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Uvodna re~
Током 2006. године, Управа за извршење заводских санкција функционишући у сложеним условима који су присутни у целокупном систему
извршења, следила је начела јединствене стратегије реформе правосуђа и
наставила је са испуњењем зацртаних реформских приоритета у неколико
кључних праваца.
Пре свега, реформишући саму организациону схему Управе, доношењем
јединствене систематизације која на квалитативно нов начин омогућава модеран вид организовања и функционисања Управе као и инплементацију
најновијих решења примењених у модерним и развијеним пенитенсијарним системима у свету. Кроз дефинисање и усвајање подзаконске регулативе омогућена је несметана и практична примена Закона о извршењу кривичних санкција у свим установама за извршење у Републици Србији.
Како би у највећој мери одговорила међународним стандардима и захтевима за квалитетан смештај и третман лица лишених слободе и истовремено одговорила на чињеницу да се готово свакодневно повећава њихов
број, Управа за извршење је покренула и спроводи инфраструктурну реорганизацију установа за извршење у Републици Србији. Пажљиви читалац
ће свакако приметити, из Извештаја о раду Управе који је пред нама, да је
већина установа у систему извршења заводских санкција у различитим фазама реконструкције постојећих објеката и изградњи нових капацитета за
смештај лица лишених слободе.
Увођењем нових облика третмана према лицима лишеним слободе у
циљу њихове правилне реинтеграције и оспособљавања за живот, хуманог
издржавања казне и смањења стопе поврата, Управа за извршење непосредно изражава приоритетне друштвене задатке који се пред њу постављају.
Промовисањем сталног усавршавања запослених кроз активности Центра за обуку, у циљу усвајања знања и постизања неопходног квалитета за
обављање свих послова и задатака који стоје пред запосленима, Управа за
извршење подиже ниво стручности и образовања и јача кадровску базу неопходну за континуирано деловање.
Успостављајући предуслове за спровођење алтернативног кажњавања,
пре свега извршења казне рада у јавном интересу и условне осуде са заштитним надзором, Управа за извршење делује иновативно разбијајући стереотипе о примени затворских казни као искључивих санкција. Реализација
извршења алтернативних санкција у развојном смислу представља језгро
будуће службе и система пробације.
И на крају по реду, али не и по значају, транспарентност рада Управе за
извршење заводских санкција која је у контактима са медијима, невладиним и владиним организацијама и институцијама постигнута, треба на правилан и стручан начин да омогући увид у све сложене аспекте рада једног
великог система и обезбеди критички однос према свим феноменима који
се у њему јављају.
И овом приликом Управа за извршење заводских санкција изражава
захвалност на стручној и материјалној помоћи Мисији ОЕБС-а у Србији,
UNICEF-у, Савету Европе и другим организацијама које су својим деловањем несумњиво допринеле реформи система извршења кривичних
санкција.
ДИРЕКТОР УПРАВЕ
Др Борислав Марић
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Основи Стратегије за
реформу система извршења
заводских санкција
Стратегија за реформу система извршења заводских санкција је израђена
2004. године на основу приоритетних потреба Управе и Министарства правде у
области извршења кривичних санкција у Републици Србији, насталих дугогодишњим застојем у развоју система. Стратегија за реформу система извршења
промовише више проритетних циљева од којих су најважнији:
n Чување сваког лица лишеног слободе на безбедан и сигуран начин и у
хуманим условима у складу са међународним стандардима,
n Изградња нових и реконструкција постојећих смештајних капацитета за
лица лишена слободе и њихово прилагођавање европским стандарима, врсти и
потребама појединих категорија лица лишених слободе,
n Инплементација нових програма поступања, индивидуализација и прилагођавање програма посебним категоријама лица лишених слободе,
n Стална обука и стручно усавршавање затворског особља,
n Промовисање других врста санкција осим заводских за кажњавање и ресоцијализацију осуђених лица,
n Прихват осуђених по отпусту и смањење стопе поврата.

Израдом и усвајањем јединствене систематизације Управе за извршење заводских санкција и новом, модерном организацијом створени су услови за спровођење задатака који су конкретизовани радом дванаест Комисија. Ступањем на
снагу новог Закона о извршењу кривичних санкција и доношењем низа подзаконских аката Управа је током 2006. године добила нормативни оквир за спровођење
реформских приоритета у складу са међународним стандардима.
КратКорочни реформсКи задаци - 2007.
На основу усвојене Стратегије за реформу система извршења заводских санкција Управа предлаже доношење преосталих подзаконских
прописа, планира и организује рад система према међународним стандардима, врши изградњу и реконструкцију затворских објеката, инплементира нове програме поступања, врши сензибилизацију јавног мњења
и циљних група и организује извршење нових облика кажњавања.
средњорочни реформсКи задаци - 2008. и 2009.
Приводи се крају реконструкција и изградња затворских објеката у
складу са европским стандардима, категоризација установа прилагођава се специфичним потребама лица лишених слободе, развија се спровођење нових облика кажњавања, иницира се и развија пробацијски систем и постпенални третман осуђених, развија се обука запослених према
програмима Центра за обуку, развија се информациони систем и систем
техничке заштите.
дугорочни реформсКи задаци - 2010. и 2011.
Управа за извршење заводских санкција функционише као јединствен
систем, окончана је реконструкција и изградња објеката, законски оквир
се примењује у складу са европским стандардима, остварена је доступност информација и транспарентност у раду, функционише информациони систем, извршена је обука особља, реализују се програми третмана
осуђених лица према специфичним потребама, извршавају се алтернативни облици кажњавања, постоји пробациони систем и постпенални
прихват осуђених.
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Процена стања и опис проблема
Управа за извршење заводских санкција организује, спроводи и надзире
извршење казне затвора, малолетничког затвора, мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи и обавезног
лечења алкохоличара и наркомана, као и васпитне мере упућивања у васпитно-поправни дом.
Заводске санкције у Републици Србији, без Косова и Метохије, извршавају се у 29 установа и то у:
n 8 Казнено-поправних завода у: Пожаревацу, Сремској Митровици,
Нишу, Ваљеву, Ћуприји, Шапцу, Сомбору и Падинској Скели;
n Казнено-поправном заводу за жене у Пожаревцу;
n Васпитно-поправном дому у Крушевцу;
n Специјалној затворској болници у Београду;
n 17 Окружних затвора у: Београду, Новом Саду, Лесковацу, Чачаку,
Зрењанину, Панчеву, Суботици, Врању, Крагујевцу, Краљеву, Крушевцу,
Прокупљу, Ужицу, Зајечару, Новом Пазару, Неготину и Смедереву.
Законом о извршењу кривичних санкција успостављен је као установа:
n Центар за обуку запослених у Управи за извршење заводских санкција.
У просеку се у установама за извршење заводских санкција налази 8.500
лица лишених слободе од чега: 5.800 осуђених, 1.800 притворених, 320
кажњених у прекршајном поступку, 170 на извршењу мере упућивања у Васпитно-поправни дом, 50 притворених малолетника као и 180 осуђених и 80
притворених жена.
Оквирно са притвореним и осуђеним лицима у Управи за извршење заводских санкција ради 4.000 запослених од чега: 2.200 у служби обезбеђења,
270 у служби преваспитања, 750 у служби за обуку и запошљавање, 210 у
служби за здравствену заштиту и 570 у служби за опште послове.
У функционисању система извршења заводских санкција могу се издвојити следећи доминантни проблеми:
Пренасељеност затвора;
Неадекватна архитектонска решења објеката (предимензиониране установе);
n Недовољно разграната мрежа специјализованих установа;
n Изражен јак утицај неформалног осуђеничког система у великим казнено-поправним заводима;
n Неповољна криминолошка структура осуђених у односу на типове завода;
n Неповољна образовна структура запослених;
n Неповољна професионална структура запослених у односу на криминолошки профил популације осуђених;
n
n



MINIST ARSTVO

P RAVDE

REP UBLI KE

S R BI J E

G ODI[WI

IZ VE[TAJ

2 0 0 6 .

Неадекватана структура и систем организације запослених;
Неадекватна опремљеност установа у безбедносном смислу;
n Немогућност адекватног упошљавања осуђених лица у привредним јединицама;
n Недостатак финансијских средстава за нормално функционисање и
спровођење програма третмана према осуђеим лицима;
n Проблеми у остваривању здравствене заштите и заштите права лица
лишених слободе.
n
n

Извештај о раду Управе за
извршење заводских санкција
НорматИвНа делатНост
Реализоване активности у 2006. години
Током 2006. године Влада Републике Србије и министар правде након ступања на снагу Закона о извршењу кривичних санкција донели су низ подзаконских аката који ближе регулишу извршење кривичних санкција.
Уредбу о оснивању завода за извршење санкција;
Уредбу о звањима и занимањима у Управи за извршење санкција;
n Уредбу о коефицијентима за обрачун плата у Управи.
n
n

Министар правде је током 2006. године донео следеће прописе:
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за извршење заводских санкција;
n Правилник о садржини и изгледу службене легитимације припадника
службе за обезбеђење;
n Правилник о кућном реду Казнено-поправних завода и окружних затвора;
n Правилник о кућном реду Васпитно-поправног дома за малолетнике;
n Правилник о кућном реду Казнено-поправног завода за малолетнике;
n Решење о упућивању осуђених, прекршајно кажњених и притворених
лица у заводе за извршење заводских санкција у Републици Србији;
n Правилник о мерама за одржавање реда и безбедности у заводима и о сарадњи са органом унутрашњих послова;
n Правилник о дисциплинским преступима осуђених, мерама и поступку;
n Акт о униформама, ознакама и свечаном оделу.
n

стРатешка опРедељења
У процесу припреме и доношења су следећи подзаконски акти:
Правилник о надзору над радом завода;
n Правилник о извршењу казне рада у јавном интересу;
n Правилник о извршењу условне осуде са заштитним надзором;
n Закон о примени мере притвора и издржавању казне затвора осуђених за
организовани криминал и ратне злочине;
n Правилник о службеној тајни и начину њеног чувања;
n Правилник о раду осуђеног и његовим правима на основу рада;
n Правилник о извршењу казне рада у јавном интересу;
n Правилник о извршењу условне осуде са заштитним надзором;
n Правилник о избору и начину рада повереника;
n Правилник о накнадном распоређивању осуђених;
n Правилник о кућном реду Специјалне затворске болнице;
n
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Правилник о извршењу мера безбедности обавезног лечења и чувања
психијатријских болесника;
n Правилник о извршењу мере безбедности обавезног лечења наркомана и
алкохоличара;
n Правилник о обавезном изгледу и владању постављених лица и запослених у Управи;
n Правилник о пословима који су неспојиви са службом у Управи;
n Акт о програму приправничког стажа у Служби за обезбеђење;
n Упутство за вођење евиденција о осуђенима;
n Акт о наоружању, специјалним возилима и др. опреми;
n Правилник о стручном оспособљавању и испитима запослених у Управи.
n

Одељење за правне и опште послове
У току 2006. године Одељење за правне и опште послове, која је нова организациона јединица у седишту Управе (образована половином 2006. године)
у потпуности је преузело и обављало све послове предвиђене важећим правилником и систематизацији радних места у Управи за извршење заводских
санкција. У том смислу, кроз рад овог Одељења, у укупном раду седишта Управе дошло је до квантитативних и квалитативних промена, због чињенице да
се по први пут воде одговарајуће евиденције прописане Законом о извршењу
кривичних санкција, које се до сада нису водиле. Поред тога ово одељење је
преузело велики број послова које су раније обављале друге организационе
јединице седиште Управе и исте растеретиле значајног дела послова које су
претходно обављале.
Одељење за правне и опште послове током 2006. године учествовало је у
изради следећих прописа:
n Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи за извршење заводских санкција и то у јуну 2006;
n Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата директора Управе и
запослених у Управи за извршење заводских санкција;
n Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем; и
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Уредбе о звањима и занимањима у Управи за извршење заводских санкција
Крајем 2006. године приступило се изради новог Правилника о јединственој систематизацији радних места, где ће се радна места први пут разврстати
у звања, у складу са Уредбом о звањима и занимањима у Управи за извршење
заводских санкција.
Одељење за опште и правне послове, осим редовних послова везаних за
кадровску и стамбену проблематику запослених пре свега, решава и у другом
степену по жалби осуђених лица на изречене дисциплинске мере.
Према подацима прикупљеним из завода, укупан број дисциплинских поступака који се водио против осуђених лица у току 2006. године био је око 15%,
од укупног броја осуђених лица. Дисциплински пореступи могу бити лакши и
тежи, те тако и мере које се изричу Законом или правилником су предвиђене за
лакше и теже дисциплинске преступе.
Око 20% дисциплинских мера се изриче за теже дисциплинске преступе и
те мере су: упућивање у самицу у слободно време или током целог дана и ноћи
или одузимање погодности по третману, а за око 80% изречених дисциплинских мера за лакше дисциплинске преступе, изречене су претежно мере укора
или забрана пријема пакета и пошиљки у одређеном временском интервалу.
Поступак у првом степену води дисциплинска комисија на нивоу завода , а
управник доноси решење о изрицању дисциплинске мере.
Поједине категорије осуђеника, нарочито повратници, склони су кршењу
Правилника о кућном реду у казнено поправним заводима и окружним затворима, тако да су запослени суочени са многим проблемима у вези осуђених
лица, почев од покушаја уношења недозвољених ствари (за шта се и води претежан број дисциплинских оступака), до агресивног понашања према другим
осуђеницима и запосленима, па све до бекства и самоповређивања.
Дисциплински поступак омогућује да се у извесној мери, ипак, одржава ред у
затворима. Половином 2006. године први пут је донет Правилник о дисциплинским преступима, мерама и поступку према осуђеним лицима, који је доста олакшао начин вођења дисциплинског поступка према осуђеним лицима.
n

Ресоцијализација
Након израде акционог плана ресоцијализације и одређивања циљева, приоритета и конкретних задатака, формиране су радне групе за спровођење приоритетних послова. Израђени су подзаконски акти који ближе дефинишу улогу
и потребу ресоцијализације осуђених лица и анализирано је постојеће стање у
циљу утвршивања неопходног броја и профила запослених на пословима ресоцијализације у установама. Систематизована су нова радна места запослених
на пословима ресоцијализације. Извршена је анализа постојећих програма ресоцијализације и дефинисане су потребе за новим програмима третмана према
лицима лишеним слободе. Дефинисане су материјалне потребе за инплементацију нових програма и конкретизована је екстерна подршка стратешких партнера у реформи система (Мисија ОЕБС-а и Савет Европе).
Реализоване активности у 2006. години
Израда акционог плана ресоцијализације и одређивање циљева, приоритета и задатка;
n Формирање радних група за спровођење приоритетних послова;
n Израда подзаконских аката, који ближе дефинишу ресоцијализацију и активности исте;
n Анализа неопходног броја и профила запослених на пословима ресоцијализације у свим установама;
n Систематизовање радних места извршиоца на пословима ресоцијалилзације у установама;
n
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Израда смерница за спровођење ресоцијализације;
Анализа постојећих програма ресоцијализације и њихова евалуација;
n Дефинисање нових програма ресоцијализације и третмана;
n Дефинисање материјалних потреба ресоцијализације.
n
n

Стратешка опредељења
Имплементација успешних програма у третману ресоцијализације;
Усвајање заједничког програма поступања за установе сличног типа;
n Надзор над спровођењем програма ресоцијализације;
n Евалуација програма поступања;
n Израда и спровођење програма едукације запослених на пословима ресоцијализације;
n Стручно усавршавање и обука за запослене који учествују у реализацији
програма третмана;
n Развој свести о значају ресоцијализације код осталих запослених;
n Обезбеђење помоћи Комитету за малолетнике у интеграцији програма
поступања;
n Израда програма рехабилитације за условно пуштене и вршење контроле
успешности.
n
n

АлтернАтивне сАнкције
Ступањем на снагу новог Закона о извршењу кривичних санкција приступљено је изради, анализи и дефинисању институционалног уређења и спровођења
казне рада у јавном интересу и извршењу условне осуде са заштитним надзором. Усвајањем јединствене систематизације Управе за извршење заводских
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санкција успостављена је организациона јединица за спровођење алтернативних санкција, дефинисан је начин извршења који је могућ у овој фази развоја
и приступљено је изради подзаконских аката за спровођење алтернативних
санкција.
Реализоване активности у 2006. години
n Израда, анализа и дефинисање институционалног уређења и извршења
алтернативних санкција;
n Израда Стратегије за спровођење алтернативних санкција;
n Оснивање организационе јединице за примену алтернативних санкција;
n Oперационализацијa примене алтернативних санкција и институциионалног уређења;
n Израда нових нацрта подзаконских аката за спровођење алтернативних
санкција.

