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На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 98/06) и чланова 
1. став 1. и 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и 54/07), у 
поступку контроле законитости и правилности рада Окружног затвора у Новом Саду, 
Управe за извршење кривичних санкција Министарство правде, покренутом по сопственој 
иницијативи, Заштитник грађана  

 
 
 

У Т В Р Ђ У Ј Е 
 
 

У раду Окружног затвора у Новом Саду, Управe за извршење кривичних санкција 
Министарствa правде, постоји неправилност која се огледа у повреди права лица 
лишених слободе на смештај који одговара савременим хигијенским условима и месним 
климатским приликама, и то на чисте и суве просторије са примереним санитарним 
уређајима, у којима је обезбеђена приватност.  
 
Постојећи тоалети и купатила у затвореном одељењу - II павиљону, су руинирани, 
влажни, са неодговарајућим санитарним уређајима и недовољном приватношћу.   
 
На основу утврђених недостатака у раду, Заштитник грађана упућује Окружном затвору у 
Новом Саду, Управe за извршење кривичних санкција Министарство правде, следећу  
 

 
 

П Р Е П О Р У К У 
 

 
У Окружном затвору у Новом Саду, Управe за извршење кривичних санкција 
Министарствa правде, у затвореном одељењу - II павиљону, обезбедиће се чисте и суве 
просторије са примереним санитарним уређајима, у којима је обезбеђена приватност, 
тако што ће се извршити неопходне адаптације постојећих тоалета и купатила.  

 
Окружни затвор у Новом Саду, Управe за извршење кривичних санкција Министарства 
правде, обавестиће Заштитника грађана, у року од 60 дана од дана пријема ове препоруке, о 
поступању по њој.  
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Р а з л о з и: 

 
 

Заштитник грађана је у оквиру својих овлашћења из члана 22. Закона о Заштитнику грађана, 
у поступку континуираног и системског прикупљања, провере и обраде података у вези са 
заштитом права лица лишених слободе, посетио Окружни затвор у Новом  Саду, прво у 
децембру 2010. године, а потом у октобру 2011. године. 
 
Приликом прве посете Окружном затвору у Новом Саду уочено је да купатила и тоалети у 
затвореном одељењу - II павиљону, немају адекватне санитарне уређаје. Купатила и тоалети  
су руинирани, осећа се влага, хигијена је незадовољавајућа и не постоје адекватни санитарни 
уређаји.  
 
Приликом друге посете Окружном затвору у Новом  Саду утврђено је да су поменуте 
просторије у истом стању, односно да нису реновиране.  
 
Чланом 66. став 1.  Закона о извршењу кривичних санкција   („Сл. гласник РС“ бр. 85/05, 
72/09 и 31/11) прописано је да осуђени има право на смештај који одговара савременим 
хигијенским условима и месним климатским приликама. Члан 67. став 1.  Закона прописује 
да просторије у којима осуђени живе и раде морају бити чисте, суве, проветрене, загрејане и 
довољно осветљене, како природним тако и вештачким светлом, а став 2. истог члана Закона 
да просторије у којима осуђени живе морају имати примерене санитарне уређаје и средства 
за личну хигијену.  
 
Чланом 17. став 4. Правилника о кућном реду казнено - поправних завода и окружних 
затвора ("Сл. гласник РС", бр. 72/10) прописано је да просторије у заводу морају имати 
примерену санитарну опрему која омогућава обављање физиолошких потреба у чистим 
условима кад год то осуђени жели, уз обезбеђену приватност. 
 
Европским затворским правилима одређено је да затвореници морају имати приступ 
санитарним просторијама које су хигијенски исправне и поштују приватност. У  интересу 
опште хигијене морају се обезбедити услови да сваки затвореник може да се истушира или 
окупа на температури која је прикладна климатским условима, уколико је могуће сваког 
дана или најмање два пута недељно. Наглашено је да  се затворски услови који угрожавају 
људска права не могу оправдати недостатком материјалних средстава.   
  
Према стандардима Европског Комитета за спречавање мучења и нељудског и 
понижавајућег поступања или кажњавања, осуђени морају имати приступ одговарајућем 
тоалету и купатилима, односно тушевима. Став је Комитета да одржавање добрих 
хигијенских стандарда представља суштинску компоненту хуманог окружења.  
 
Обавеза је свих надлежних органа да се у свом раду придржавају Устава и закона и да 
непосредно примењују људска права зајемчена општеприхваћеним правилима 
међународног права. Свако одступање од важећих прописа и стандарда може довести до 
повреде права лица лишених слободе.  
 
Заштитник грађана је става да у раду Окружног затвора у Новом Саду, Управe за 
извршење кривичних санкција Министарствa правде, у затвореном одељењу - II 
павиљону, постоји неправилност која се огледа у повреди права лица лишених слободе 
на смештај који одговара савременим хигијенским условима и месним климатским 
приликама, и то на чисте и суве просторије са примереним санитарним уређајима, у 
којима је обезбеђена приватност. Постојећи тоалети и купатила су руинирани, влажни, 
са неодговарајућим санитарним уређајима и недовољном приватношћу.   
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Потребно је да Окружни затвор у Новом Саду, предузме одговарајуће мере како би се у 
затвореном одељењу - II павиљону, обезбедиле чисте и суве просторије са примереним 
санитарним уређајима, у којима је обезбеђена приватност. Окружни затвор у Новом 
Саду ће се извршити неопходне адаптације постојећих тоалета и купатила, о чему ће 
благовремено обавестити Заштитника грађана.  
 
Околност да се завод суочава са проблемом недостатка простора и финансијских 
средстава не представља оправдање за повреду права лица лишених слободе утврђеног 
Законом и правилима међународног права. 
 
Након утврђивања свих релевантних чињеница, Заштитник грађана је применом чл. 31. ст. 
2. Закона о Заштитнику грађана утврдио кршење права грађана и дао препоруку 
поступајућим органима управе за отклањање уочених недостатака у раду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 
 
 

Милош Јанковић 


