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МЕ ЂУ НА РОД НО И УНУ ТРА ШЊЕ  
УРЕ ЂЕ ЊЕ РА ДА ОСУ ЂЕ НИ КА У  

КА ЗНЕ НИМ ЗА ВО ДИ МА*

Сажетак:Јед но од основ них пра ва осу ђе них ли ца за вре ме из др жа ва-
ња ка зне за тво ра је пра во на рад. Осу ђе ник мо же би ти рад но ан га жо ван 
са мо ако на то при ста не. Дру гим ре чи ма, осу ђе ник ни је оба ве зан да ра ди. 
Сва ки осу ђе ник ко ји је рад но ан га жо ван има и од ре ђе на пра ва ко је су у ве зи 
са ње го вим ра дом, као што је пра во на нов ча ну на кна ду, днев ни, не дељ ни и 
го ди шњи од мор. 

Пред мет па жње ау то ра, као и што сам на слов ра да гла си, је сте ме ђу-
на род но и до ма ће уре ђе ње рад ног ан га жо ва ња осу ђе ни ка ко ји ка зну за тво ра 
из др жа ва ју у ка зне ним за во ди ма. Рад је по де љен у три си сте ма ти зо ва не 
це ли не. У пр вом де лу ра да ука зу је се на ме ђу на род не до ку мен те у ко јим су 
са др жа не од ред бе о ра ду осу ђе ни ка. Дру ги део ра да по све ћен је до ма ћим про-
пи си ма ко је се од но се на пред мет ну про бле ма ти ку, а по себ но За кон о из вр-
ше њу кри вич них санк ци ја. На кра ју, део ра да по све ћен је рад ном ан га жо ва њу 
осу ђе них у по је ди ним ка зне ним за во ди ма. 

Кључнеречи:рад осу ђе ни ка, пра во осу ђе ни ка, трет ман осу ђе ни ка, 
ка зне ни за вод, ЗИКС. 

∗ Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та бр. 179046, Ми ни стар ства за про све ту, на у ку и 
тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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УВОД

Ре со ци ја ли за ци је осу ђе ни ка, као циљ ка зне за тво ра, усло вља ва при ме-
ну трет ма на, ко ји се, у нај ши рем сми слу, мо же од ре ди ти као на чин по сту-
па ња са осу ђе ним ли ци ма. Дру гим ре чи ма, трет ман пред ста вља сло жен 
си стем ин сти ту ци о нал них и ван ин сти ту ци о нал них ме то да, ме ра и по сту-
па ка, ко ји ма се ути че на усло ве жи во та осу ђе них ли ца и про ме ну њи хо ве 
лич но сти, с ци љем ње го ве ре со ци ја ли за ци је. По сма тра ју ћи трет ман као 
на чин по сту па ња са учи ни о цем кри вич ног де ла, мо же мо ис та ћи да се у том 
слу ча ју мо гу раз ли ко ва ти три фа зе трет ма на: суд ски трет ман, трет ман у 
уста но ви и пост пе нал ни трет ман, ко је су ме ђу соб но по ве за не истим ци љем 
– ре со ци ја ли за ци јом осу ђе ни ка.1

Ана ли зи ра ју ћи зна чај ових три фа за трет ма на, мо же мо уо чи ти да су 
трет ман у уста но ви и пост пе нал ни трет ман ве о ма зна чај ни, јер се то ком 
њи хо ви при ме не ства ра ју усло ви за про ме ну по на ша ња осу ђе ни ка из кри-
ми нал ног у кон фор ми стич ко. То ком бо рав ка осу ђе ни ка на из др жа ва њу ка зне 
за тво ра мо гу ће је при ме ни ти рад осу ђе ни ка, вас пи та ње и обра зо ва ње осу-
ђе ни ка, ор га ни зо ва ње сло бод ног вре ме на осу ђе ни ка, осу ђе нич ко са мо ор га ни-
зо ва ње, ин ди ви ду ал ни рад, груп ни рад, као и оку па ци о ну и рад ну те ра пи ју. 
Као је дан од об ли ка трет ма на, ко ји се из два ја по сво јој ва жно сти, из два ја мо 
рад осу ђе ни ка. На и ме, рад осу ђе ни ка се сма тра при мар ним и нај е фи ка сни јим 
об ли ком трет ма на. Упра во ва жност ра да као об ли ка трет ма на нам на ме ће 
по тре бу ње го вог да љег ис тра жи ва ња од стра не пе но ло га ка ко би се ство ри ли 
оп ти мал ни усло ви за про ме ну по на ша ња осу ђе ни ка укљу че них у про из вод-
њу од ре ђе них до ба ра. Сто га ће ау то ри у на ред ном де лу ра да ис так ну ти фа зе 
у раз во ју ра да осу ђе ни ка, те ука за ти на нај зна чај ни је ме ђу на род не до ку мен-
те ко ји се од но се на рад осу ђе ни ка, при че му ће пред мет па жње би ти раз-
ли чи ти си сте ми осу ђе нич ког ра да. По след њи део ра да би ће по све ћен ана-
ли зи нор ма тив них ре ше ња ве за них за рад осу ђе ни ка у Ре пу бли ци Ср би ји, 
уз ука зи ва ње на на чи не по бољ ша ња при ме на ра да у пе ни тен ци јар ним уста-
но ва ма.