стРатешка опРедељења
Доношење подзаконских аката за спровођење алтернативних санкција;
Aктивности на подизању свести о алтернативним санкцијама код представника државне администрације, судија и грађана;
n Прецизирати и спровести активности у оквиру стратегије подизања свести;
n Евалуација утицаја кампање и развој плана за наредне активности;
n Спровођење обуке за судије, запослене у судовима и све друге запослене,
који ће учествовати у спровођења алтернативних санкција;
n Формирање Службе повереника;
n
n
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n Израда програма обуке повереника са могућом подршком међународних
стручњака;
n Реализација обуке;
n Припрема пилот пројеката реализације алтернативних санкција;
n Фазно проширење реализације алтернативних санкција.

Остваривање и заштита права
лица лишених слОбОде
Успостављање система обезбеђивања и заштите људских права лица лишених слободе представљало је једну од кључних активности у реформи Управе
за извршење заводских санкција. Радом комисије дефинисани су приоритетни
циљеви, ратификован је Протокол добре воље Конвенције УН против мучења,
приступљено је изради Приручника о људским правима лица лишених слободе
и обезбеђење његове доступности. У програме обуке затворског особља укључено је упознавање и примена прописа из области заштите људских права. Израђен је и дистрибуиран Кодекс запослених у извршењу санкција и формирана
правна библиотека. Публиковањем Годишњег извештаја Управе за извршење
заводских санкција за 2005. годину постигнут је напредак у упознавању јавности са радом завода у Србији и повећана је транспарентност и мониторинг над
остваривањем права лица лишених слободе.
Реализоване активности у 2006. години
n Спровођење иницијативе за ратификацију Протокола добре воље конвенције УН против мучења (Протокол потписан);
n Израда Приручника о људским правима осуђених и притворених лица и
његова доступност како осуђеним и притвореним лицима, тако и запосленим.
Приручник ће бити део обавезне литературе у едкукацији свих запослених;
n Спровођење програма упознавања јавности о заводским установама у Републици Србији и основним правима притворених и осуђених лица.

стРатешка опРедељења
n Израда нових програма третмана и адекватог радног ангажовања у заводским установама, а у циљу задовољења свих потреба са аспекта остварења
људских права;
n Израда програма за побољшање контакта осуђених и притворених лица
са спољним светом са тежиштем на породицу;
n Израда и спровођење програма за побољшање жалбеног система у складу
са међународним стандардима;
n Израда Упутства о поступању по основу жалби и прописаним роковима;
n Израда система улагања жалби осуђених и притворених лица спољним
институцијама;
n Дефинисање система за редовно и доследно праћење стања у установма
од стране НВО;
n Израда Уговора или Споразума који би прецизирао улогу НВО у складу
са законским процедурама;
n Дефинисање сарадње са Заштитником грађана;
n Унапређење транспарентности затворског система путем редовног објављивања извештаја (периодични и годишњи);
n Побољшање спровођења дисциплинске процедуре за запослене;
n Јасно дефинисање поступања у случају насиља између самих осуђених и
притворених лица и њиховог међусобног малтретирања;
n Надзор над применом прописа и стандарда у области остваривања и заштите права лица лишених слободе.

14

MINIST ARSTVO

P RAVDE

REP UBLI KE

S R BI J E

G ODI[WI

IZ VE[TAJ

2 0 0 6 .

Рад одељења за заштиту права
лица лишених слободе
Новим ЗИКС-ом предвиђене су новине које обезбеђују бољу заштиту права
лица лишених слободе. Осуђена лица, за време док су на издржавању казне,
имају могућност да уложе жалбу уколико су незадовољни одлуком по некој од
њихових молби, представки, притужби или због не поступања по истима. По
жалби осуђеног поступа се у складу са законом, спроводи се поступак, прикупљају подаци и документација која је потребна за одлучивање по жалбама,
иста се испитује и припремају одлуке донете у другом степену по жалбама
осуђених, које у оквиру своје надлежности доносе министар надлежан за правосуђе или директор Управе.
Против одлука, које се доносе поступајући по жалбама, осуђена лица имају
могућност и судске заштите покретањем управног спора пред Врховним судом
Србије.
Осуђена лица су упозната са својим правима и редовно их користе када су
незадовољни неком одлуком којом им је ограничено или повређено неко право
утврђено ЗИКС-ом или неким другим подзаконским актом.
Одељење за заштиту права лица лишених слободе је у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а, а у циљу обезбеђивања боље информисаности осуђених лица о
својим правима, формирало правне библиотеке по заводима у којима се налазе
домаћи и међународни прописи који се односе на кривично правну материју,
извршење кривичних санкција и заштиту основних људских права и слобода.
Између осталог, у правним библиотекама налазе се и примерци ЗИКС-а и других правилника о извршењу казне затвора, преведени на енглески, мађарски,
албански и румунски језик.
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Делокруг раДа оДељења
У одељењу за заштиту права лишених слободе обрађују предмети и припремају одлуке у следећим управно правним стварима:
Промена расПореДног акта
Осуђени молбом могу тражити да се одступи од распоредног акта министра
правде и да им се омогући да промене место издржавања казне. Молбе се подносе углавном због лакшег контактирања са породицом која нема средстава да
плаћа путне трошкове за посете, из безбедносних или здравствених разлога,
као и због тога што се осуђени налазио у притвору или је издржао казну у
датом заводу.
Директор Управе, одлуку по молби за промену места издржавања казне
затвора доноси водећи рачуна о ранијој осуђиваности, врсти извршеног кривичног дела и о висини изречене казне затвора, оправданости разлога које је
осуђени навео и могућностима завода у који се тражи премштај да спроведе
програм поступања који је прилагођен потребама ресоцијализације личности
осуђеног.
У току 2006. године поднето је 355 молби за промену распоредног акта од
којих је решено 298, а поступак је у току у 57 предмета. Од решених молби
за промену распоредног акта позитивно је решено 96 молби, а негативно 103.
Укупно 99 молби је решено на други начин, углавном из формалних разлога
због којих се не може донети коначна одлука о предмету или зато што осуђена
лица ступе или буду приведена на извршење казне затвора док је поступак још
у току, па се молба за промену распоредног акта у новонасталим околностима
третира као молба за премештај.
Осуђена лица која су незадовољна одлуком директора Управе, имају сходно
примени Закона о општем управном поступку, право на жалбу минстру правосуђа, док судска заштита покретањем управног спора у овим предметима није
дозвољена, с обзиром да је иста чланом 165. и 166. ЗИКС-а предвиђена само
против коначне одлуке којом је осуђеном током извршења казне затвора ограничено или повређено неко право.
У току 2006.године, изјављено је 26 жалби против одлуке Директора.
У 20 предмета жалба је одбијена, у 1 предмету жалба је уважена, а у 4 предмета је одбачена. Решавање је у току у 1 предмету.
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Премештај осуђених лица
На молбу осуђеног или на предлог управника завода, када за то постоје оправдани разлози, директор Управе може осуђеног преместити из једног завода
у други завод.
При одлучивању о молби осуђеног или предлогу управника, посебно се
води рачуна о року истека казне, прилагођености понашања осуђеног, безбедносној заштити у заводу, категорији у којој се налази и посебним правима која
користи у оквиру категорије, а која се односе на посете породице, пријем пакета, одсутво ван завода и др. С друге стране, води се рачуна о могућностима
наставка индивидуалног васпитно-корективног рада са осуђеним у другом заводу, као и могућност наставка коришћења свих посебних права која је осуђени стекао боравком у одређеној категорији.
По службеној дужности, осуђени могу бити одлуком Директора накнадно
распоређени у други тип завода, најчешће из безбедносних или разлога протерећености смештајних капацитета завода. Приликом доношења одлуке о
накнадном распоређивању, узимају се у обзир криминолошки статус и личне
карактеристике осуђеног, а наведеним распоређивањем омогућава се лакше
спровођење процеса ресоцијализације у другој казнено поправној установи.
У казнено поправни завод са посебним обезбеђењем може бити накнадно
распоређен осуђени на основу предлога установе и образложеног мишљења
стручних служби, из којих се може утврдити које су мере предузете према
осуђеном, и да ли је показао понашање супротно одредбама Правилника о
кућном реду.
Против одлуке Директора, осуђени сходно чл. 116.став 3. ЗИКС-а, има право жалбе министру надлежном за правосуђе, а против коначне одлуке осуђени
може тужбом покренути управни спор.
У току 2006.године у Управи заведено је 1424 предмета из области премештаја осуђених лица. По молби осуђених лица за премештај још увек није
решено 89 предмета, с обзиром да је у току поступак прибављања мишљења и
извештаја установа.
Поднете су 123 жалбе и 25 тужби. У 9 предмета је уважена тужба и поништено решење, а у 16 предмета је одбијена тужба.
У 89 предмета жалба је одбијена и потврђено је првостепено решење, у 19
предмета жалба је уважена, а у 7 предмета жалба је одбачена. Решавање је у
току у 8 предмета.

UPRAVA

ZA

I ZVR [ EW E

ZAVODS KI H

S AN KC IJ A

17

G OD I [W I

I ZVE[ T AJ

2006.

