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ПРЕДЛОГ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ БАЗЕ
ПОДАТАКА О ОСУЂЕНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ НА ИЗДРЖАВАЊУ КАЗНЕ
ЗАТВОРА У РЕПУБЛИ СРБИЈИ И ЛИЦИМА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ У
ПРИТВОРУ

УОЧЕНИ ПРОБЛЕМ:
Један од стандардних проблема са којима се судови у Републици Србији сусрећу је
немогућност обезбеђења присуства окривљеног и других учесника у кривичном
поступку а чије је присуство неопходно ради вођења и окончања поступка. Тиме се
у великој мери нарушава начело ефикасности судског поступка и долази до
одуговлачења кривичног поступка.
Неспорно је да су најчешћи узроци наведеног проблема скривање окривљеног,
избегавање пријема писмена и државних органа, непријављивање промене
пребивалишта или боравишта.
Међутим, анализирајући кривичне предмете може се запазити да суд није могао
да обезбеди присуство окривљеног, сведока или другог лица чије је присуство
потребно јер није имао информацију да се то лице налази у затвору или
притвору. Заправо, суд предузима законом прописане мере за обезбеђење
присуства слањем позива, издавањем наредби за довођење али се на повратницама
или извештајима полиције о недовођењу лица често само констатује да се лице „не
налази на датој адреси“ или „да није пронађено“ јер судски позивари и полиција не
могу да дођу до информације где се одређено лице налази. Заправо, чланови
домаћинства судским позиварима или полицији не дају информације о томе да је
лице на издржавању казне, док суседи често нису ни упознати са том чињеницом.
Све то доводи до тога да суд може сазнати да је лице на издржавању казне или у
притвору уколико неки од учесника у поступку о томе обавести суд, или ако
полиција или судски позивар то случајно сазна на терену. Услед тога, у великом
броју предмета се може уочити да је за окривљеним издата потерница или одређен
притвор због немогућности обезбеђења његовог присуства а касније се испостваи да
је лице било у затвору или притвору.
Чл. 54 Закона о извршењу кривичних санкција ( ЗИКС) установљена је надлежност
суда за упућивање на издржавање казне затвора те је прописано да је за упућивање

осуђеног на извршење казне затвора надлежан основни суд према пребивалишту
односно боравишту осуђеног лица у време када је одлука којом је изречена казна
постала правноснажна. Чл.55 истог Закона предвиђени су посебни случајеви
упућивања на извршење казне те је установљено да када су пребивалиште или
боравиште осуђеног непознати осуђеног на извршење казне затвора упућује
основни суд који је донео првостепену одлуку а ако је ту одлуку донео Виши суд за
упућивање је надлежан основни суд у месту седишта вишег суда. Чланом 9 ЗИКС-а
прописано је да Заводи воде евидеенције о лицима према којима се издржавају
кривичне санкције те се у тим евиденцијама уписују подаци о личности, изреченој
кривичној санкцији и мери као и подаци од значаја за њиихово извршење. Управа за
извршење кривичних санкција води евиденције о запосленима, опреми и
наоружању.
Дакле, из наведеног произилази да судови могу доћи до података да ли је
евентуално неко лице на издржавању казне затвора или у притвору, преко
одељења за извршење кривичних санција у суду, само уколико окривљени има
пребиивалиште или боравиште на територији тог суда или уколико је тај суд
донео првостепену пресуду. У супротном за сваког окривљеног, суд би морао да
контактира суд према месту пребивалишта или боравишта осуђеног како би утврдио
да ли се лице налази на издржавању казне. Ситуација је знатно тежа уколико се
ради о лицима без пријављеног пребивалишта и боравишта, што је у пракси
честа ситуација, па је за упућивање на идржавање казне затвора надлежан суд који
је донео одлуку. Тада је готово немогуће сазнати да ли се лице налази у неком
Заводу. Друго, с обзиром да сваки завод води своју евиденцију о осуђеницима
уколико би суд хтео преко Завода да дође до информације морао би да контактира
све Заводе и затворе у земљи. Дакле, на основу изложеног произилази да је у
постојећем систему веома компликовано сазнати да ли је окривљени на издржавању
казне затвора или у притвору, овакав систем одузима доста времена и непоуздан је.
С друге стране, већи проблем представља долажење до наведених информација
за лица која немају својство окривљеног у судском поступку, рецимо сведоци, а
чије је испитивање неопходно, јер суд не располаже подацима о њиховој ранојој
осуђиваности на основу чега би могао да предпостави да се сведок можда налази на
издржавању казне затвора. Илузорно би било да суд за сваког сведока у сваком
предмету, проверава преко надлежних судова да ли се евентуално лице налази на
издржавању казне.
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА
Због свега наведеног, стварање јединствене базе података о осуђеним
лицима која су на издржавању казне затвора и лицима која су у притвору овај
проблем би био решен. Евиденција би могла да се води при Управи за
извршење кривичних санкција а прступ бази би могла да имају одређена лица
у судовима који би на захтев судије достављала те информације.

