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Извештај о посети
Окружном затвору у Новом
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- Праћење поступања по препорукама НПМ из 2017. г. -
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСЕТИ
ПОСЕЋЕНА УСТАНОВА

Окружни затвор у Новом Саду

РАЗЛОГ ПОСЕТЕ

Праћење поступања по препорукама НПМ

ДАТУМ ПОСЕТЕ

15. августа 2018. године

ПОСЕТУ ОБАВИО/ЛА

Јелена Јелић
Заштитник грађана/Секретаријат НПМ

ТОК ПОСЕТЕ
Посета НПМ започета је обиласком просторија које се користе за смештај лица која се
налазе на издржавању посебне мере усамљења и дисциплинске мере упућивања у
самицу. Након обиласка и разговора са лицем на примени усамљења, обављен је и
разговор са замеником начелника Службе за обезбеђење.
САРАДЊА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА СА НПМ
Службена лица остварила су пуну сарадњу са НПМ, омогућивши му да несметано
обави свој мандат.
ПРЕТХОДНА ПОСЕТА
Тим НПМ је претходну посету ОЗ Нови Сад обавио 20. октобра 2017. године. О посети
је сачињен Извештај,1 у коме су Заводу упућене 2 препоруке за отклањање уочених
недостатака.
У наставку овог Извештаја су изнете препоруке и утврђено стање у погледу поступања
по њима.
ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУКАМА
1.
ПРЕПОРУКА из 2017. године
Просторија бр. 6, која се користи за извршавање дисциплинске мере упућивања у
самицу, не испуњава стандарде у погледу величине, те се убудуће неће користити за
смештај лица лишених слободе.
НАЛАЗИ из 2018. године
НПМ је обишао просторију бр. 6 која се раније користила за извршавање
дисциплинске мере упућивања у самицу. Просторија је била празна, иако су се у
тренутку посете у осталих 5 спаваоница у том делу Завода налазила лица на
издржавању мера самица и усамљења. Исто тако, према наводима службених лица,
ова просторија није у употреби дуже од једне године.
1

Бр. 281-84/18, од 16. новембра 2017. год.
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2.
ПРЕПОРУКА из 2017. године
ОЗ Нови Сад предузеће мере и лицима која су под мером појачаног надзора
обезбедити смештај у складу са важећим стандардима.
НАЛАЗИ из 2018. године
Просторије које су се користиле за извршење мере појачаног надзора, тзв. „мали
групни смештај“, сада се користе за извршење мера самице и усамљења. Према
наводима службених лица, од пет просторија у 4 су смештена лица која издржавају
посебну меру усамљење, док је у једној било у току извршење дисциплинске мере
упућивање у самицу.
Обављен је разговор са лицем на издржавању посебне мере усамљење. Лице није
навело било какве примедбе или незадовољство. Омогућено му је и праћење
телевизијског програма, као и коришћење вентилатора.
Од претходне посете реновирано је пријемно одељење Завода. Као што је и најављено,
адаптиран је мокри чвор.

НПМ је дошао до сазнања да финансијска средства за касете за одлагање личних ствари
лица лишених слободе, изградњу дечијег кутка и проширење спаваоница у којима се
спроводе дисциплинске и посебне мере нису обезбеђена, иако се, према службеним
наводима, Завод у вези са овим више пута обраћао Управи за извршење кривичних
санкција.