Прекид извршења казне затвора
Директор Управе, по молби осуђеног лица или по предлогу управника завода, може се одобрити прекид извршења казне затвора, ако настану разлози
због којих би се њено извршење могло одложити. Позитивно решење молбе за
прекид извршења казне затвора се доноси најчешће због тешке акутне болести осуђеног лица која се не може лечити док се лице налази на издржавању
казне затвора. Одлука се доноси након исцрпног и свеобухватног извештаја
и мишљења завода у коме се осуђени налази на извршењу казне затвора (извештај службе за преваспитање и извештај здравствене службе) и детаљног
извештаја Специјалне затворске болнице у Београду.
У току 2006. године поднето је 148 молби за прекид извршења казне затвора углавном из здравствених разлога и због тешке породичне ситуације.
Позитивно је решено 32 молбе, а негативно 54, с тим да је 16 молби решено
на други начин, углавном због формалних разлога (истека казне затвора или
одустанка)због којих се не може донети мериторна одлука у предмету.
На одлуку директора Управе сходно члану 118.став 2. ЗИКС-а, дозвољена
жалба министру за правосуђе, а против конаћне одлуке може се покренути
управни спор.
У току 2006.године, изјављено је 28 жалби, од чега је у 24 предмета жалба
одбијена и потврђено је првостепено решење, у 1 предмету жалба је уважена,
а у 2 предмета је жалба одбачена. Решавање је у току у 1 предмету.
Поднето је 5 тужби које су у управном спору одбијене.
Молбе за рад ван завода
У току 2006. године поднето је 15 молби за рад осуђених ван завода (осуђени
којима је изречена казна затвора до 6 месеци), углавном због неопходног присуства и обављања послова у предузећима у којима су били запослени у тренутку
пријема налога за извршење казне затвора. Позитивно су решене 3 молбе, негативно 4, на други начин решено је 6 молби (из формалних разлога због обуставе
поступка или одбацивања молбе), а поступак је у току у 2 предмета.
ПревреМени отПуст осуђених лица
Нови ЗИКС увео је превремени отпуст осуђених лица са издржавања казне
као нову, специфичну установу. Ранија могућност условног отпуштања која
је била у надлежности управника завода, замењена је установом превременог
отпуштања.
Директор Управе може, на предлог управника завода, превремено отпустити осуђеног са издржавања казне, најмање три месеца пре истека казне, ако је
издржао девет десетина казне и није добио условни отпуст.
Узимајући у обзир да управник завода подноси предлог након претходно
прибављеног мишљења свих стручних служби завода о понашању осуђеног
за време издржавања казне затвора, то се приликом одлучивања по предлогу
директор руководи различитим критеријумима који су садржани у наведеним
извештајима.
Да би предлог за превремени отпуст био оцењен као основан и донета
одлука о превременом отпусту осуђеног са издржавања казне, поред испуњености формалних услова цени се и понашање осуђеног током издржавања
казне, прихватање радног ангажовања и дисциплина у обављању послова, додељена посебна права и погодности и њихово коришћење без злоупотреба,
напредовање и понашање у третману и преваспитању, поштовање одредаба
кућног реда, дисциплински преступи, врста и тежина кривичног дела, ранија
осуђиваност, социјалне и безбедоносне особености и други битни критеријуми за одлучивање, као и то да ли је у односу на осуђеног остварена сврха
кажњавања и процес ресоцијализације окончан.
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У 2006. години било је 310 предмета за превремени отпуст осуђених лица.
Од тог броја решено је 287 предмета а у току је решавање 23. Од броја решених
предмета, одобрено је превремено отпуштање 169 осуђеника док су одбијена
73 предлога. На други начин је решено 43 предмета (враћено управницима као
иницијатива због постојања само молбе осуђеника или породице, преурањени
предлози, неблаговремени предлози и сл.).
Притужбе
Чланом 114. ЗИКС-а предвиђено је да осуђени има право притужбе управнику завода због повреде права или других неправилности које су у заводу
учињене према њему. На ова решења управника или у случајевима када не
добије одговор на притужбу, осуђени има право да поднесе жалбу директору
Управе, односно да покрене управни спор.
Осуђени се у својим притужбама најчешће жале на: рад здравствених служби и непружање адекватне медицинске заштите; неправилан рад запослених;
неадекватне услове живота, лошу храну, хигијену, одећу и обућу, неадекватан
третман, проблеме приликом примања пакета или коминкације са спољним
светом. Осим тога, честе су и притужбе у којима се тражи: премештај у други
павиљон, рекласификација, да разговарају са овлашћеним лицима из надзора како би им у непосредном разговору изнели своје проблеме, запажања и
примедбе, информације о правима и могућностима за условни, превремени
отпуст, амнестију и остале погодностиистичу да се непоштује кућни ред, да
имају проблема са слањем и пријемом поднесака.
У току 2006. године, уложено је 35 жалби директору Управе на решења
управника завода по притужби осуђеног лица, од чега је у 29 предмета жалба
одбијена као неоснована, у 5 предмета је жалба уважена, а у току је решавање
у 1 предмету. На 11 коначних одлука директора поднета је тужба за судску
заштиту , од чега је 5 тужби усвојено, а 6 је одбијено.
Поднесци осуђених достављени непосредно директору Управе, који представљају притужбе због повреда права или других неправилности које су у
заводу учињене према њима, врађају се управама завода да у оквиру своје надлежности испитају наводе притужбе и предузму одговарајуће мере којима се
исправаљају неправилности. У случајевима, у којима постоји опасност да због
сукоба интереса управа завода поступак утврђивања чињеница и евентуалне
одговорности лица на чије поступање се притужба односи спроведе необјективно и пристрасно, одељење за заштиту права испитује основаност навода из
поднеска и у зависности од утврђеног чињеничног стања предузима мере за
отклањање повреда права осуђених лица или других неправилности на које се
поднеском указује.
У току 2006. године, поднето 217 притужби непосредно директору Управе.
Помиловање
У Одељењу за остваривање права лица лишених слободе, поред послова
који су непосредно везани за различите аспекте извршења казне и који директно утичу на промену положаја осуђених и њихов свакодневни живот у заводима, обављају се и послови у вези са помиловањем.
Помиловање је уставна и кривично правна категорија и представља акт милости највишег органа у држави, који у вршењу своје дужности поступа у
складу са нaчелима опортунитета и целисходности, односно није везан за испуњење било каквих законских услова приликом доношења одлуке по молби
за помиловање, при чему критеријуми за одлучивање нису нормирани, већ су
изграђени у пракси, а одлука по молби је коначна. Помиловањем се вансудски
мења одлука суда о казни, и у односу на друга ванредна правна средства, помиловање има најшири домен, с обзиром да постоји читав спектар могућности
за ублажавање казне, све до потпуног ослобођења од извршења. Такође, поми-
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ловањем се може дати ослобођење од кривичног гоњења, али се правоснажно
осуђено лице не може ослободити одговорности за учињено кривично дело.
Поступак се покреће молбом коју, пошто је пресуда постала правоснажна,
осуђено лице, односно друго лице које је по закону овлашћено то да учини,
подноси суду који је донео пресуду у првом степену.
На основу достављеног судског предмета помиловања у Управи за извршење заводских санкција, Одељењу за заштиту права лица лишених слободе,
формира се предмет и припрема реферат са мишљењем министра о молби.
Након спроведеног поступка, предмет са мишљењем министра да ли молбу
треба уважити или не, и предлогом неке од могућности за ублажавање казне,
предвиђене чланом 110. Кривичног законика, доставља се Генералном секретаријату Председника Републике - Комисији за помиловања, ради доношења
коначне одлуке о молби.
Поступак за ослобођење од кривичног гоњења (аболиција) може се покренути искључиво по службеној дужности, одлуком министра правде о покретању поступка. Када министар покрене поступак, на поступак се сходно примењују одредбе поступка по молби.
У Одељењу за заштиту права лица лишених слободе у 2006. години је примљено 440 предмета помиловања. Од овог броја обрађено је 430 предмета који
су прослеђени Комисији за помиловања на даљи поступак, док су преостали предмети достављени од стране суда некомплетни, па је по њима, до сада,
поступљено у оном обиму колико је било могуће према расположивој документацији. Уз предмете примљене у 2006. години, решено је и 57 предмета
пренетих из 2005. године.
Из података прибављених од саветника за помиловања у Генералном секретаријату председника Републике, види се да је током 2006. године Комисија за
помиловања, од укупног броја предмета прослеђених из Управе за извршење
заводских санкција, разматрала и донела одлуку у 427 предмета.
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Негативна одлука је донета подводом 396 молби, 4 поступка су обустављена, а 27 молби (6%) је решено позитивно на следећи начин:
1) у 6 случајева осуђеним лицима је снижена казна,
2) у 9 случајева изречена казна је условљена,
3) у 2 случаја је условљен остатак казне,
4) 10 лица је ослобођено даљег извршења казне.
У односу на кривична дела, помиловање је дато за:
3 убиства,
1 убиство из нехата,
n 1 убиство на мах,
n 1 дело избегавања давања издржавања,
n 1 дело одузимања малолетног лица,
n 5 тешких дела против безбедности јавног саобраћаја,
n 1 крађа,
n 1 превара,
n 1 дело тешки случајеви разбојничке крађе и разбојништва,
n 11 кривичних дела неовлашћено набављање, држање, ношење, израда,
размена или продаја ватреног оружја, муниције или експлозивних материја,
n 2 дела неовлашћене производње и стављање у промет опојних дрога.
n
n

Положај и заштита малолетника
Извршене су неопходне измене у законској регулативи како би се омогућило
усклађивање савремене политике малолетничког правосуђа са међународним
стандардима и људским правима. Закон о малолетним учиниоцима кривичних
дела и кривичној заштити малолетних лица примењује се у пракси, донешени
су подзаконски прописи – Кућни редови установа за малолетнике и дефинисани су приоритети у збрињавању и третману према малолетницима.
Реализоване активности у 2006. години
n Извршене су неопходне измене у законској регулативи како би се омогућило усклађивање савремене политике малолетничког правосуђа са међународним стандардима и људским правима;
n Примена Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичној
заштити малолетних лица;
n Увођење ванинституционалних мера за малолетна лица;
n Јачање рехабилитационих програма и програма ранијих отпуштања за малолетнике.

стРатешка опРедељења
Усавршавање руководства, особља, реконструкције објеката и опремање
адекватном опремом установа за малолетнике;
n Израда индивидуализованих програма поступања према малолетницима
и инплементација у установе за малолетнике;
n Даљње спровођење усвојених програма рада са малолетницима (медијација и сл.) ;
n Обезбеђивање интензивне обуке особља како би се осигурало да поседују
знање, вештине и мотивацију за спровођење потребних реформи кроз увођење
стандардизоване обуке, стандарда и лиценци за стручни рад ;
n Побољшање комуникације и координације у систему малолетничког правосуђа;
n Развијање стратегије за проширење свести грађана и стручњака о потn
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ребама младих у ризику и малолетних починиоца кривичних дела у циљу
смањења стигматизације и маргинализације ових малолетника и пружање нових шанси малолетним преступницима;
n Успостављање базе података за праћење и евалуацију малолетничких
профила и њихово кретање кроз систем малолетничког правосуђа.

Здравствена Заштита
лица лишених слободе
Радом Комисије успостављен је низ приоритета у циљу побољшања здравствене заштите лица лишених слободе, израђена је база података за редовно
прикупљање статистичких података о здравственој заштити, а у оквиру Годишњег извештаја Управе за извршење заводских санкција за 2005. годину,
презентирани су кључни подаци о здравственој заштити лица лишених слободе. Израђен је преглед потреба и анализа кадрова. У оквиру јединствене систематизације Управе за извршење заводских санкција повећан је број запослених
у здравственој заштити лица лишених слободе.
Успостављена је сарадња са Министарством здравља. У материјалној подршци
и сарадњи са Мисијом ОЕБС-а извршена је обука за тренере и отпочео је Програм
реализације Одељења без дрога у установама за изршење заводских санкција.
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Реализоване активности у 2006. години
n Израда базе података за редовно прикупљање статистичких података о
здравственој заштити;
n Израда оптималне организације и систематизације здравствених служби у
затворима, која би омогућила адекватну здравствену заштиту;
n Сарадња са Министарством здравља;
n Реализација, пробни пројекат и активности предвиђене у оквиру стратегије за борбу против дрога, што укључује мере за смањење залиха, потражње
и штетних последица од дроге.

стРатешка опРедељења
Стручно усавршавање медицинског особља, специјализовани семинари и
предавања у оквиру Центра за обуку запослених;
n Проширење капацитета, реконструкција и опремање Службе за здравствену заштиту;
n Развој и реализација програма Одељења без дрога ;
n Обезбеђење средства за целовиту реконструкцију простора за здравствену заштиту;
n
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n Континуитет програма за унапређење лечења осуђених и притворених
лица инфицираних вирусом ХИВ-а, ТБЦ-а, хепатитиса Ц ;
n Дефинисање споразума о сарадњи са Минстарством здравља који ће
укључити процедуре и трошкове лечења инфективних болести.

Стручно уСавршавање запоСлених
Ступањем на снагу Закона о извршењу кривичних санкција успостављен
је Центар за обуку запослених у Управи за извршење заводских санкција као
кључна институција за стручно усавршавање запослених. Донети су сви потребни законски и подзаконски акти за рад Центра, запослени су неопходни
кадрови и обезбеђена средства за функционисање Центра.
Реализоване активности у 2006. години
Донети подзаконски акти за рад Центра за обуку и усавршавање;
Обезбеђена средства за функционисање Центра за обуку;
n Обезбеђен кадар Центра за обуку и запослење истих;
n Именовање управника Центра за обуку, који координира све активности
везане за обуку.
n
n

стРатешка опРедељења
Обука за предаваче и израда Правилника за надокнаду предавача;
Издавање сертификата за предаваче у Центру за обуку запослених;
n Идентификовање и израда листе приоритета потребне опреме за обуку;
n Успостављање и рад Управног одбора и наставног већа за управљање обуком за затворске службенике у Републици Србији. Актом дефинисати његову
улогу и задужење;
n Анализа годишњих планова обуке;
n Идентификовање циљних група у систему извршења које ће похађати обуку;
n Развијање програма обуке за све профиле и нивое стручности у Управи за
извршење заводских санкција;
n Развијање програма обуке за специјалистичке дисциплине (нпр. општа
здравствена култура, противпожарна заштита, култура опхођења и комуникације итд.);
n Спровођење евалуације одржане обуке;
n Стручне квалификације запослених;
n Идентификовање других извора подршке (нпр. могућност похађања обуке
у Министарству унутрашњих послова и националим пенолошким школама у
европскм земаљама);
n Координација обуке у установама за извршење заводских санкција у Републикци Србији;
n Планирање и обезбеђење буџета за 2008. год.
n
n

Центар за обуку запослених у управи
за извршење заводских санкција
оснивање и Развој ЦентРа
Залагањем људи из Управе за извршење заводских санкција и уз подршку
Мисије ОЕБС-а, септембра 2004. године, започето је оснивање Центра за обуку запослених у Управи. Центар је основан са циљем да свим запосленима као
најважнијем ресурсу система извршења и носиоцима реформи, омогући обуку,
стручно усавршавање, унапређење знања и квалификација и повећање мотивације за рад доприносећи тиме реформи система извршења у целини.
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На почетку свог рада, Центар је располагао прилично скромним капацитетима и ресурсима - мали број запослених, недостатак адекватне опреме и
простора за одржавање обуке, што је условљавало да се превасходно усресреди на обуку приправника службе за обезбеђење, будући да обука ове категорије
особља представља приоритет.
У току 2005. године долази до оснаживања Центра, како у погледу материјалних тако и људских ресурса. У Центру се организују различити видови
обуке, пре свега за припаднике службе за обезбеђење, али се на основу израђених професионалних профила осмишљава и реализује аd hoc обука припадника других служби.
У 2006. години, Центар преузима водећу улогу у организацији и координацији свих видова обуке који се реализују у целом систему извршења заводских
санкција.
ОрганизациОна структура и стратешка
Опредељења центра
Данас, Центар за обуку броји десетак запослених са дугогодишњим искуством у области извршења, има свој Управни одбор, а уз помоћ Мисије
ОЕБС-а опремљен је најсавременијим наставним средствима која помажу несметано одржавање обуке и ефикасан рад. Поред тога, Управа је уложила додатна средства у опремање Центра тако да је зграда реконструисана, канцеларије
окречене, бивше спаваоне претворене у нови наставни простор, а смештајни
капацитет проширен тако што је у непосредном окружењу Центра монтирано
9 дрвених кућица које ће бити коришћене за смештај предавача и полазника
обуке.
Новембра 2006. године основан је Управни одбор Центра за обуку чији је
задатак утврђивање и усвајање годишњег плана рада Центра, као и планова
и програма обуке и стручног усавршавања. Управни одбор ће бити надлежан
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за кадровску организацију Центра - избор руководилаца семинара и курсева,
акредитовање тренера, као и за организацију и евалуацију појединих курсева
и семинара.
Председник Управног одбора израдио је „Стратешки менаџмент Центра“
којим је утврђена организациона структура Центра, успостављени стручни органи - Савет и Наставничко веће, и дефинисани стратешки и оперативни циљеви Центра. Стратешки циљеви, између осталог, подразумевају организацију
обуке као флексибилног и континуираног процеса која је императив свих реформских процеса. С друге стране, оперативни циљеви Центра подразумевају
обучавање новопримљених радника, обучавање за нове послове, нове технологије и поступке рада, и примену нових стандарда рада или других прописа,
увођење запослених у нове радне и руководеће улоге, континуирано усавршавање знања из области система извршења заводских санкција, усмеравање индивидуалне развојне каријере, евиденцију резултата и издавање сертификата.
НачиН рада ЦеНтра и спровођење обуке
Центар спроводи обуку запослених на основу одговарајућих наставних
програма и планова у виду основних, допунских, специјалистичких курсева
и других облика обучавања (радионица, семинара, конференција), самостално
или у сарадњи са другим органима, институцијама и међународним организацијама. Обука се углавном спроводи у Центру, али по потреби и у заводима, на
радном месту, у другим установама и објектима.
Центар преузима све важнију стратешку улогу не само у обуци новог
особља и особља које већ ради у Управи, већ и у одабиру и тестирању будућег
кадра Управе.
Особље Центра интензивно ради на повезивању Центра са другим образовним институцијама, пре свега са Универзитетом у Нишу. Резултат уложеног
труда је оснивање смера за специјално обезбеђење лица и објеката на Факултету за физичку културу у Нишу који ће септембра месеца 2007. добити своје
прве бруцоше из редова Управе.
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Обуке спрОвОдене у 2006. гОдини
Резултати и успех које је Центар остварио у 2006. години могу видети из
следећих података:
У сарадњи са Мисијом ОЕБС-ом, Центар је реализовао низ основних и специјалистичких курсева како за приправнике тако и припаднике свих звања у
служби за обезбеђење.
Око 120 приправника службе за обезбеђење прошло је кроз три шестодневна круга обуке у Центру и два круга обуке у својим матичним установама након чега је полагало стручни испит за звање командира. Око 110 приправника
исте службе прошло је први круг шестодневне обуке, док ће се остатак обуке и
полагање стручног испита организовати у првој половини 2007.
У оквиру двогодишње обуке за надзорника која се завршава маја 2007. Центар је самостално и у сарадњи са другим органима (Жандармеријом) и међународним организацијама (Мисија ОЕБС-а, Савет Европе) организовао низ
едукација и семинара за 62 кандидата.
Пријемни испит за похађање двогодишње обуке за надзорнике који је спроведен на три различите локације, а који је укључивао проверу енглеског, информатике и специјалног физичког полагало је 140 кандидата. Од укупног броја
пријављених кандидата примљена је само трећина док ће двадесет кандидата
који су на пријемном остварили најбоље резултате бити у прилици да стекну
академско звање на новоформираном смеру за специјално обезбеђење лица и
објеката на Факултету за физичку културу у Нишу.
Центар је координирао 6 семинара за представнике службе за преваспитање,
као и едукације припадника службе за опште послове, службе за здравствену
заштиту и службе за обуку и упошљавање. Обука припадника ових служби
представља новину, будући да је због недостатка ресурса пракса обучавања
овог кадра давно прекинута. На тај начин су организовањем различитих видова обуке обухваћени представници свих служби у Управи. Поред тога, Центар
је спровео обуку и одабир нових предавача и акредитовао 66 представника Управе титулом инструктора/тренера. Сертификовани тренери ће поред основне
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и допунске обуке запослених у Управи у будућности бити ангажовани и као
ментори приправника у различитим службама у Управи.
У сарадњи са Саветом Европе, Центар је у 2006. години организовао и обуку
из „Европских затворских правила“ за управнике завода, као и за представнике
седишта Управе, службе за обезбеђење, службе за преваспитавање и службе за
здравствену заштиту.
У сарадњи са невладином организацијом Инцест Траума Центар из Београда спроведена је обука за професионално особље Казнено-поправног завода за
жене у Пожаревцу и Специјалне затворске болнице. Тим Траума Центра је у
периоду од 05. априла до 19.маја 2006. године одржао 18 ефективних тренерских дана обуке обухватајући теме насиља у породици, сексуалног насиља над
женама и сексуалног злостављања деце.
Програм је реализован уз финансијску подршку Канадске агенције за међународни развој (ЦИДА). Шестодневни рад се за две групе одвијао у КПЗ за
жене у Пожаревцу (укупно 12 дана) и за трећу групу Специјалне затворске
болнице (6 дана) у просторијама Инцест Траума Центра у Београду.
Планови за 2007. годину
У 2007. години Центар за обуку запослених у Управи прошириће своју
делатност и поред уобичајене едукације припадника службе за обезбеђење и
службе за преваспитање посветити доста пажње и ресурса обуци запослених
у служби за обуку и упошљавање, обуци правника и шефова рачуноводства
запослених у служби за опште послове, обуци повереника који ће се бавити
спровођењем алтернативних санкција и обуци особља које ће радити у специјалном затворском режиму.

