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На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 98/06) и  
члана 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и 54/07) у 
поступку контроле законитости и правилности рада Кaзнено-поправног завода за жене у 
Пожаревцу, поступајући по притужбама К. М. С. и А. Г., Заштитник грађана је 
 
 

У Т В Р Д И О 
 
 
Казнено-поправни завод за жене у Пожаревцу је начинио пропуст на штету права 
детета A. тако што је програмом поступања према К. М. С. осуђеној - мајци детета, 
ограничио право детета на несметано и квалитетно одржавање личних односа са 
оцем и блиским сродницима, чиме је повредио право детета на одржавање личних 
односа са родитељем и сродницима са којим не живи и правно правило да се права 
детета могу ограничити само одлуком суда. 
 
Имајући у виду утврђени пропуст, Заштитник грађана Кaзнено-поправном заводу за 
жене у Пожаревцу, Управи за извршење кривичних санкција Министарства правде и 
државне управе, упућује следеће:  
 
 

П Р Е П О Р У К Е 
 
 

I 

Казнено - поправни завод ће, у сарадњи са органом старатељства, без одлагања 
предузети одговарајуће мере како би детету обезбедио услове за несметано и 
квалитетно одржавање личних односа са оцем и сродницима, у складу са најбољим 
дететовим интересима које ће проценити орган старатељства. 
 

II 

Одржавање личних односа деце, која су са мајкама на издржавању казне смештена у 
Кaзнено-поправном заводу за жене у Пожаревцу, са очевима и сродницима, убудуће 
неће бити уређени програмом поступања утврђеним у Заводу према осуђеној, мајци 
детета. 

III 
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Завод ће, у сарадњи са надлежним органом старатељства, обезбедити одржавање 
личних контаката деце која се налазе у Заводу са очевима и сродницима у складу са 
законом и проценом органа старатељства о најбољим интересима детета.   
 
Казнено - поправни завод за жене у Пожаревцу, обавестиће Заштитника грађана о 
поступању по овој препоруци у року од 60 дана од дана њеног достављања. 
 
 

Р а зл о з и  
 
К. М. С. која се налази на издржавању казне затвора у КПЗ за жене у Пожаревцу, као и А. 
Г. из Београда, ул. ..., поднели су априла 2012. године Заштитнику грађана притужбу на 
рад КПЗ за жене у Пожаревцу у погледу остваривања права на посете, односно у погледу 
права на одржавање личних односа детета A.,  који се налази са мајком (осуђеницом) К. 
М. С. у Заводу и А. Г. -  оца детета и дететових блиских сродника.  
 

Притужиоци су у притужби појаснили да је оцу детета дозвољено да дете виђа само 
једном месечно. Притужиоци сматрају да је тиме повређено право њиховог детета да 
одржава личне односе са својим оцем, те су тражили да се омогуће чешћи контакти оца и 
детета него што то завод омогућава у конкретном случају. Такође, указали су и на 
недовољне контакте детета и осталим сродницима са мајчине и очеве стране. А. Г. је, 
поред тога, истакао да му је тиме ускраћен један од најлепшег дела периода одрастања 
његовог детета, а посебно да ће старање о њиховом заједничком детету када наврши 
годину дана живота преузети он, а да ће га, имајући у виду тренутну ситуацију, до тада 
видети свега неколико пута.  
 

Поводом навода из притужбе, Заштитник грађана је покренуо поступак контроле 
законитости и правилности рада КПЗ за жене у Пожаревцу, о чему је обавестио Завод и 
притужиоце. 
 

У достављеном извештају бр. 012-2796/2012-01 од 28. маја 2012. године, КПЗ за жене у 
Пожаревцу изјаснио да су наводи осуђене неосновани, јер је према њој утврђен програм 
поступања у складу са Законом о извршењу кривичних санкција, Правилником о кућном 
реду у казнено-поправним заводима и окружним затворима и Правилником о третману, 
програму поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених лица, као и у 
складу са осталим правилницима, одлукама и упуствима управника завода. Наведено је 
да осуђена издржава казну затвора у затвореном одељењу, те да је смештена у посебним 
просторијама опремљеним за боравак мајки са децом, те да су јој по одлуци управника од 
24. октобра 2011. године, а на предлог стручног тима, додељена сва посебна права унутар 
завода у групи В1 (проширено право на пријем пакета 2x10 кг месечно; проширено право 
на број посета - 1x1 сат и 1x2 сата месечно; проширено право на круг лица која могу 
посећивати осуђену; право на пријем посета без надзора у просторијама за посете; право 
на пријем посета у посебним просторијама, без присуства осталих осуђених - 1x3 сата 
месечно). Поред тога, наведено је да је завод на захтев осуђене због породичних односа у 
њеној породици, односно у породици ванбрачног супруга, омогућио да „посету од 2 
сата“ користи у „посебној просторији за 3 сата“, те да приликом пријема посета у 
посебној просторији осуђена доводи своју бебу, сем у изузетним ситуацијама, односно у 
случају болести, а о чему се изјашњава здравствена служба. Такође је указано да осуђена 
сходно својим личним и породичним приликама одлучује о учесталости посета и томе ко 
ће је посећивати.  
У међувремену, а након покретања поступка контроле законитости и правилности рада 
КПЗ за жене у Пожаревцу, притужилац А. Г. обавестио нас је да је дошло до позитивних 
промена у погледу посета, тако да му је сада омогућено да дете виђа два пута месечно у 
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трајању од два сата и још једном у трајању од три сата у посебним просторијама за 
породичне посете. 
 

