА

1.
УТВРЂЕНО - 2012. г.
У притворској јединици ОЗ Краљево се у просторије-спаваонице смешта већи број
притвореника од њиховог капацитета.
ПРЕПОРУКА - 2012. г.
У притворској јединици ОЗ Краљево обезбедиће се потребан простор за смештај
притвореника, тако да на једног притвореника у просторији-спаваоници дође најмање
осам кубних метара и четири квадратна метра простора.
ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ - 2015. г.
Потребно је даље праћење.
Управник Затвора истакао је да, иако је ситуација мало побољшана, и даље присутан
проблем смештања великог броја притвореника у односу на капацитет Затвора, који није
могуће повећавати јер се просторије ОЗ Краљева налазе у оквиру зграде ПУ у Краљеву.
Укупан број притвореника у 2014. години износио је 248 мушкараца (од тог броја 2
малолетника) и 19 жена. На дан посете НПМ, у притвору је било смештено 43 лица.
2.
УТВРЂЕНО – 2012. г.
Зидови у неким просторијама-спаваоницама притворске јединице су неокречени и примећена је
влага. Такође, поједини санитарни уређаји су у лошем стању.
ПРЕПОРУКА – 2012. г.
ОЗ Краљево ће се у свим просторијама-спаваоницама притворске јединице, у којима је то
потребно, санирати зидове од влаге, извршити хигијенско кречење и поставити нове
санитарне уређаје.
ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ - 2015. г.
Поступљено је по препоруци.
Зидови су санирани од влаге, просторије су окречене, а у оквиру мокрих чворова у
просторијама-спаваоницама промењени су дотрајали санитарни уређаји и уграђени су
тушеви са топлом водом.
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2.1.2.

СМЕШТАЈ ОСУЂЕНИХ

3.
УТВРЂЕНО – 2012. г.
У оквиру дневног боравка који представља просторију у којој осуђена лица током дана проводе
највећи део времена не постоји мокри чвор. Осуђена лица користи мокри чвор до ког долазе
искључиво уз пратњу службених лица.
ПРЕПОРУКА – 2012. г.
ОЗ Краљево ће у оквиру дневног боравка оформити мокри чвор који је осуђеним лицима
непосредно доступан.
ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ - 2015. г.
Поступљено је по препоруци.
Унутар дневног боравка није оформљен мокри чвор, али је осуђенима омогућен одлазак у
тоалет који се налази у близини просторије. Једино у времену предвиђеном за шетњу лица
на издржавању мера притвора (од 08:00 до 12:00), врата дневног боравка се повремено
закључавају како осуђеници и притвореници не би дошли у контакт, и то само за време
које је потребно да једна соба оде са шетње и да се изведе следећа.
2.1.2.2. СМЕШТАЈ ОСУЂЕНИКА У ПРИЈЕМНОМ ОДЕЉЕЊУ
4.
УТВРЂЕНО – 2012. г.
У просторији која се користи као пријемно одељење, мокри чвор, иако је параваном делимично
одвојен од остатка просторије, не обезбеђује приватност лица, с обзиром да се налази непосредно
поред двоспратног лежаја. Такође, није адекватан доток природне светлости и свежег ваздуха.
ПРЕПОРУКА - 2012. г.
У ОЗ Краљево ће се осуђенима у пријемном одељењу обезбедити смештајни услови у
складу са законом и стандардима, посебно водећи рачуна да се обезбеди приватност.
ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ - 2015. г.
Поступљено је по препоруци.
Зграда у којој се налази ОЗ Краљево није наменски грађена зграда, тако да је могућност
адаптација минимална. Просторије су реновиране, зидови су санирани од влаге и
замењени су дотрајали санитарни уређаји. У просторију се смешта само по једно лице, тако
да је на тај начин обезбеђена приватност.
2.3.2.3.2.

УСАМЉЕЊЕ

5.
УТВРЂЕНО – 2012. г.
У просторијама које се користе за извршавање посебне мере усамљења и дисциплинске мере самице,
није адекватан доток природне светлости и свежег ваздуха.
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ПРЕПОРУКА – 2012. г.
ОЗ Краљево ће се у просторијама које се користе за извршавање посебне мере усамљења и
дисциплинске мере самице решити проблем недостатка природне светлости, тако да она
омогућава читање без сметњи за вид, као и доток свежег ваздуха у довољној мери.
ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ - 2015. г.
Поступљено је по препоруци.
Доток природне светлости и свежег ваздуха је адекватан.
2.4.1.6.

ПРИПРЕМА ЗА ОТПУСТ

6.
УТВРЂЕНО – 2012. г.
У ОЗ Краљево се не спроводе прописане активности у оквиру припреме осуђеног за отпуст из
затвора.
ПРЕПОРУКА – 2012. г.
ОЗ Краљево ће у оквиру програма поступања осуђеног спроводити процедуре у вези са
припремом осуђеног за отпуст, у сарадњи са надлежним центрима за социјални рад.
ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ - 2015. г.
Поступљено је по препоруци.
Према наводима службених лица, Затвор редовно контактира Центар за социјални рад
Краљево у оквиру припреме осуђеног за отпуст из затвора. Међутим, дешава се да одговор
Центра не буде благовремен.
2.4.6.2.

ПОСЕТЕ У ПОСЕБНОЈ ПРОСТОРИЈИ

7.
УТВРЂЕНО – 2012. г.
У ОЗ Краљево не постоји посебна просторија за посете брачног друга, деце или других блиских лица
осуђеног.
ПРЕПОРУКА – 2012. г.
ОЗ Краљево ће обезбедити и адекватно опремити посебне просторије за посете брачног
друга, деце, или других блиских лица осуђеног.
ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ - 2015. г.
Није поступљено по препоруци.
Не постоје услови за обезбеђивање и опремање новог простора.
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2.4.8.2.

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

8.
УТВРЂЕНО – 2012. г.
У затвору не постоје просторије које су прилагођене за смештај лица са инвалидитетом.
ПРЕПОРУКА – 2012. г.
У ОЗ Краљево ће се обезбедити просторије које ће бити прилагођене осуђенима са
инвалидитетом, односно смештај примерен врсти и степену њихових посебних потреба.
ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ - 2015. г.
Потребно је даље праћење.
Лица са инвалидитетом се смештају у приземљу, у просторију у оквиру кухињског блока,
која је у највећој мери прилагођена особама са инвалидитетом.
У приземљу Затвора налази се и заједнички мокри чвор за осуђенике, који користе и лица
са инвалидитетом, међутим тај мокри чвор је само делимично прилагођен лицима са
инвалидитетом (има држаче, али су врата превише уска).