Радно ангажовање осуђених
У оквиру реализације Стратегије за реформу система извршења заводских
санкција извршена је анализа радног ангажовања осуђених лица и утврђени су
приоритети и могући модалитети рада служби за обуку и упошљавање.
Реализоване активности у 2006. години
Анализа финансијског пословања;
Утврђивање модалитета рада служби за обуку и упошљавање као и обављање других послова од стране лица лишених слободе;
n Дефинисање послова, опреме и набавка средстава за рад осуђених.
n
n

стРатешка оПРедељења
Трансформација привредних јединица;
Институционално уређење привредних јединица;
n Дефинисање послова, опреме и набавка средстава за рад осуђених;
n Утврђивање приоритета и пословне политике, како би се остварила потпуна адекватност у упошљавању лица лишених слободе посебно када је у питању
реинтеграција, ресоцијализација, заштита права осуђених и заштита на раду ;
n Радно оспособљавање, зараде, права из рада и друге погодности за осуђена лица;
n Успостављање нових облика обуке и радног ангажовања осуђених лица.
n
n

инфоРмациони систем
У оквиру развоја информационог система на нивоу Управе за извршење заводских санкција успостављен је јединствени систем прикупљања и формирања базе података о лицима лишеним слободе и запосленим у Управи.
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Реализоване активности у 2006. години
n Успостављање јединствених извештаја у систему извршења заводских
санкција;
n База података о лицима лишених слободе и запослених;
n Финансијска база података;
n Мрежно повезивање свих установа за извршење заводских санкција.

стРатешка опРедељења
Мрежно повезивање свих установа за извршење заводских санкција;
Успостављање база података неопходних за рад Управе;
n Опремање лиценцираним софтвером за израду и коришћење програма;
n Обука запослених за коришћење информационо техничког система;
n Редовна контрола коришћења информационо техничког система.
n
n

Инфраструктура
У оквиру адаптације и изградње инфраструктуре и побољшања услова за
смештај лица лишених слободе завршена је изградња више објекта за смештај
лица лишених слободе а у наколико установа у току су радови на адаптацији
или изградња нових капацитета.
Реализоване активности у 2006. години
n Завршен објекат за смештај лица осуђених за кривична дела из области
организованог криминала у КПЗ-у у Пожаревцу;
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Завршена реконструкција III павиљона КПЗ-а у Сремској Митровици.
Адаптација два блока у КПД болници;
n Завршетак павиљона отвореног одељења у КПЗ-у у Падинској Скели;
n Адаптација кухиње у Окружном затвору у Београду.
n
n

Стратешка опредељења
Завршетак уређења Оперативног центра Управе за извршења заводских
санкција;
n Опремање подцентара у: Сремској Митровици, Нишу, Пожаревцу и Ваљеву;
n Адаптација и уређење објекта у ВП Дому у Крушевцу;
n Завршетак посебне притворске јединице за ратне злочине у Устаничкој
бб;
n Изградња посебног павиљона (Одељење без дроге) за лечење болести зависности у Нишу;
n Изградња објекта за смештај полазника обуке у Центру за обуку кадрова
у Нишу;
n Опремање кабинета и учионица у Центру за обуку (канадска донација);
n Изградња објекта затвора у Суботици на другој локацији са садржајима
посебне намене и измештање постојећих капацитета;
n Изградња објекта у Окружном затвору у Новом Саду са садржајима посебне намене;
n Изградња објекта затвора у КПЗ у Падинској Скели са садржајима посебне намене;
n Изградња објекта затвора у Панчеву на другој локацији са садржајима
посебне намене и измештање постојећих капацитета;
n Изградња и измештање притворске јединице и пријемног одељења у КПЗ
у Сремској Митровици и КПЗ у Нишу;
n Увођење напредних електронских система техничке заштите са тежиштем
на побољшању система комуникације и спречавању комуникације мобилним
телефонима;
n Реконструкција Б павиљона у Нишу;
n Реконструкција блокова Специјалне заворске болнице и притворских блокова у Окружном затвору у Београду;
n Израда пројекта за изградњу Васпитно-поправног дома за малолетнике;
n Израда пројеката за изградњу завода у Панчеву, Крушевцу, Крагујевцу и
Прокупљу.
n

окружни затвор у панчеву
У Окружном затвору у Панчеву и Посебном одељењу у Вршцу, током 2006.
године, а имајући у виду чињеницу да се зграде затвора у Панчеву и Вршцу налазе у строго урбаним срединама, инсталиране су механичке сеизмичке склопке за блокаду протока гаса и електричне енергије, у циљу заштите људских
живота, како запослених тако и лица лишених слободе, којима је без обзира на
степен елементарне непогоде ускраћена могућност напуштања објекта. ХИП
‘’Петрохемија’’ Панчево поклонила је наведене склопке Окружном затвору у
Панчеву.
окружни затвор у зрењанину
У Окружном затвору у Зрењанину извршена је реконструкција просторија
кухиње и купатила за осуђена лица. Ове просторије налазе се у сутеренском
простору и дуги низ година биле су изложене утицају влаге. Применом нових
грађевинских метода као и водоотпорних материјала биће у потпуности елиминисан проблем влаге а простор доведен у функционално стање.
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Почетак реконструкције павиљона за смештај осуђених у Окружном затвору у
Новом Пазару

Окружни затвОр у нОвОм Пазару
У Окружном затвору у Новом Пазару извршена је реконструкција како управне зграде тако и павииљона за смештај осуђених лица. У управној згради
извршена је реконструкција крова и дела фасаде а постављени су и нови олуци.
Изграђена је пријавница на улазу у затвор а такође су реконструисане и санитарне просторије.
У павиљону за смештај осуђених лица извршена је реконструкција санитарних просторија, изграђена је кантина за снабдевање осуђених артиклима свакодневне потрошње и започета је реконструкција самог павиљона изградњом
носећих стубова који ће омогућити надзиђивање постојећег објекта за још једну етажу чиме ће се значајно повећати капацитет установе.
Окружни затвОр у Смедереву
У Окружном затвору у Смедереву извршена је реконструкција постојећих
просторија за смештај и дневни боравак осуђених лица као и санитарних просторија и просторије за обављање лекарских интервенција. Овим радовима
обезбеђени су квалитетнији услови за смештај лица лишених слободе.
Окружни затвОр у ужицу
У Окружном затвору у Ужицу извршена је реконструкција просторија за
смештај лица лишених слободе на 2. спрату која је укључила како собе за
смештај тако и просторију за днени боравак осуђених лица. Такође је извршена
потпуна реконструкција просторије за пријем посета.
казненО-ПОПравни завОд у ПадинСкОј Скели
У казнено-поправном заводу у Падинској Скели извршена је потпуна реконструкција објекта који је у прошлости служио потребама Пријемног одељења,
а сада је предвиђен за смештај и дневни боравак 70 осуђених лица са највишом
‘’А’’ категоријом и која ће у овом простору у потпуности самостално боравити
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и организовати свакодневне активности. Простор је у потпуности примерен
овој категорији осуђених лица и представља прву фазу реорганизације завода
отвореног типа у Падинској Скели. У следећој фази приступиће се изградњи
стамбених јединица за смештај мањих група осуђених лица са највишом категоријом које ће имати све карактеристике супститута нормалне социјалне
заједнице.
Специјална затворСка болница
У Специјалној затворској болиници настављено је са реконструкцијом психијатријских блокова за смештај пацијената а посебно је преуређен и адаптиран простор за ‘’Одељење без дроге’’ који је део ширег пројекта превенције
штетних последица злоупотреба психоактивних супстанци од стране осуђених
лица.
казнено-поправни завод у нишу
Након потпуне реконструкције "А’’ павиљона у Нишу приступило се реконструкцији "Б’’ павиљона која је у току. Такође је у потпуности реконструисано
Пријемно одељење и завршена је адаптација ‘’Одељења без дрога’’ уз материјалну и организациону помоћ Мисије ОЕБС-а у Републици Србији.
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Центар за обуку запослених у управи
У оквиру даљњег унапређења Центра за обуку запослених у Управи за извршење заводских санкција извршено је опремање Центра компјутерском учионицом као и набавка више техничких уређаја (штампача, факсова и сл.) који
ће унапредити ефикасност рада Центра. У оквиру Центра приступило се изградњи бунгалова за смештај полазника наставе. Бунгалове израђује Казненопоправни завод у Пожаревцу-Забела по типском пројекту. Предвиђено је да се
изгради капацитет за смештај 50 полазника наставе у једној смени.
казнено-поправни завод у пожаревЦу-забела
У оквиру Казнено-поправног завода у Пожаревцу-Забела завршен је у овом
тренутку најквалитетнији објекат за смештај осуђених лица на територији Републике Србије. То је објекат са максималним обезбеђењем и најсавременијом
технологијом за смештај лица осуђених за кривична дела са елементима организованог криминала.

Унутрашњи изглед и опремљеност новог павиљона
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Панорамски изглед новог павиљона у Пожаревцу за смештај осуђених којима
је изречена казна за кривична дела са елементима организованог криминала

Реконструисана и опремљена трпезарија Казнено-поправног завода за жене у
Пожаревцу

Погон за производњу текстилне галантеије у Казнено-поправном заводу за жене
у Пожаревцу
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Министар правде у Влади Републике Србије Зоран Стојковић у оквиру редовних
посета установама за извршење заводских санкција, посетио је Казненопоправни завод за жене у Пожаревцу и упознао се са свим аспектима живота и
рада осуђених жена

Казнено-поправни завод у СремСКој митровици
У Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици завршена је реконструкција 3. павиљона који је у потпуности руиниран у побуни 2000. године. Павиљон сада испуњава највише стандарде и у њега су смештена осуђена
лица.
У оквиру завода приступило се изградњи новог објекта - зграде притвора
и пријемног одељења како би се постојећи објекти ове намене искористили у
друге сврхе а ова категорија лица лишених слободе изместила из круга завода.
Радови на овом објекту су при крају.
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Почетак изградње објекта притвора и пријемног одељења КПЗ у Сремској
Митровици у лето 2006. године

Објекат у завршној фази изградње у децембру 2006. године

Опремљеност учионице за информатичку наставу у обновљеном простору
школе у КПЗ у Сремској Митровици
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Полазници курса информатике

3. павиљон у КПЗ у Сремској Митровици пре почетка радова
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Изглед реконструисаног 3. павиљона у КПЗ у Сремској Митровици
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обновљена школа за образовање одраслих у кпз У Сремској митровици

Специјални затворСки режим
Током 2006. године спроведн је низ активности у правцу усвајања законске регулативе и изградње објекта за смештај лица осуђених за кривична дела
са елементима организованог криминала, затражено је експертско мишљење о
примењивости модела од надлежних институција Републике Италије и одређени су приоритети у инплементацији решења са аспекта безбедности и третмана према осуђеним лицима.
Реализоване активности у 2006. години
Спровођење процедуре усвајања модела датог Закона;
Информисање судија о моделу примене Закона;
n Експертско мишљење о примењивости модела од надлежних институција
Републике Италије;
n Оцена пројекта решења са аспекта безбедности управљања затвореницима и потребама за активним моделом;
n Завршетак започете изградње нове заводске јединице за специјални затворски режим у оквиру КПЗ у Пожаревцу.
n
n

стРатешка опРедељења
n Спровођење решења за побољшање услова живота и смештаја у ОЗ у Београду, где је због спровођења специјалног притворског режима дошло до пренасељености осталих притвореничких просторија;
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n Развој новог режима за лица која одговарају за организовани криминал,
укључујући нове затворске процедуре;
n Имплементација међународних стандарда у обезбеђивању људских права
за ту врсту затворских установа;
n Избор одговарајуће руководеће структуре за спровођење специјалног затворског режима;
n Дефинисање улоге и задужења Управе у доношењу закона;
n Формирање јединица за спровођење специјалног затворског режима;
n Проширење постојеће јединствене систематизације са кадровима задуженим за спровођење модела закона о примени притвора и извршењу казне затвора за кривична дела са елементима организованог криминала;
n Спровођење анализе у циљу обезбеђења функционисања новог објекта
(систематизација радних места);
n Процедура за радно ангажовање запослених у Управи на спровођењу специјалног затворског режима (заштита идентитета запослених, и сл.);
n Спровођење програма обуке за запослене у специјалном затворском режиму.