Разматрајући достављени извештај Завода, као и наводе из притужби, утврђено је да се 
Завод приликом омогућавања посета између детета и његовог оца и осталих сродника, 
руководио програмом поступања који је утврђен према мајци детета која се налази на 
издржавању казне затвора у том заводу, односно чињеницом да су јој као осуђеној, у 
оквиру групе у којој је разврстана, дата посебна права у погледу број посета и круга лица 
која је могу посећивати. 
 

Одредбама чланова 106-108. Закона о извршењу кривичних санкција ("Службени гласник 
РС", бр. 85/05 и 72/09 и 31/2011),  регулисана су права осуђене жене која има дете, те се у 
том погледу прописује да осуђена жена која има дете може задржати дете до навршене 
прве године живота, и да осуђена жена која има дете има право на помоћ стручног 
особља завода. Одредбом члана 61. тог Закона прописано је да ако осуђени има 
малолетну децу или лице о коме се искључиво стара, завод о томе извештава надлежни 
орган старатељства. 
 

Чланом 3. Правилника о третману, програму поступања разврставањи и накнадном 
разврставању осуђених лица („Сл. гласник РС“, бр. 72/10) је прописано да програм 
поступања  је индивидуално прилагођавање третмана према осуђеном лицу у зависности 
од процене ризика, капацитета осуђеног и његових потреба. Према чл. 22 и 23. осуђеној 
се могу доделити посебна права у оквиру завода, те да се посебна права додељују у 
оквиру групе, на основу посебно доброг владања и залагања у остваривању програма 
поступања и реализацији индивидуалних циљева.  
 

Препоруком бр. R (2006) 2 Комитета министара државама чланицама у вези са европским 
затворским правилима (усвојена од стране комитета министара 11. јануара 2006. године 
на 952. седници заменика министара), у тачки  36.1 наведено је да деца могу да остану у 
затвору са родитељем само ако је то у најбољем интересу детета, као и да се деца не 
третирају као затвореници.  
 

Чланом 9. Конвенције о правима детета прописано је да државе чланице поштују право 
детета које је одвојено од једног или оба родитеља да одржава личне односе и непосредне 
контакте са оба родитеља на сталној основи, осим ако је то у супротности са најбољим 
интересима детета. У чл. 3. Конвенције прописано је да у свим активностима које се тичу 
деце од примарног значаја су интереси детета без обзира на то да ли их спроводе јавне 
или приватне институције за социјалну заштиту, судови, административни органи или 
законодавна тела. Државе чланице се обавезују да детету обезбеде такву заштиту и бригу 
која је неопходна за његову добробит, узимајући у обзир права и обавезе његових 
родитеља, законитих старатеља или других појединаца који су правно одговорни за дете 
и предузимају у том циљу све потребне законодавне и административне мере.  
 

Према члану 6. Породичног закона ("Службени гласник РС", бр. 18/05 и 72/2011 - др. 
закон) свако је дужан да се руководи најбољим интересом детета у свим активностима 
које се тичу детета. Члан 61. тог закона прописује да дете има право да одржава личне 
односе са родитељем са којим не живи, а право детета да одржава личне односе са 
родитељем са којим не живи може бити ограничено само судском одлуком када је то у 
најбољем интересу детета. Дете има право да одржава личне односе и са сродницима и 
другим лицима са којима га везује посебна блискост ако ово право није ограничено 
судском одлуком.  
Како би се отклонили уочени недостаци у раду органа у конкретном и будућим 
случајевима, Заштитник грађана је става да је потребно да поменути орган не доводи у 
везу одржавање личних односа детета са његовим оцем и сродницима са правима на 
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посете које је додељено осуђеној, мајци детета, у оквиру групе у којој је разврстана, као и 
да је потребно да омогући посете детета са његовим оцем и са осталим сродницима, у 
складу са најбољим интересима детета које ће проценити орган старатељства.  
 
На основу свих утврђених чињеница и околности, Заштитник грађана је утврдио 
пропуст у раду Кaзнено-поправног завода за жене у Пожаревцу на штету остваривања 
права грађана и, сагласно члану 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана, упутио органу 
управе препоруке ради отклањања уочених недостатака у раду, као и у циљу 
унапређења рада органа управе и спречавања сличних пропуста у будућности. 
 
 
 
 
 

ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Милош Јанковић 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


