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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 Казнено - поправног завода Пожаревац 
- Забела, Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде, покренутом по 
сопственој иницијативи, Заштитник грађана 

 

У Т В Р Ђ У Ј Е  

 

У раду Казнено - поправног завода Пожаревац - Забела, Управе за извршење кривичних 
санкција Министарства правде, постоји ненедостатак који се огледа у непостојању видео 
надзора у сутерену VII павиљона, као и непостојању осветљења у ходнику који спаја две 
постојеће смештајне целине сутерена, на који начин је повећан ризик да дође до повреде 
права лица лишених слободе на физички интегритет и умањена могућност утврђивања 
околности настанка повреда. 
 

На основу утврђених недостатака у раду, Заштитник грађана Казнено - поправном заводу 
Пожаревац - Забела, Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде, упућује 
следећу 

 

П Р Е П О Р У К У 

 

Казнено - поправни завод Пожаревац - Забела, Управе за извршење кривичних санкција 
Министарства правде, ће поставити видео надзор у сутерену VII павиљона који ће 
непрекидно покривати све пролазне делове сутерена и степениште које води до 
сутерена, као и обезбедити записивање и архивирање снимљеног материјала.  

Казнено - поправни завод Пожаревац - Забела, Управе за извршење кривичних санкција 
Министарства правде, ће поставити осветљење у ходнику који спаја две постојеће 
смештајне целине сутерена VII павиљона. 
 

Казнено - поправни завод Пожаревац - Забела, Управе 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: 
 

Стручни тим Заштитника грађана је у оквиру својих овлашћења из члана 22. Закона о 
заштитнику грађана, 5. децембра 2011. године обавио контролну посету VII павиљону 
Казнено - поправног завода Пожаревац – Забела. Извршен је обилазак свих постојећих 
посторија и обављени су кратки информативни разговори са свим затеченим лицима 
лишеним слободе.  

Приликом посете, стручни тим Заштитника грађана је констатовао да видео надзор у 
сутерену VII павиљона уопште не постоји, за разлику од свих осталих пролазних простора 
VII павиљона у којима постоји. Осим тога, ходник који спаја две постојеће смештајне целине 
сутерена потпуно је неосветљен. 

Напред описано затечено стање представља сигурносни ризик за лица лишена слободе.  
Наиме, повећан је ризик да дође до повреде права лица лишених слободе на физички 
интегритет, човечно поступање и достојанство личности. Осим тога, на наведени начин је 
умањена могућност утврђивања околности настанка тих повреда . 

Уставом Републике Србије, у члану 23. став 1. је прописано да је људско достојанство 
неприкосновено и да су сви дужни да га поштују и штите, у члану 25. став 1. је прописано да 
физичи и прихички интегритет неповредив, а у ставу 2. да нико не може бити изложен 
мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању, у члану 38. став 1, 
прописано је да се према лицу лишеном слободе мора поступати човечно и са уважавањем 
достојанства његове личности, а у ставу 2. да је забрањено свако насиље према лицу 
лишеном слободе.   

Одредбом 52.2 Европских затворских правила прописано је да ће се утврдити поступци у 
циљу обезбеђивања сигурности затвореника, затворског особља и свих посетилаца као и 
ради смањења ризика од насиља и других догађаја који могу угрозити сигурност. Одредбом 
52.3 Затворских правила прописано је да ће се учинити сви могући напори да се обезбеде 
сигурносни услови затвореницима да у пуној мери безбедно учествују у дневним 
активностима. 

У Извештају Влади Републике Србије о посети Европског комитета за спречавање мучења и 
нечовечних или понижавајућих казни или поступака од 01. до 11. фебруара 2011. године, 
усвојеним 5. јула 2011. године, у тачки 37. став 4. указано је да је у контексту превенције и 
истраге случајева неадекватног поступања у VII павиљону Казнено - поправног завода 
Пожаревац – Забела  потребно „обратити пажњу на бољу покривеност системима видео  
надзора, скупа са обезбеђењем снимака  и одговарајућом политиком архивирања 
забележеног/снимљеног материјала“. 

Заштитниг грађана је става да у раду Казнено - поправног завода Пожаревац - Забела,  
постоји ненедостатак који се огледа у непостојању видео надзора у сутерену VII 
павиљона, као и непостојању осветљења у ходнику који спаја две постојеће смештајне 
целине сутерена, на који начин је повећан ризик да дође до повреде права лица 
лишених слободе на физички интегритет, а поред тога је умањена могућност 
утврђивања околности настанка тих повреда. 

У циљу отклањања утврђених недостатака, Казнено - поправни завод Пожаревац - 
Забела, ће поставити видео надзор у сутерену VII павиљона који ће непрекидно 
покривати све пролазне делове сутерена, као и степениште које води до сутерена. У 
циљу документовања, потребно је обезбедити записивање и архивирање снимљеног 
материјала на телесним носачима.  
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Казнено - поправни завод Пожаревац - Забела ће поставити осветљење у ходнику који 
спаја две постојеће смештајне целине сутерена VII павиљона, јер је непримерено да је 
било који пролазни део завода потпуно неосветљен. 

Предузимањем напред описаних мера постићи ће се већи степен предострожности у 
циљу заштите физичког и психичког интегритета лица лишених слободе смештених у 
VII павиљону Казнено - поправног завода Пожаревац - Забела,  односно унапредиће се 
њихова заштита од било ког облика мучења, нечовечног или понижавајућег поступања 
или кажњавања.  

Уједно, биће пренета порука свим запосленима да је забрањено свако насиље према лицу 
лишеном слободе, да је било који облик неадекватног поступања са затвореницима 
неприхватљив, као и да ће свако ко чини, помаже, омогућава или толерише такву 
злоупотребу бити уочен, што ће створити могућност да буде и кажњен.  

Након утврђивања свих релевантних чињеница, Заштитник грађана је применом члана 31. 
став 2. Закона о Заштитнику грађана утврдио недостатак и дао препоруку Казнено -
поправном заводу Пожаревац - Забела, Управе за извршење кривичних санкција 
Министарства правде, а ради побољшања положаја и заштите физичког и психичког 
интегритета, односно сигурности лица лишених слободе која су смештена у VII павиљону.   

 

 

ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 

                                                                                                   

                                                                                                          Милош Јанковић 

 