Надзор Над радом завода
Одељење за надзор је утврдило приоритете у реформи система надзора над
радом установа за извршење и успоставило листу активности које ће допринети
модернијем и функционалнијем надзору. Формирана је радна група за израду
Правилника о надзору над радом завода. Предлог Правилника је крајем 2006.
године достављен Републичком секретаријату за законодавство на мишљење
како би утврђени предлог био усвојен. Развојни акценат је на изналажењу мо-
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далитета екстерног и независног надзора у складу са нормама развијених система. У том циљу у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а обављена је студијска посета
затворском систему Енглске и Велса.
Реализоване активности у 2006. години
n Током 2006. године обављено је 9 редовних, 8 контролних, 12 ванредних
надзора и 25 надзора по притужбама осуђених лица и запослених у Управи за
извршење заводских санкција;
n Израда упутства за обављање надзора и званичне инспекције.

стРатешка опРедељења
Ступање на снагу Правилника о надзору над радом завода;
Унапређење надзора у надлежности Одељења за надзор у оквиру Управе
за извршење заводкских санкција;
n Интензивирање надзора у склопу инплементације законских прописа и
усвојених стандарда европског законодвства, Конвенција и Протокола који регулишу права и заштиту лица лишених слободе;
n Унапређење екстерног надзора Скупштине Републике Србије;
n Сарадња са Омбудсманом;
n Изналажење модалитета интерног надзора у установама за извршење заводских санкција;
n Обука запослених у установама за извршење за обављање интерног надзора;
n Израда упутства за обављање надзора и листа очекивања у вршењу надзора.
n
n
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ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА УПРАВЕ ЗА 2006. годИнУ
Позиција

42

Опис

Одобрено
у динарима

Извршено
у динарима

Постотак
извршења

1.836.346.000

1.833.239.126

99,83%

515.721.000

513.515.590

99,57%

29.400.000

29.399.998

100,00%

1.000.000

999,264

99.93%

10.999.998

100,00%

411

Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

415

Накнаде за запослене

11.000.000

416

Награде, бонуси и остали
посебни расходи

28.611.000

28.585.493

99,91%

421

Стални трошкови

286.000.000

285.858.910

99.95%

422

Трошкови путовања

12.000.000

11.988.632

99,91%

423

Услуге по уговору

28.000.000

27.997.601

99,99%

424

Специјализоване услуге

34.000.000

33.951.082

99,86%

425

Текуће поправке и оджавање
(услуге и материјали)

85.000.000

84.994.199

99,99%

426

Материјал

410.000.000

109.774.216

99.94%

482

Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа власти другом

2.994.000

2.994.000

100.00%

483

Новчане казне и пенали по решењу
судова и судских тела

3.500.000

3.499.998

100.00%

511

Зграде и грађевински објекти

311.000.000

310.999.300

100.00%

512

Машине и опрема

105.000.000

104.972.378

99,97%

Укупно:

3.699.572.000

3.693.769.786

99,84%
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Смотра учесника спортских игара радника у Управи за извршење заводских
санкција у Пролом Бањи 2006. године

Радници извршења на спортским играма у Пролом Бањи 2006. године
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Сликарска колонија Елан 2006 која је одржана по 11 пут у Казнено-поправном
заводу у Сомбору уз учешће осуђених лица из неколико завода у Републици
Србији а такође и више академских сликара. Централна манифестација одржана
је на Тргу уметности у Собору уз пригодан културно-уметнички програм
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Делегација Управе за извршење заводских санкција
у посети републици Словенији

Награђени учесници Конкурса за литерарне радове које је расписао Казненопоправни завод за малолетнике у Ваљеву и на ком су учествовала осуђена лица
из већине установа

Драмски ансамбл Казнено-поправног завода за жене у Пожаревцу изводи
представу на гостовању у Казнено-поправном заводу за малолетнике у Ваљеву
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Сарадња управе са међународним
организацијама
САРАДЊА СА МИСИЈОМ ОЕБС-а У СРБИЈИ
Мисија ОЕБС-а у Србији је главни стратешки партнер Управе у процесу реформе система извршења кривичних санкција. Мисија ОЕБС-а пружила је подршку
Управи у следећим областима:

I Подршка у креирању и имплементацији новог
правног оквира система извршења кривичних
санкција
1. Закон о иЗвршењу кривичних санкција
Током 2005. године Мисија ОЕБС-а је финансирала и експертски помогла рад
радне групе која је радила на изради предлога новог ЗИКС-а, који је потом усвојен и који је ступио на снагу 1. јануара 2006.године. Као наставак ангажмана на
ЗИКС-у, Мисија ОЕБС-а је:
а) Финансијски помогла превођење и штампање ЗИКС-а на српском, енглеском,
румунском, албанском и мађарском језику
б) Након девет месеци од ступања на снагу ЗИКС-а, Мисија ОЕБС-а је у сарадњи са Управом за извршење заводских санкција организовала Конференцију
у Соко Бањи, на тему “Примена ЗИКС-а”, са циљем детектовања проблема у имплементацији закона у пракси и неусклађености са законима који су донети после
његовог ступања на снагу. Конференција је резултирала утврђивањем предлога за
измене и допуне Закона који ће служити као основа радној групи која ће радити
на амандманима Закона.
2. Закон о примени мере притвора у посебним притворским јединицима и иЗвршењу каЗне Затвора у посебним Затворским одељењима („Закон о специјалном
Затворском режиму“)
Уз материјалну и експертску подршку Мисије ОЕБС-а још 2004. Управа је
формирала радну групу која је израдила први предлог овог Закона. Током 2005.
године иста радна група је радила на унапређењу текста предлога, да би га септембра 2006. коначно уобличила сходно предложеним амандамнима за измену и
допуну Законика о кривичном поступку (ЗКП) које је Влада Републике Србије
поднела Народној скупштини 15. септембра 2006. године. Овај Закон није могуће
донети без правног основа који је коначно постављен поменутим амандманима на
ЗКП. Предлог Закон, Управа је доставила на даљу процедуру у оквиру Министарства правде.
3. подЗаконска регулатива
Уз материјалну и експертску подршку Мисије ОЕБС-а формиране су радне
групе које су израдиле предлоге:
- Правилника о кућном реду у казнено поправним заводима и окружним затворима;
- Правилника о дисциплинским преступима, мерама и поступку према осуђеним лицима;
- Правилника о одржавању реда и безбедности у заводима за извршење санкција.
Сва три правилника су усвојена и објављена у Службеном гласнику Републике
Србије. Након објављивања правилници су преведени и одштампани на српском,
енглеском, румунском, албанском и мађарском језику.
Мисија ОЕБС-а, пружила је и материјалну и експертску подршку за рад радних
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група које су израдиле Правилник о надзору над радом завода и сет правилника о
раду Центра за обуку запослених у Управи за извршење заводских санкција.

II Подршка успостављању система
алтернативног кажњавања
Током 2006. године формирана је Комисија за алтернативне санкције у чијем
саставу су и чланови Мисије ОЕБС-а .
Комисија је имала три састанка током 2006.године које је организовала Мисија
ОЕБС-а и на којима је договорено:
а) Да ће главни стратешки партнер Управе у успостављању система алтернативног кажњавања бити Мисија ОЕБС-а;
б) Да ће се Мисија ОЕБС-а стручно и материјално подржати:
- Израду Стратегије за успостављење система алтернативног кажњавања и
акционих планова за њену имплементацију;
- Рад радне групе на изради правилника којима се детаљније дефинише правни
оквир алтернативног кажњавања предвиђен ЗИКС-ом;
- Организацију округлог стола на тему алтерантивног кажњавања;
- Организацију и реализацију студијске посете Мађарској у циљу упозанавања пет
чланова Комисије са мађарским моделом алтернативног кажњавања и пробације.

III Подршка едукацији запослених у Управи
Мисија ОЕБС-а је пружила подршку Центру за обуку запослених у следећим
активностима:
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а) Обука 100 приправника у служби обезбеђења;
б) Обука 30 начелника службе обезбеђења;
в) Обуку 30 припадника службе преваспитања;
г) Обуку 20 запослених у Оперативним центрима;
д) Тромесечни курс енглеског језика за дванаест запослених у седишту Управе.
Мисија ОЕБС-а је организовала и студијску посету Енглеској са циљем упознавања запослених који раде на пословима унутрашњег надзора са једним развијеним моделом унутрашњег надзора.

IV Подршка повећању транспарентности
рада Управе и промоцији заштите људских
права осуђених
Мисија ОЕБс – јЕ пружила ЕкспЕртску и финасијску
пОдршку управи у:
а) Изради “Приручника за затворенике”, чиме је по први пут осуђеним лицима
дата могућност да се из једног извора информишу о основним правима која имају
према домаћем кривичном законодавству и Конвенцији о трансферу осуђених лица.
Приручник је преведен и одштампан на српском, румунском, албанском и мађарском језику;
б) Изради “Етичког кодекса затворских службеника”, чиме је Управа по први
пут добила свој етички кодекс, који је постао и обавезни део обуке у Центру за
едукацију запослених у управи за извршење заводских санкција;
в) Штампању и преводу на енглески језик “Годишњег извештаја о раду Управе
за извршење заводских санкција за 2005. годину”, (у сарадњи са ДФИД-ом), што
је први извештај о раду који је Управа јавно објавила;
г) Процесу формирања правних библиотека у свим затворима у Србији, Управи и Центру за обуку запослених у Управи. Део књига дониран је од стране
Савета Европе и УНХЦХР-а.
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Пројекти финансирани од стране Канадске
агенције за међународни развој (ЦИДА)
Тренинг и обука заТворског особља
Циљ пројекта обуке затворског особља је пружање помоћи Управи за извршење заводских санкција у успостављању стабилног система континуиране
обуке свих запослених у Управи. Мисија ОЕБС-а настоји да пружи подршку
изградњи материјалних и људских ресурса Центра за обуку запослених у Управи, са седиштем у Нишу, како би он био адекватно опремљен, а његово особље
оспособљено за самосталан рад и организовање свих видова обуке за све запослене у Управи.
У оквиру овог пројекта Центру за обуку донирана је опрема у вредности од око
53.000 еура. Дата опрема, између осталог укључује: 17 компјутера за рачунарску
учионицу Центра, 4 лаптоп рачунара за предаваче, 2 црно-бела штампача, штампач у боји, фотокопир и факс машину, шредер, тренажер за радио везу, тренажер
за обуку из гађања, возило за превоз тренера на различите локације где ће се одржавати обука, као и разноврстан канцеларијски материјал и материјал за обуку.
У оквиру пројекта Мисија ОЕБС-а пружила је логистичку и финансијску
подршку у следећим активностима Центра:
обука запослених у служби за обезбеђење
Обука начелника службе из свих 28 завода из области безбедоносних процедура у употреби ватреног оружја.
Обука 6 група приправника (укупно 222 приправника), с тим да су у 2006.
години одржана III круга обуке 3 групе приправника који су на крају године полагали стручни испит и добили звање командира (њих 116), и I круг обуке преостале
3 групе приправника (106 приправника), чија ће обука бити окончана (и који ће
полагати испит за звање) средином 2007.
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Обука из рада на рачунару 40 приправника службе за обезбеђење, у Центру за
обуку.
Четвородневна обука 2 групе кандидата за надзорнике (укупно 62 полазника)
из области обезбеђења, вештина руковођења, поступања у ванредним, талачким и
стресним ситуацијама, Сокобања.
Тродневна обука за 35 руководилаца интервентних јединица у Центру за обуку. Теме обуке: употреба хемијских средстава, интервенције у ванредним ситуацијама, талачке ситуације, ситуационо бојево гађање, специјално-физичка обука.
Обуку су заједно одржали припадници одреда жандармерије у Нишу и представници Управе.
Обука запОслених у служби за преваспитање
Четири тродневна семинара за 23 васпитача из 17 установа, одржана у Ваљеву,
Сремским Карловицма, Новом Саду и Београду.
Обука запОслених у служби за Обуку и упОшљавање
Семинар за инструкторе из области планирања и организације обуке за припаднике ове службе, Ћуприја. Семинару је присуствовало 19 представника службе
за обуку и упошљавање из 12 установа.
Септембра 2006. основана је Комисија за израду наставних програма и планова за обуку инструктора и других запослених у служби за обуку и упошљавање,
чији је члан и представник Мисије ОЕБС-а.
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Учесници семинара за начелнике служби преваспитања и васпитаче у Сремским
Карловцима 2006. године. У раду семинара је активно учествовао и Мартин Седон,
експерт из Уједињеног Краљевства.

Обука запОслених у служби за Опште и правне пОслОве
Дводневна обука 50 правника из свих установа. Теме обуке укључивале су
нове законске регулативе и уредбе о коефицијентима, бенефицијама и звањима
у Управи.
учешће Мисије Оебс-а у ОсталиМ активнОстиМа
Ажурирање постојећих наставних планова, израда нових наставних планова
за обуку приправника службе за обезбеђење.
Учешће у изради наставног програма и наставних планова за обуку надзорника службе за обезбеђење из области руковођења и за обуку инструктора у служби
за обуку и упошљавање.
Превођење и прилагођавање приручника за обуку затворског особља земаља
из окружења.
Представник Мисије ОЕБС-а је члан Управног одбора Центра и Комисије за
европску стандардизацију обуке и образовања која има за циљ да утврди годишње
планове рада Центра, као и планове и програме обуке и стручног усавршавања.