МЕ ЂУ НА РОД НО ПРАВ НО РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ РА ДА ОСУ ЂЕ НИ КА

Број не ме ђу на род не ор га ни за ци је су се ба ви ле по ло жа јем, пра ви ма и 
оба ве за ма осу ђе ни ка, као и раз ли чи тим об ли ци ма трет ма на. Јед на од њих 
је Ор га ни за ци ја Ује ди ње не На ци је ко ја је на број ним кон гре си ма за пре вен-

1 Сло бо дан ка Кон стан ти но вић Ви лић, Ми о ми ра Ко стић, Пе но ло ги ја, Цен тар за пу-
блика ци је Прав ног фа кул те та у Ни шу, Ниш 2011, 163.
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ци ју кри ми на ли те та и по сту па ње са за тво ре ни ци ма раз ма тра ла на ве де на 
пи та ња. На пр вом кон гре су, одр жа ном у Же не ви 1955. го ди не, усво је на су 
тзв. Стан дард на ми ни мал на пра ви ла за по сту па ње са осу ђе ни ци ма (UN 
Stan dard Mi ni mum Ru les for the Tre at ment of Pri so ners). Од ред бе у ве зи осу-
ђе нич ког ра да се на ла зе у чла но ви ма од 71. до 76. Та ко је, на при мер, у чла-
ну 71 про пи са но да рад осу ђе ни ка не сме има ти по ни жа ва ју ћи ка рак тер. Сви 
осу ђе ни ци има ју оба ве зу да ра де, уз во ђе ње ра чу на о њи хо вим ду шев ним и 
фи зич ким спо соб но сти ма ко је ће утвр ди ти ле кар. У истом чла ну про пи са но 
је да рад мо ра да бу де про дук ти ван ко ји ће би ти до во љан да их за по сли у 
то ку тра ја ња рад ног вре ме на. Свр ха ра да је сте чу ва ње или по ве ћа ва ње спо-
соб но сти осу ђе ни ка да по сле пу шта ња на сло бо ду ча сно за ра ђу ју за свој 
жи вот. Ко ри сно струч но обра зо ва ње је по треб но обез бе ди ти за тво ре ни ци ма 
ко ји мо гу да га ко ри сте, а на ро чи то мла дим за тво ре ни ци ма. Осу ђе ни ци има-
ју мо гућ ност да иза бе ру по сао ко јим же ле да се ба ве, при че му је нео п ход но 
во ди ти ра чу на о ра ци о нал ној струч ној се лек ци ји, по тре ба ма ад ми ни стра-
ци је, као и за вод ске ди сци пли не. У чла ну 72 пред ви ђе но је да ор га ни за ци ја 
и ме то ди ра да у пе ни тен ци јар ним уста но ва ма тре ба да бу ду што при бли-
жни ји ор га ни за ци ји и ме то да ма ра да ко је ва же на сло бо ди, ра ди при пре ме 
осу ђе ни ка на нор мал не усло ве ра да на сло бо ди. Ве о ма је би тан на ред ни став 
у окви ру чла на 72 ко ји се од но си на за бра ну под ре ђи ва ња ин те ре са осу ђе-
ни ка и њи хо вог струч ног обра зо ва ња сти ца њу еко ном ске ко ри сти од њи хо-
вог ра да у пе ни тен ци јар ним уста но ва ма. Члан 73 од но си се на ре гу ли са ње 
упра вља ња ин ду стриј ским по го ни ма и еко но ми ја ма у окви ру пе ни тен ци-
јар них уста но ва. На и ме, ин ду стриј ски по го ни и еко но ми је пе ни тен ци јар них 
уста но ва тре ба пр вен стве но да бу ду под ру ко вод ством упра ве пе ни тен ци-
јар них уста но ва, а не при ват них пред у зи ма ча. У слу ча ју да су осу ђе ни ци 
по треб ни за по сло ве, ко ји не сто је под кон тро лом упра ве, осо бље пе ни тен-
ци јар не уста но ве тре ба да вр ши над зор. Уко ли ко се рад осу ђе ни ка вр ши 
од но си на по сло ве ко је не сто је под кон тро лом упра ве, ли ца за чи ји се ра чун 
из во ди овај рад, осим ако се рад из во ди за дру ге др жав не уста но ве, тре ба да 
пла те ад ми ни стра ци ји нор мал ну уо би ча је ну над ни цу за рад, во де ћи ра чу на 
о учин ку сва ког осу ђе ни ка. Ме ре пре до стро жно сти, ко је су про пи са не ра ди 
за шти те, си гур но сти и здра вља осу ђе ни ка, ка ко је то пред ви ђе но у чла ну 
74, су исто вет не ме ра ма пре до стро жно сти ко је се пред у зи ма ју на сло бо ди. 
Уко ли ко до ђе до не сре ћа при ра ду, као и про фе си о нал них обо ље ња, тре ба 
до не ти од лу ку о на ка ди ште те осу ђе ни ци ма, под истим усло ви ма ко ји по 
за ко ну ва же за сло бод не рад ни ке. За ко ном или ад ми ни стра тив ним пра вил-
ни ком тре ба утвр ди ти мак си мал ни број рад них ча со ва осу ђе ни ка, на днев-
ном или не дељ ном ни воу, при че му тре ба во ди ти ра чу на о про пи си ма или 
ло кал ним оби ча ји ма ко ји се при ме њу ју на сло бод не рад ни ке. При ли ком 
утвр ђи ва ња мак си мал ног бро ја ча со ва мо ра се оста ви ти је дан дан за од мор 

