РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
12 – 1485/09
Београд
дел.бр.11708

датум 18.12.2009.

На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 98/06) и
чланова 17. ст. 1. и 2., 24. ст. 1., и 31. ст. 1. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“
бр. 79/05 и 54/07), поступајући по притужбама лица лишених слободе која се налазе на
извршењу казне затвора и у притвору, као и током контролних посета заводима Управе
за извршење кривичних санкција у саставу Министарства правде Републике Србије,
Заштитник грађана
УТВРДИО ЈЕ
да лица која се налазе на извршењу казне затвора и у притвору не добијају писмену
потврду о предаји писма службеним лицима завода ради слања препорученом
поштом, што их онемогућава да по потреби докажу ту чињеницу.
Имајући у виду напред утврђено, Заштитник грађана, на основу члана 31. ст. 2. Закона о
Заштитнику грађана, упућује Управи за извршење кривичних санкција у саставу
Министарства правде Републике Србије, следећу
ПРЕПОРУКУ
Лицу које се налази на извршењу казне затвора или у притвору ће у моменту предаје
писма службеном лицу завода ради слања препорученом поштом бити издата
потврда о предаји писма.
Потврда о предаји писма садржи име и презиме лица које је писмо предало, назив
(име и презиме) примаоца, датум предаје, евиденциони број, потпис службеног лица
и печат завода за извршење санкција.
Управа за извршење кривичних санкција у саставу Министарства правде Републике
Србије ће ову препоруку доставити свим заводима, а са њеном садржином биће упозната
сва службена лица која у заводима врше пријем писама ради слања поштом, као и сва
лица која се налазе на извршењу казне затвора и у притвору.
Управа за извршење кривичних санкција у саставу Министарства правде Републике
Србије, ће у року од 60 дана писменим путем обавестити Заштитника грађана о
спровођењу ове препоруке.
РАЗЛОЗИ
Законом о Заштитнику грађана („Службени гласник Републике Србије“, бр. 79/2005 и
54/2007) установљен је Заштитник грађана као независан државни орган који штити
права грађана, контролише законитост и правилност рада органа управе и стара се о
заштити и унапређењу људских слобода и права. Заштитник грађана је овлашћен да
контролише поштовање права грађана и утврђује повреде учињене актима, радњама или
нечињењем органа управе.
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Заштитник грађана сходно овлашћењима и дужностима утврђеним Законом, посебну
пажњу посвећује заштити и унапређењу права лица лишених слободе, поступајући по
притужбама тих лица, по сопственој иницијативи и путем контролних посета заводима за
извршење санкција.
Законом о Заштитнику грађана, у члану 27. је прописано да лица лишена слободе имају
право да притужбу поднесу Заштитнику грађана у запечаћеној, одговарајућој коверти
које обезбеђују установе у којима се налазе лица лишена слободе.
Законом о извршењу кривичних санкција ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005 и 72/2009) у
члану 75. је прописано право осуђеног на неограничено дописивање, које може
под одређеним условима, од стране суда, бити надзирано или ускраћено у заводу
затвореног типа са посебним обезбеђењем, заводу затвореног типа и затвореном
одељењу завода. У случају сумње на слање и примање недозвољених ствари
путем писма, прописано је да ће се писмо упућено осуђеном отворити у његовом
присуству и прегледати, а недозвољене ствари ће се одузети. У сваком случају
осуђени има право на дописивање без надзора са браниоцем, Заштитником
грађана или другим државним органима и међународним организацијама за
заштиту људских права.
Закоником о кривичном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 70/2001 и 68/2002 и "Сл. гласник
РС", бр. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 - др. закон, 49/2007, 20/2009 - др.
закон и 72/2009) у члану 150. је прописано да се притвореник може без забрана
дописивати са својим браниоцем, међународним судовима, међународним
организацијама које се баве заштитом људских права, Заштитником грађана и
домаћим органима законодавне, судске и извршне власти. Осим тога, прописано
је и да се не може забранити слање молбе, притужбе или жалбе, као и да се се та
писмена шаљу у запечаћеној коверти, која се затвара пред притвореником и то
само у циљу прегледа садржаја коверте, а не и садржаја писмена
Заштитнику грађана је, у појединим покренутим поступцима, од стране лица лишених
слободе која се налазе у заводима за извршење санкција (лица која се налазе на извршењу
казне затвора или у притвору) указивано да се њихова писма упућена Заштитнику
грађана и другим органима, као и осталим лицима, не прослеђују од стране службених
лица завода којима су предата ради слања. Заштитник грађана није био у могућности да
процењује основаност тих навода, јер то није могуће проверити.
Наиме, када лица која се налазе на извршењу казне затвора или у притвору предају
писма упућена Заштитнику грађана и другим органима, као и осталим лицима, од
службених лица завода не добијају било какву писмену потврду да су предали писма
ради слања поштом. Наведено их потпуно онемогућује да по потреби докажу да су писма
заиста предата.
Заштитник грађана је става да лицима која се налазе на извршењу казне затвора или
у притвору, када предају писма ради слања поштом, службена лица завода треба да у
моменту предаје писма издају писмену потврду.
У потврди о предаји писма треба да се констатује чињеница предаје писма ради слања
поштом, и да се наведе следеће: име и презиме лица које је писмо предало, назив (име
и презиме) примаоца, датум предаје, евиденциони број, потпис службеног лица и
печат завода.
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Напред наведено поступање ће омогућити да лица која се налазе на извршењу казне
затвора или у притвору по потреби докажу да су писма заиста предата ради слања
поштом.
Осим тога, наведено ће отклонити и потенцијалну сумњу да службена лица завода не
прослеђују писма која им ради слања поштом предају лица која се налазе на
извршењу казне затвора или у притвору.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Саша Јанковић
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