Унаппређење здравствене заштите у затворима
Пројекат ‘’Унапређење здравствене заштите у затворима у Србији’’, има за
циљ успостављање и промоцију стандарда здравствене заштите који су једнаки
како стандардима у цивилном здравственом систему, тако и најбољим примерима
европске праксе. Такође, пројект има за циљ и отварање „Одељења без дроге“, у
којима ће се спроводити програм за борбу против злоупотребе наркотика.
израда и спрОвОђење прОграМа за Обуку ОсОбља
здравствене заштите и ОсОбља из служби за
преваспитање и Обезбеђење
Мисија ОЕБС-а је у сарадњи са Специјалном затворском болницом и Окружним затвором у Новом Саду, током 2006. године спровела анализу стања и потреба затворског особља за едукацијом која се односи на многобројне теме из домена
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затворске патологије: преносиве болести, злоупотреба дрога, алкохолизам, самоубиство и самоповређивање, хитне интервенције итд.
Након анализе стања и потреба, израђени су Наставни план и програм за едукацију медицинског особља и Наставни план за едукацију особља из служби за
преваспитање и обезбеђење.
Сходно израђеним наставним плановима, започео је процес обуке будућих
тренера (5 из Специјалне затворске болнице и 1 из Окружног затвора у Новом
Саду). Будући тренери ће у 2007. години одржати 10 едукативних семинара који
ће обухватати теме из домена затворске патологије, а полазници ће бити медицинско особље и запослени у службама преваспитања и обезбеђења.
Отварање ‘’Одељења без дрОга’’
"Одељење без дрога’’ (у даљем тексту: Одељење) је посебно одељење где се
смештају осуђени који се обавезују да ће се уздржавати од злоупотребе наркотика. Осуђени који ступају на Одељење су они који имају тешкоће са узимањем
психоактивних супстанци, а мотивисани су за програме лечења и рехабилитације.
Циљ овог програма је апсолутна апстиненција од свих психоактивних супстанци,
која се редовно проверава тестирањем узорака урина на присуство наркотика.
Пројектом је предвиђено да се овај програм примени у Казнено-поправном заводу у Нишу и Специјалној затворској болници. Са обе институције Мисија ОЕБС-а
је потписала Споразум којим се оне обавезују на адаптацију простора у којем ће
бити смештени осуђени и набавку медицинског материјала који је неопходан за
редовно функционисање Одељења. Истовремено, започето је са обуком и тренингом особља из КПЗ у Нишу, Специјалне затворске болнице, али и из КПЗ у
Сремској Митровици и Окружног затвора у Новом Саду, с обзиром да су ова два
завода покренула изградњу посебних павиљона где ће бити отворена Одељења.
Пројектни тим је, са тимовима из КПЗ у Нишу и Специјалне затворске болнице дефинисао и израдио посебан Правиник о раду Одељења, којим су предвиђена
права и обавезе како осуђених који бораве на одељењу, тако и запослених. Пре
уласка на Одељење осуђени морају потписати Изјаву којом се обавезују на поштовање Правилника.

52

MINIST ARSTVO

P RAVDE

REP UBLI KE

S R BI J E

G ODI[WI

IZ VE[TAJ

2 0 0 6 .

Учесници семинара о Европским затворским правилима
у организацији Савета Европе

У циљу едукације осуђених, Мисија ОЕБС-а је донирала 2 рачунара за потребе
Одељења у КПЗ у Нишу.
Одељење у Нишу почеће са радом у јануару 2007. године, а Одељење у Специјалној затворској болници у фебруару 2007. године

Образовање осуђених лица у казнено поправном
заводу Сремска Митровица
Циљ пројекта је поновно успостављање процеса основног и средњег образовања у КПЗ Сремска Митровица.
Због недостатка ресурса, основно и средње образовање углавном није доступно
осуђеним лицима у српским заводима за извршење кривичних санкција. Како би
се образовни систем опново успоставио, Управа за извршење заводских санкција
је у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији покренула пилот пројекат у КПЗ Сремска Митровица. КПЗ је у том циљу финансирао потпуну реконструкцију зграде
школе која се налази у кругу Завода, и вратио јој првобитну функцију. Мисија
ОЕБС-а је опремила учионице намештајем, компјутерском учионицом и осталим
училима, и покрила трошкове одржавања часова и практичне наставе, коју изводе
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основна школа „Јован Поповић“, средња школа „Никола Тесла“ из Сремске Митровице, и центар за образовање одраслих „Божидар Аџија“ из Београда.
Осим основног образовања, у којем учествује 29 затвореника, и средњошколског образовања различитог усмерења, у којима учествује укупно 23 затвореника, осуђеним лицима је омогућено и стицање различитих занатских вештина
учешћем у течајевима које води центар за образовање одраслих „Божидар Аџија“.
Укупно 52 осуђеника похађају један од понуђених течајева.
Образовни циклус је започео у децембру 2006 године, и пројектом је предвиђено да траје до краја 2007. Након истека пројекта, Управа ће у потпуности преузети
даље финансирање активности везаних за образовање осуђеника.
Овај пилот пројекат ће послужити Управи као полазиште за обнављање система образовања осуђених лица у целокупном систему за извршење санкција, као
једног од битних фактора у рехабилитацији и ресоцијализацији осуђених лица.

САРАДЊА СА САВЕТОМ ЕВРОПЕ
Савет Европе сарађује са Управом за извршење заводских санкција Републике
Србије на реализацији једногодишњег пројекта који финансира Канадска агенција за међународни развој (CIDA) (април 2006 – март 2007) у циљу подршке
реформи система извршења у Србији. Активности1 које се реализују у оквиру
овог пројекта имају за циљ веће познавање и поштовање релевантних европских
стандарда, промовисање система малолетничког правосуђа, пружање подршке
увођењу алтернатива за затворске казне и развоју службе за пробацију, као и унаређење жалбеног поступка и инспекцијског надзора у Србији.
Напредак који је постигнут ток“eом 2006. године укључује штампање и дистрибуцију 350 књижица са Европским затворским правилима (на српском језику),
као и обуку за скоро 200 припадника затворског особља у вези измењеног текста,
спровођење неколико иницијатива на пољу малолетничког правосуђа (оцена релевантне правне регулативе и праксе која се спроводи у области малолетничког
правосуђа, као и помоћ у формирању радне групе која ће се бавити развојем програма поступања за поновно укључивање малолетних преступника у заједницу),
као и оцену релевантне правне регулативе и праксе коју спроводе (владине и независне) инспекцијске службе и жалбеног система, као и алтернативних санкција
и система пробације.
Пројекат је продужен до 31 марта 2008. године. Предвиђене активности за
2007-2008 подразумевају састављање наставних планова за обуку и стручно усавршавање, као и организацију информативних семинара, радионица, семинара
за обуку и стручно усавршавање и студијских посета у оквиру четири сегмента
пројекта. У погледу инспекцијског надзора и жалбеног система, планира се још и
обезбеђивање превода и издавање компилације релевантних наставних материјала и Европских стандарда.

1) Посета са циљем давања оцене и извештаји о систему малолетничког правосуђа и правне
регулативе (12-16. јун 2006) – Семинар за едукацију у области Европских затворских правила за
затворске лекаре (29-30. јун 2006) - Семинари за едукацију за управнике установа за извршење
заводских санкција и запослене у седишту Управе (12-14. јул 2006) - Семинар за едукацију за
медицинске техничаре у затворима (29-30. август 2006) - Семинар за едукацију за начелнике
Службе за обезбеђење (30-31. август 2006) - Семинар за едукацију за запослене у Службама
за преваспитавање у установама за извршење (31. август – 1. септембар 2006) - Семинари за
едукацију за надзорнике у Служби за обезбеђење (5-7. септембар 2006) - Посета са циљем давања
оцене и извештаји о жалбеном поступку и инспекцијском надзору (9-10. октобар 2006) - Посета са
циљем давања оцене и извештаји о алтернативним санкцијама и пробацији (11-12. октобар 2006)
– Прва сесија радне групе за малолетничко правосуђе (13. октобар 2006) – Друга сесија радне
групе за малолетничко правосуђе (17. новембар 2006) – Трећа сесија радне групе за малолетничко
правосуђе (22. децембар 2006) – Посета са циљем наставка рада на пољу алтернативних санкција
и пробације (5. децембар 2006)
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Статистички подаци
о раду установа за извршење
заводских санкција
Кретање укупног броја лица лишених слободе лица
током 2006. године
01.01.2006.

Дошли 2006.

8,064

20,968

Укупно Отишли 2006.
29,032

31.12.2006.

-21,139

7,893

Кретање укупног броја лица лишених слободе по
категоријама током 2006. године
Лишени слободе

Отишли 2006.

31.12.2006.

12.711

6.956

5.755

45

273

72

201

1.876

8.138

10.014

8.413

1.601

34

16

50

17

33

Васпитна мера

178

62

240

81

159

Прекршајно кажњени

132

5.612

5.744

5.600

144

8.064

20.968

29.032

21.139

7.893

Осуђени
Мере лечења
Притворени
Малолетнички затвор

УКУПНО

01.01.2006.

Дошли 2006.

5.616

7.095

228
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Структура осуђених лица по полу
01.01.2006. Дошли 2006. Укупно Отишли 2006. 31.12.2006.
Мушкарци

5,479

6,911

12,390

-6,797

5,593

137

184

321

-159

162

5,616

7,095

12,711

-6,956

5,755

Жене
УКУПНО

Осуђена лица по начину пријема на издржавање казне
и полна структура у 2006.
Примљени

Мушкарци

Жене

Укупно

Сами ступили са слободе

2,305

96

2401

Приведени са слободе

2,149

67

2216

903

19

922

20

0

20

1,362

0

1362

166

1

167

6

1

7

6911

184

7095

Из притвора
Из других држава
Премештени
Враћени из бекства
Враћени по истеку прекида
УКУПНО

Осуђена лица по поврату и полу у 2006.
Мушкарци

Примарни

3,242

Повратници

3,669
6,911

Жене

Примарне

71

Повратнице

113
184

Сви

Примарни

3,313

Повратници

3,782

УКУПНО

7,095

Осуђена лица отпуштена са издржавања казне
по врсти отпуста у 2006.
Отпуштени

Број

Казна истекла у целости

3,879

Условно отпуштено

1,561

Помиловано

11

Премештени у друге државе

29

Премештени у друге Заводе у Србији

1,362

Бекство

1

Прекид издржавања казне

68

Умрли

45

УКУПНО

56

MINIST ARSTVO

6,956

P RAVDE

REP UBLI KE

S R BI J E

G ODI[WI

IZ VE[TAJ

2 0 0 6 .

Структура отпуста по повратку и полу у 2006.
Мушкарци

Жене

Примарни

3,543

Повратници

3,254

Укупно

6,797

Примарне

85

Повратнице

74

Укупно
Сви

159

Примарни

3,628

Повратници

3,328

УКУПНО

6,956

Структура кривичних дела осуђених лица
примљених у 2006. години
Врста кривичног дела

Број

Крађа и тешка крађа

2,203

Разбојништво

966

Превара

251

Телесне повреде

511

Убиство

268

Силовање и блудне радње

116

Злоупотребљавање дрога

941

Угрожавање саобраћаја

435

Недозвољено држање оружја

241

Одузимање возила

181

Остало

982

УКУПНО
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Дужина казне осуђених примљених у 2006. години.
Дужина казне

Укупно

до 1 месеца

313

од 1 до 3 месеца

1,152

од 3 до 6 месеци

1,457

од 6 мес. до 1 год.

1,416

од 1 год. до 2 год.

1,299

од 2 год. до 3 год.

493

од 3 год. до 5 год.

487

од 5 год. до 10 год

321

од 10 год. до 15 год

126

од 15 год. до 20 год

24

40 година

7

УКУПНО

7,095

Осуђена лица по старости примљена у 2006. години
Старост

Укупно

Од 18 до 21 год.

227

Од 21 до 27 год.

2,017

Од 27 до 39 год.

2,697

Од 39 до 49 год

1,221

Од 49 до 59 год

721

Од 59 до 69 год

166

Преко 69 година

46

УКУПНО

7,095

Број малолетника на извршењу мере упућивања у дом и
казне затвора у 2006. години
Установа
ВПД Крушевац
КПЗ Ваљево
УКУПНО

58

01.01.2006. Примљени Укупно Отпуштени

31.12.2006.

178

62

240

81

159

34

16

50

17

33

212

78

290

98

192

MINIST ARSTVO
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Малолетници по узрасту примљени 2006. године
Узраст

ВПД Крушевац

КПЗ Ваљево

Укупно

Од 14 до 16 год.

6

0

6

Од 16 до 18 год.

26

1

27

Од 18 до 21 год.

28

11

39

Преко 21 године

2

4

6

62

16

78

УКУПНО

Број малолетника у ВПД Крушевац
На дан 01.01.2006.

Примљени

Укупно

Отпуштени

На дан 31.12.2006.

178

62

240

-81

159

Структура узраста малолетника на извршењу мере у ВПД
Крушевац у 2006. години
Узраст

Мушкарци

Жене

Укупно

Од 14 до 15 год.

0

0

0

Од 15 до 16 год.

6

0

6

Од 16 до 17 год.

15

2

17

Од 17 до 18 год.

34

3

37

Преко 18 година

97

2

99

УКУПНО

159

Дужина казне изреченог* малолетничког затвора
у 2006. години
Дужина казне

01.01.2006.

Примљени 2006. Укупно

До 1 године
Од 1 до 2 године

7

4

11

Од 2 до 3 године

1

3

4

Од 3 до 4 године

3

3

6

Од 4 до 5 година

4

Од 5 до 6 година

10

2

12

Од 6 до 10 година

9

2

11

10 година

0

2

2

УКУПНО

34

16

50

4

Структура отпуста осуђених на малолетнички затвор
у КПЗ Ваљево у 2006. години
Издржали казну у целости

UPRAVA

ZA

11

Условно отпуштени

6

Помиловани

0

У бекству

0

УКУПНО

17

I ZVR [ EW E
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Број отпуштених малолетника у 2006. и дужина
трајања мере у ВПД у Крушевцу
Број

Дужина трајања мере
Од 1 до 2 године

19

Од 2 до 3 године

49

Од 3 до 4 године

11

Од 4 до 5 година

2

УКУПНО

81

Кретање броја прекршајно кажњених лица у установама
за извршење у 2006. години
01.01.2006.

Примљени

Укупно

Отишли

31.12.2006.

132

5,612

5,774

5,600

144

Дужина казни прекршајно кажњених у 2006. години
1 до 5 дана

234

6 до 10 дана

2123

11 до 15 дана

1694

16 до 30 дана

1255

Преко 30 дана

438

УКУПНО

5744

Старост прекршајно кажњених лица
у току 2006. године
Од 18 до 21 год.

447

Од 21 до 27 год.

1,490

Од 27 до 39 год.

1,830

Од 39 до 49 год

1,060

Од 49 до 59 год

726

Од 59 до 69 год

164

Преко 69 година

27

УКУПНО

5,744

Структура казни прекршајно кажњених лица
у 2006. години
Број

Прекршај
Јавни ред и мир
Кретање странаца
Саобраћај
Пребивалиште
Остало

MINIST ARSTVO

760
2,846
212
90

УКУПНО
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1,836

5,744
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Преглед страних држављана прекршајно кажњених
у 2006. години
Држава

Број
275

Албанија
Босна и Херцеговина

70

Бугарска

30

Мађарска

4

Македонија

21

Молдавија

88

Република Српска

49

Румунија

78

Украјина

24

Хрватска

37

Црна Гора

17

Остало

43

УКУПНО

736

Преглед притворених особа оба пола током 2006. године
01.01.2006.

Притворени 2006.

Укупно

Отпуштени 2005.

31.12.2006.

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

1,806

70

7,756

382

9,562

452

8,057

356

1,505

96

1,876

8,138

10,014

8,413

1,601

Структура отпуста притворених лица током 2006. године
Притвореници

Мушкарци

Жене

7,080

344

903

19

Упућени на издржавање малолет. Затвора

27

0

Упућени на меру у ВПД Крушевац

28

1

Изручени другој држави

9

1

Побегли

1

0

Умрли

9

0

8,057

356

Пуштени на слободу
Упућени на издржавање казне

УКУПНО

UPRAVA
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Преглед страних држављана притворених
у 2006. години
Број

Држава
Албанија

6

Аустралија

2

Аустрија

4

Босна и Херцеговина
Бугарска

25

Грчка

2

Кина

3

Мадедонија

16

Македонија

33

Немачка

14

Пољска

3

Република Српска

2

Румунија

11

Словачка

4

Словенија

5

Турска

20

Укарајина

5

Француска

5

Холандија

2

Хрватска

44

Црна Гора

17

Остали ( по 1 притвореник )

27

УКУПНО

62

157

MINIST ARSTVO
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Распоређеност осуђених и малолетника у односу
на категорију на дан 31.12.20
КатегоријаВ1 иВ2

2386

КатегоријаБ1 иБ2

1873

КатегоријаА1 иА2

974

УКУПНО

5,233

Распоређеност осуђених и малолетника у режиму
појачаног надзора током 2006. године
Сумња на бекство

144

угрожавање других

461

Лична безбедност

270

УКУПНО

875

* Део осуђених је у фази опсервације и није категоризован 2006.

Преглед осуђених по степену школске спреме у 2006.
Степен школске спреме

Број

Потпуно неписмен

200

Недовршена ОШ

558

Довршена ОШ

1,658

Недовршена СШ

149

Завршен 2. степен

314

Завршен 3. степен

1,359

Завршен 4. степен

1,263

Завршен 5. степен

34

Недовршена виша или факултет

55

Довршена ВШ

79

Довршен факултет

86

УКУПНО

UPRAVA
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Облици образовних програма примењених према осуђеним
и малолетним у 2006. години
У установи

Образовни облици

Ван установе

М

Ж

Мал.

Укупно

М

Ж

Мал.

Укупно

Описмењавање

10

5

94

109

10

0

0

10

Основна школа

41

0

95

136

0

0

0

0

143

0

28

171

8

0

9

17

19

0

28

47

5

0

5

10

4. степен ССС, гимназија

2

0

0

2

4

0

1

5

Виша школа

3

0

0

3

10

0

0

10

Факултет

3

0

0

3

11

0

1

12

УКУПНО

221

5

245

471

48

0

16

64

Течајеви
3. степен ССС

Контакти установа са осталим институцијама
током 2006. године
Назив / врстаустанове

Број контакта
3,029

Центри за социјални рад
Тржиште рада

232

Радне организације

293

Црвеникрст, Каритас

67
1,725

Здравствене установе
Образовне установе

79

Домови за одрасла и стара лица

67
505

Oстало

5,997

УКУПНО

Број и врста здравствених прегледа у установама
током 2006. године
Врста прегледа

Број

Опште медицински преглед

177,798

Стоматолошких прегледа

15,572

Психијатријских прегледа

27,923

Интернистичких прегледа

4,657

Дерматолошки преглед
Лабораторија

10
1,528

Медицина рада

43

Оторалинголошки преглед

15

Радиолог

114

РТГ. Снимање

6

Хирург

179

Хируршки преглед
УКУПНО

64

MINIST ARSTVO

28
227,873
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Број и врста специјалистичких здравствених прегледа
ван установа у 2006. години
Врста прегледа

Број прегледа

Стоматолошких прегледа

3,580

Психијатријских прегледа

2,097

Интернистичких прегледа

2,305

Лабораторијских прегледа

4,801

Гинеколошких прегледа

127

Остали прегледи

7,063

УКУПНО

19,973

Врста и број оболења у 2006. години
Врста болести

Број болесника

Болести локомоторног апар

3,340

Болести дисајних путева

8,260

Болести пробаве

3,515

Болести срца и крвних судо

2,936

Болести нервног система

10,145

Остало

31,195

УКУПНО

59,391

Врста и број инфективних оболења у 2006. години
Врста инфективних оболења
HIV

19

Hepatitis A

5

Hepatitis B

81

Hepatitis C

1,431

TBC

79

УКУПНО

UPRAVA

Број

ZA
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Број болничких дана у болничким собама завода
и болницама ван завода
У Заводу

293,004

Ван Завода
УКУПНО

7,012
300,016

Број и врста повреда лица лишених слободе у 2006. години
Врста повреде

Број

Убоди

60

Преломи

89

Посекотине

697

Остало

399

УКУПНО

1,245

Број и врста самоповређивања лица лишених слободе
у 2006. години.
Врста

Број

Бодењем

5

Гутањем страних тела

72

Сечењем оштрим предметом

247

Тровањем

23

Ушивањем усана

64

УКУПНО

411

Број покушаја самоубистава лица лишених слободе
и начин у 2006. години
Број

Врста
Покушај вешања

77

Сечењем

14

Тровањем

3

УКУПНО

66

MINIST ARSTVO
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Разлог и број штрајкова глађу у установама у 2006. години.
Разлог

Број

Амнестија

99

Висина казне

1

Због изрицања дисциплинске казне

1

Наводна тортура у МУП-уприликом лишења слободе

2

Незадовољство премештајем

1

Незадовољан условима третмана

45

Незадовољство радом суда

502

Незадовољство актуелним стањем

108

Незадовољство због премештаја у другу собу

1

Незадовољство одлуком дисциплинске комисије

1

Незадовољство одлуком судије за прекршаје

1

Незадовољство решењем о продужетку притвора

2

Незадовољство смештајем

15

Подршка осуђеницима због амнестије

6

Предуго трајање притвора

14

Услед психичких проблема

3

Остало

5

УКУПНО

807

Број умрлих лица лишених слободе у 2006. години
и начин смрти
Умрли природном смрћу

34

Самоубиство

9

Несрећан случај у установи

1

Несрећан случај ван установе

7

УКУПНО

UPRAVA

ZA
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51
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2006.

Број регистрованих алкохоличара међу лицима
лишеним слободе у 2006. години
Притвореници

278

Осуђеници

659

Малолетници

1

Прекршајно кажњени

207

УкУПНО

1,145

Број регистрованих наркомана међу лицима лишеним
слободе у 2006. години
Притвореници

2,143

Осуђеници

1,724

Малолетници

98

Прекршајно кажњени
УкУПНО

224
4,189

Врста и број погодности датих лицима лишеним слободе
у 2006. години
Тип погодности Врста погодности
Заводске

Ванредни пакет

2,034

16

Ванредна посета

2,777

14

Проширена посета

2,517

14

Продужена посета

1,651

0

469

0

Редован викенд

19,621

232

Редован излазак у град

10,471

49

1,351

25

389

0

Наградни викенд

1,900

4

Годишњи одмор

1,561

13

Остало
Ванзаводске

Ванредни викенд
Ванредни излазак у град

68

Број погодности Број злоупотреба

MINIST ARSTVO
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Врста и број наменских излазака из завода током 2006. године
Наменски изласци

Уз пратњу

Без пратње

Укупно

Злоупотребе

Приступ државним органима (суд, центри за соц.рад и сл.)

7.707

229

7.936

1

Здравствене установе

6.363

223

6.586

2

Образовање

107

168

275

3

Ванредни догађаји (рођење деце, смрт рођака, елем. непогоде)

200

426

626

6

14.377

1.046

15.423

12

УКУПНО

Врста и број извођења из завода током 2006. године
Разлог извођења

Број

Број злоупотреба

Извођења на суд

22,208

1

Извођења из здравствених разлога

11,708

1

1,381

0

35,297

2

Премештај у другу установу
УКУПНО

Врста и број дисциплинских преступа у 2006. години
Број

Врста преступа
Бекство

67

Удаљење

181

Кашњење са посета

174

Напад на службена лица

24

Напад на осуђена лица

229

Недисциплина

704

Одбијање рада

282

Поседовање и конзумирање опојних супстанци

280

Уништавање имовине

71

Крађа

44

Самоповређивање

200

Поседовање новца

46

Туча

615

Поседовање мобилног телефона

391

Покушај бекства

60

Остало

184

УКУПНО

UPRAVA

3,552
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Број поступака и структура дисциплинских казни
изречених у 2006. години
Врста дисциплинске казне

Број

Обустављених поступака

268

Укор

698

Одузимање и забрана коришћења погодности

872

Условно усамљење

309

Безусловно усамљење до 5 дана

498

Безусловно усамљење од 5 до 10 дана

784

Безусловно усамљење од 10 до 15 дана

572

Кумулативно безусловно усамљење

49

Условно одузимање погодности

17

УКУПНО

4,067

Употреба средстава принуде према лицима лишеним
слободе у 2006 години
Оправданих

Неоправданих

Укупно

Физичка снага

135

4

139

Издвајање и везивање

882

0

882

Гумена палица

127

3

130

Хемијска средства

0

0

0

Водени шмрк

0

0

0

Ватрено оружје

2

0

2

1,146

7

1,153

Врста употребљених средстава принуде

УКУПНО
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Разлоз и употребе средстава принуде у 2005 години
Уништење имовине

34

Спречавање бекства

57

Покушај напада

113

Нападнасл. лице

24

Спречавање сукоба

443

Спречавање самоповређивања

130

УКУПНО

801

Бекства и удаљења у 2006 години
Из затвореног дела

9

Удаљење из полуотвореног дела

121

У привођењу

2

Групно

9

Из болнице

1

Удаљење са слободне посете

223

УКУПНО

365

Сукоби између лица лишених слободе у 2006. години
Број сукоба

299

Број учесника

634

Лакше повређених

121

Теже повређених

21

Обавештен МУП

35

Број претреса обављених у установама за извршење
у 2006. години
У притвору

1328

У затвореном делу

1387

У полуотвореном

376

У отвореном

74

УКУПНО

3165

Врста и количина недозвољених супстанци и предмета
пронађена приликом претреса у 2006.
Врста

Број проналазака

Количина

140

205 комада

Опојне дроге типа хероина, кокаина

42

370 грама

Опојне дроге типа марихуане и хашиша

57

310 грама

Алкохол

29

30 литара

Недозвољени медикаменти, таблете и сл.

168

1876 таблета

Мобилни телефони и прибор

476

455 комада

81

90 комада

Хладно оружје и опасно оруђе

Опрема типа грејача, кувала за кафу и сл.
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Предмети и оруђа пронађена приликом претреса осуђених лица и просторија у
којима бораве а која су могла бити употребљена у току најављене побуне као
погодна за наношење повреда како особљу тако и другим осуђеним лицима
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Начин скривања мобилног телефона у зиду иза постоља за сапун у купаоници

Дрога пронађена у пасти за бријање у пакету
послатом осуђеном

Радно ангажовање лица лишених слободе у 2006.години
Осуђени

Прекршајно каж.

Малолетници

Кућни послови

12,448

287

45

Унутар установе

18,278

933

254

8,978

526

19

Окупациони рад

367

40

0

Образовни рад

146

2

19

Ограниченоспос.

569

161

0

Неспособни за рад

479

130

0

41,265

2,079

337

Ван установе

УКУПНО
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Структура управе за
извршење заводских санкција
овлашћења управе и опиС поСтупања
у оквиру овлашћења и обавеза
Управа за извршење заводских санкција је орган управе у саставу министарства правде Републике Србије.
Управом руководи Директор, који за свој рад одговара министру. Директор
доноси управне акте из делокруга рада Управе и одлучује о правима и дужностима запослених. Управа је самостална у оперативним пословима за које
је образована, а министарство правде надзире и усмерава њен рад. Министар
правде усмерава рад Управе и доноси прописе из њеног делокруга. Послове из
свога делокруга Управа врши самостално.
Заводом руководи управник који је за свој рад одговоран директору Управе
и министру.
Службом у заводу руководи начелник службе и за свој рад одговоран је управнику, директору Управе и министру.
Одељењем у седишту Управе руководи начелник одељења и за свој рад одговоран је директору Управе.
Одсеком у заводу руководи шеф одсека и за свој рад одговоран је начелнику
службе и управнику.
Управа води јединствене евиденције о лицима према којима се извршавају
заводске санкције. Такође предузима мере у циљу сталног стручног образовања
и усавршавања запослених и остварује сарадњу са одговарајућим установама,
удружењима и организацијама које се баве проблемима извршења кривичних
санкција. Послове које обавља Управа могу се поделити на оне који редовно
обављају органи државне управе, као што су управноправни, нормативни, студијско аналитички, манипулативни, административно-технички, дактилографски али и други послови који су посебни у односу на друге и веома специфични
а такође спадају у делокруг Управе. Ти специфични послови су послови физичко-техничког обезбеђења завода, послови преваспитавања, послови здравствене заштите, послови обуке и упошљавања и послови надзора над извршавањем
свих послова који спадају у делокруг Управе.

ЈавНоСт раДа и врСте иНФорМаЦиЈа
коЈе управа СтавЉа На увиД
Одредбом члана 29. Закона о извршењу кривичних санкција рад Управе за
извршење заводских санкција је јаван.
Министар надлежан за правосуђе и директор Управе, непосредно или преко управника завода, обавештавају јавност о извршењу санкција, под условом
да се тиме не повређује службена тајна, озбиљно не угрожава безбедност или
одржавање реда у заводу у коме се извршава санкција.
Управа ставља на увид поверенику за информације од јавног значаја све
информације осим оних које би могле угрозити приватност осуђеног или би
њихово давање могло утицати на ток кривичног поступка, као и информације
које представљају службену тајну прописано Правилником о одређивању, употреби и чувању државне, службне и пословне тајне у установама за издржавање казне затвора («Службени гласник СРС» бр.49/79).

иНФорМаЦиЈа о НаЧиНу поДНошења заХтева
за приСтуп иНФорМаЦиЈаМа у управи
У складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја
(‘’Службени гласник РС’’ бр. 120/04), заинтересована лица имају право на приступ
информација од јавног значаја које се односе на рад Управе.

74

MINIST ARSTVO

P RAVDE

REP UBLI KE

S R BI J E

G ODI[WI

IZ VE[TAJ

2 0 0 6 .

Подносилац захтева се обраћа Министарству правде РС - Управи за извршење
заводских санкција за потребне инфорације које се односе на рад казнено-поправних установа.
Уколико не добије одговор у предвиђеном року, обраћа се Поверенику за информације од јавног значаја, који преко овлашћених лица налаже државном органу да у наведеном року поступи по захтеву.
До маја 2005. године реализација захтева за приступ информацијама од јавног
значаја вршена је преко Министарства правде, а од 11. маја 2005. године Управа
за извршење заводских санкција директно доставља податке.
У 2006. години укупно је било пет захтева који су се односили на рад Управе
и сви су реализовани.

ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ УПРАВЕ
За обављање послова из делокруга Управе за извршење заводских санкција
утврђено је 1,587 радних места и систематизовано је 4,201 запослених.
Основне унутрашње јединице Управе су заводи за извршење заводских санкција који су основани Уредбом о оснивању завода за извршење заводских санкција у Републици Србији.
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Заводи су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Казнено-поправни завод у Београду-Падинској Скели;
Казнено-поправни завод у Сомбору;
Казнено-поправни завод у Шапцу;
Казнено-поправни завод у Ћуприји;
Казнено-поправни завод у Нишу;
Казнено-поправни завод у Сремској Митровици;
Казнено-поправни завод у Пожаревцу – Забели;
Казнено-поправни завод за жене у Пожаревцу;
Окружни затвор у Београду;
Окружни затвор у Врању;
Окружни затвор у Зајечару;
Окружни затвор у Зрењанину;
Окружни затвор у Крагујевцу;
Окружни затвор у Краљеву;
Окружни затвор у Крушевцу;
Окружни затвор у Лесковцу;
Окружни затвор у Неготину;
Окружни затвор у Новом Пазару;
Окружни затвор у Новом Саду;
Окружни затвор у Панчеву;
Окружни затвор у Прокупљу;
Окружни затвор у Смедереву;
Окружни затвор у Суботици;
Окружни затвор у Ужицу;
Окружни затвор у Чачку;
Казнено-поправни завод за малолетнике у Ваљеву;
Специјална затворска болница у Београду;
Васпитно-поправни дом у Крушевцу;
Центар за обуку запослених у Управи за извршење
заводских санкција у Нишу.

у управи за извршење заводских санкција
административно функционишу и установе
са територије Косова и Метохије
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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Казнено-поправни завод у Косовској Митровици;
Казнено-поправни завод у Истоку;
Окружни затвор у Пећи;
Окружни затвор у Призрену;
Окружни затвор у Приштини;
Окружни затвор у Гњилану;
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Одељења у оквиру седишта Управе
У седишту Управе образују се следеће уже унутрашње јединице изван састава
завода:
1. Одељење за третман и алтернативне санкције;
2. Одељење за оперативне послове;
3. Одељење за правне и опште послове;
4. Одељење за материјално-финансијске послове;
5. Одељење за заштиту права лица лишених слободе;
6. Одељење за надзор.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТРЕТМАН И
АЛТЕРНАТИВНЕ САНКЦИЈЕ
У непосредном и сталном контакту са лицима лишеним слободе програмира,
учествује у имплементацији програма и прати рад завода за извршење заводских
санкција у области преваспитавања, радног ангажовања, здравствене заштите
лица лишених слободе и малолетника. Организује и извршава казну рада у јавном интересу и спроводи условну осуду са заштитним надзором. Примењује најновија научна достигнућа и методе рада у систему извршења заводских санкција,
врши програмирање едукације кадрова, учествује у извођењу обуке и прати професионални развој и реализацију обуке запослених у области преваспитавања,
радног ангажовања и здравствене заштите. Обезбеђује правилну комуникацију и
размену позитивних искустава између завода и седишта управе, сарађује са другим министарствима, институцијама и представницима невладиних и међународних организација, који имају утицај на систем извршења заводских санкција. Прати и саставља статистичке и друге извештаје у области преваспитавања, радног
ангажовања и здравствене заштите у циљу успешнијег планирања активности и
реализације тих планова.
Одељење за третман и алтернативне санкције
Начелник одељења
Радно место планирања и спровођења третмана
Радно место спровођења третмана
Радно место извршења алтернативних санкција
Радно место спровођења третмана према малолетницима

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Обавља сталан и непосредан контакт са лицима лишеним слободе без присуства запослених у заводима, врши редовне и ванредне обиласке завода и непосредно ради на отклањању свих проблема који настану у заводима. Прати и
координира рад завода у остваривању права и обавеза лица лишених слободе,
прати рад и организацију службе за обезбеђење у заводима, израђује јединствен
програм рада службе на нивоу Управе. Унапређује технику безбедности завода,
обавља послове стручног оспособљавања и напредовања запослених на пословима обезбеђења, прати прописе који се односе на Службу за обезбеђење. Анализира екцесне ситуације у заводима и предузима мере за њихово отклањање, израђује
месечне и годишње статистичке извештаје и стара се о спровођењу специјалног
заводског режима. Учествује у изради и унапређењу подзаконских прописа везаних за систем обезбеђења и одржава контакт са другим субјектима који утичу на
систем безбедности. У складу са проценом безбедоносне ситуације предузима
превентивне безбедоносне мере, ажурира базу података о лицима лишеним слободе и запосленима у Управи. Обавља послове издавања службених легитимација.
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Одељење за Оперативне пОслОве
Начелник одељења
Радно место оперативно-безбедносни послови
Радно место дежурни на оперативним пословима
Радно место оперативни послови
Радно место за информатичко-техничку подршку
Радно место техничка подршка, рачунарске мреже и комуникације

OДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Обавља правне, административне, евиденцијске и друге послове којима се успоставља координација са заводима, припрема акта о радно-правним, кадровским
и стамбеним потребама запослених, обавља послове који се односе на стамбену
и имовинско-правну проблематику у заводима. Обавља послове који се односе на
праћење, припрему и унапређење прописа који се односе на извршење кривичних
санкција, обавља послове који се односе на међусобну усклађеност ових приписа као и прописа европског законодавства који се односе на област извршења
кривичних санкција. Врши анализу усклађености приписа из делокруга Управе
са стандардима европског законодавства, учествује у изради приписа у области
извршења кривичних санкција.
Одељење за правне и Опште пОслОве
Начелник одељења
Радно место за административне послове
Радно место унапређење система извршења кривичних санкција
Радно место правни послови у области извршења заводских санкција
Радно место имовинско-правни и стамбени послови
Радно место шеф одсека за људске ресурсе
Радно место за људске ресурсе
Радно место администратор из области управљања људским ресурсима
Радно место преводиоца
Радно место програмер-пројектант
Радно место администратор рачунарске мреже

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ЛИЦА ЛИШЕНИХ СЛОБОДЕ
Обавља послове везане за помиловање, амнестију, премештај и накнадно распоређивање лица лишених слободе, промену распоредног акта, прекида издржавања казне затвора и рад осуђених ван завода. Обрађује предмете везане за представке и притужбе лица лишених слободе, обавља послове везане за решавање по
жалбама осуђених на решења директора Управе и на одлуке управника. Обавља
послове и припрема акта везана за накнадно распоређивање осуђених, припрема
решења за превремени отпуст осуђених и обавља све послове којима се лицима лишеним слободе омогућава управно-правна заштита. Евидентира податакe о
употреби средстава принуде, самоповређивању, дисциплинским казнама и смрти
лица лишених слободе из свих завода.
Одељење за заштиту права лица лишених слОбОде
Начелник одељења
Радно место помиловање и амнестија
Радно место управно-правни послови
Радно место превремени отпуст
Радно место решавање по жалбама осуђених лица
Радно место за управну заштиту
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНОФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Обавља финансијске, евиденцијске и друге послове којима се успоставља координација са заводима. Учествује у изради финансијског плана и изради предлога буџета Управе за извршење заводских санкција. Спроводи јавне набавке и
прати прописе из области јавних набавки, обавља послове везане за пословање
привредних јединица, прати инвестиције и одржавање објеката по заводима. Обавља послове који се односе на програме инвестиција и опремања објеката и зграда, прати закључење уговора и њихову реализацију и обавља послове контроле
материјално-финансијског пословања Управе за извршење заводских санкција.
Одељење за материјалнО финансијске пОслОве
Начелник одељења
Радно место финансијско-аналитички послови
Радно место рачуноводствени послови
Радно место финансијска оператива и обрада података
Радно место инвестициони радови, набавка опреме и добара
Радно место праћење прописа о јавним набавкама
Радно место упошљавање лица лишених слободе и пословање служби за обуку и упошљавање

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР
Обавља надзор над радом завода, контролише планирање и реализацију рада
свих служби и запослених у заводима, даје предлог мера за отклањање уочених
неправилности, контролише њихово спровођење и на основу надзора врши анализу и процену функционисања система извршења заводских санкција. У области
преваспитавања надзире реализацију планова и програма службе за преваспитавање, даје предлог мера за отклањање уочених неправилности, налаже мере за
унапређење и уједначавање праксе у васпитном раду са осуђеним лицима, надзире класификацију и рекласификаију осуђених лица и надзире примену савремених достигнућа из области пенологије у погледу третмана лица лишених слободе.
Надзире рад завода у области остваривања безбедности и организацију службе
за обезбеђење и надзире физичку и борбену обученост запослених у служби за
обезбеђење. Надзире примену прописа о униформи, ознакама, звањима, чиновима, наоружању и примени принуде. Обавља надзор над применом прописа у раду
завода и заштити права лица лишених слободе. Обавља надзор над радом привредних јединица, служби за обуку и упошљавање и радном ангажовању осуђених. Обавља надзор над материјално-финансијским пословањем завода, надзире инвестиције и одржавање објеката, адаптације, реконструкције, изградњу и
техничко опремање завода.
Одељење за надзОр
Начелник одељења
Радно место организатор послова надзора
Радно место надзор над остваривањем процеса преваспитавања
Радно место надзор над остваривањем безбедности
Радно место надзор над применом прописа
у области кривичних санкција
Радно место надзор над материјално-финансијским пословима
и пословањем привредних јединица
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Плате заПослених у уПрави
Нето плате запослених у Управи за извршење заводских санкција
исплаћене за децембар месец 2006. године.
Директор Управе
69.672,45
Управник завода
54.093,00
Начелник службе у заводу
43.427,00
Начелник одељења у седишту Управе
40.514,28
Старији заповедник
43.427,00
Шеф одсека у службама
34.733,40
Заповедник
34,733,40
Саветник у седишту Управе
33.237,00
Саветник (васпитач, лекар...)
32.171,00
Старији надзорник
30.188,40
Надзорник
28.764,42
Сарадник у седишту Управе
25.349,47
Сарадник у заводу
27.331,20
Старији командир-вођа смене
28.754,70
Старији командир
27.474,80
Инстуктор, медицинска сестра...
23.922,88
Командир
25.631,66
Референт
19.710,00
Млађи референт
17.958,00

80

MINIST ARSTVO

P RAVDE

REP UBLI KE

S R BI J E

G ODI[WI

IZ VE[TAJ

2 0 0 6 .

Број и оБразовна стрУктУра запослених У Управи
1 и 2 степен
3

3 степен
842

4 степен
1103

5 степен
47

Служба обезбеђења
6 степен
7 степен
Специјалисти
87
36

Укупно
2118

1 и 2 степен

3 степен
5

4 степен
25

5 степен
5

Служба преваспитања
6 степен
7 степен
Специјалисти
12
227

Укупно
274

5 степен
7

Служба за здравствену заштиту
6 степен
7 степен
Специјалисти
6
48
46

Укупно
238
Укупно
758
Укупно
558

1 и 2 степен
6

3 степен

4 степен
131

1 и 2 степен
29

3 степен
234

4 степен
278

5 степен
76

Служба за обуку и упошљавање
6 степен
7 степен
Специјалисти
47
94

1 и 2 степен
11

3 степен
73

4 степен
286

5 степен
34

Служба за опште послове
6 степен
7 степен
Специјалисти
58
96

1 и 2 степен
49

3 степен
1154

4 степен
1823

5 степен
169

6 степен
210

Специјалисти
46

Укупно
3952

4 степен
17

Број ангажованих радника по уговору о делу
5 степен
6 степен
7 степен
Специјалисти
2
57
20

Укупно
108

1 и 2 степен
2

3 степен
10
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ТЕРИТОРИЈАЛНИ ПРИКАЗ
Окружни затвори
Казнено-поправни заводи
Специјална затворска болница
Васпитно-поравни дом за малолетнике
Казнено-поправни завод за жене
Казнено-поправни завод за малолетнике
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Казнено-поправни заводи
1. Казнено-поправни завод у Пожаревцу
pokpz@mpravde.sr.gov.yu

012-220-844

2. Казнено-поправни завод у Сремској Митровици
smkpz@mpravde.sr.gov.yu

022-631-641

3. Казнено-поправни завод у Нишу
nikpz@mpravde.sr.gov.yu

018-362-937

4. Казнено-поправни завод у Ћуприји
cukpz@mpravde.sr.gov.yu

035-470-369

5. Казнено-поправни завод у Шапцу
sakpz@mpravde.sr.gov.yu

015-370--089

6. Казнено-поправни завод у Сомбору
sokpz@mpravde.sr.gov.yu

025-22-835

7. Казнено-поправни завод у Београду-Падинска Скела
pskpz@mpravde.sr.gov.yu

011-8871-481

8. Казнено-поправни завод за жене у Пожаревцу
pokpzz@mpravde.sr.gov.yu

012-220-853

9. Казнено-поправни завод за малолетнике у Ваљеву
vakpz@mpravde.sr.gov.yu

014-223-432

10. Специјална затворска болница
bgbolnica@mpravde.sr.gov.yu

011-412-275

11. Васпитно-поправни дом за малолетнике у Крушевцу
kskpd@mpravde.sr.gov.yu
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Окружни затвОри
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1. Окружни затвор у Београду
bgzatvor@mpravde.sr.gov.yu

011-412-533

2. Окружни затвор у Новом Саду
nszatvor@mpravde.sr.gov.yu

021-412-420

3. Окружни затвор у Лесковцу
lezatvor@mpravde.sr.gov.yu

016-245-506

4. Окружни затвор у Зајечару
zazatvor@mpravde.sr.gov.yu

019-421-216

5. Окружни затвор у Зрењанину
zrzatvor@mpravde.sr.gov.yu

023-562-150

6. Окружни затвор у Панчеву
pazatvor@mpravde.sr.gov.yu

013-344-494

7. Окружни затвор у Суботици
suzatvor@mpravde.sr.gov.yu

024-525-100

8. Окружни затвор у Врању
vrzatvor@mpravde.sr.gov.yu

017-417-990

9. Окружни затвор у Крагујевцу
kgzatvor@mpravde.sr.gov.yu

034-370-172

10. Окружни затвор у Краљеву
kvzatvor@mpravde.sr.gov.yu

036-316-870

11. Окружни затвор у Крушевцу
krzatvor@mpravde.sr.gov.yu

037-418-438

12. Окружни затвор у Прокупљу
pkzatvor@mpravde.sr.gov.yu

027-324-425

13. Окружни затвор у Ужицу
uezatvor@mpravde.sr.gov.yu

031-512-515

14. Окружни затвор у Чачку
cazatvor@mpravde.sr.gov.yu

032-340-016

15. Окружни затвор у Новом Пазару
npzatvor@mpravde.sr.gov.yu

020-311-507

16. Окружни затвор у Неготину
nezatvor@mpravde.sr.gov.yu

019-514-370

17. Окружни затвор у Смедереву
sdzatvor@mpravde.sr.gov.yu

026-225-100
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