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2018
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то ком не де ље, као и до вољ но вре ме на за на ста ву и оста ле де лат но сти ко је 
су пред ви ђе ње за по сту па ње и пре ва спи та ње осу ђе ни ка. Ујед но, осу ђе ни ци 
за свој ра да тре ба да пра вич но бу ду на гра ђе ни, до зво ља ва ју ћи им да упо-
тре бе је дан део сво је за ра де на ку по ви ну одо бре них пред ме та на ме ње них за 
њи хо ву лич ну упо тре бу, док дру ги део на гра де мо гу да по ша љу сво јој по-
ро ди ци. Је дан део за ра де мо же да за др жи ад ми ни стра ци ја ка ко би се ство-
ри ла уште да ко ја ће се пре да ти осу ђе ни ку по из ла ску из пе ни тен ци јар не 
уста но ве.2

Још јед на ме ђу на род на ин сти ту ци ја, ко ја се ба ви ла ра дом осу ђе ни ка, 
је Са вет Евро пе. На и ме, ова ин сти ту ци ја је 1973. го ди не до не ла ре зо лу ци ју 
под на зи вом Европ ска за твор ска пра ви ла. Већ 1987. го ди не до не та је ре ви-
ди ра на вер зи ја. Ја ну а ра 2006. го ди не Са вет ми ни ста ра сма трао је да је нео-
п ход но да ље ре ви ди ра ти Европ ска за твор ска пра ви ла ка ко би се пра ти ле 
про ме не ка зне ној по ли ти ци, из вр ше њу ка зне за тво ра и на чи ну упра вља ња 
пе ни тен ци јар ним уста но ва ма, што је и учи ње но те го ди не. Рад осу ђе ни ка 
ре гу ли сан је чла ном 26 Европ ских за твор ских пра ви ла из 2006. го ди не. Овај 
об лик трет ма на сма тра се по зи тив ним еле мен том кућ ног ре да и ни ка да се 
не ће ко ри сти ти у свр хе ка жња ва ња. На упра ви пе ни тен ци јар не уста но ве је 
да оси гу ра до вољ но по сла за осу ђе ни ке. Рад тре ба у ме ри у ко јој је мо гу ће 
би ти та кав да одр жи или по ве ћа мо гућ но сти осу ђе ни ка за до вољ ну за ра ду 
ка ко би се по кри ли жи вот ни тро шко ви на кон из ла ска на сло бо ду. Дис кри-
ми на ци ја је за бра ње на у по гле ду вр ста по ну ђе ног ра да на осно ву по ла. У 
слу ча ју да од ре ђе ни по сао зах те ва стру ков ну обу ку, он ће би ти омо гу ћен 
оним осу ђе ни ци ма ко ји од тог по сла мо гу има ти ко ри сти, а на ро чи то мла дим 
осу ђе ни ци ма. Ујед но, осу ђе ни ци мо гу би ра ти по сао у окви ру по ну ђе них, а 
са гла сно од го ва ра ју ћој стру ков ној се лек ци ји и зах те ви ма до брог ре да и ди-
сци пли не.3 Ор га ни за ци ја и ме то ди ра да у пе ни тан ци јар ним уста но ва ма у 
нај ве ћој мо гу ћој ме ри мо ра ју би ти слич ни оним по сло ви ма ко ји по сто је у 
дру штве ној за јед ни ци ра ди при пре ме осу ђе ни ка за усло ве уо би ча је ног рад-
ног жи во та. Ин те ре си осу ђе ни ка не сме ју би ти под ре ђе ни оства ри ва њу фи-
нан сиј ске до би ти о де лат но сти у пе ни тен ци јар ним уста но ва ма, иа ко оно 
мо же би ти ва жно за по ди за ње стан да р да, те по бољ ша ње ква ли те та и ва жно-
сти обу ке. На упра ви пе ни тен ци јар не уста но ве је да би ло са мо стал но, или 

2 Uni ted Na ti ons Ge ne ral As sembly, Stan dard Mi ni mum Ru les for the Tre at ment of Pri-
so ners (the Man de la Ru les), http://www.un.org/ga/se arch/vi ew_do c.as p?symbol=A/C.3/70/L.3, 10. 
јун 2017.

3 Уко ли ко осу ђе но ли це кр ши ди сци пли ну ци ни ди сци плин ски пре ступ. Вид. Иван 
Ми лић, Дар ко Ди мов ски, Ка жња ва ње осу ђе них ли ца – ди сци плин ске ме ре, Збор ник ра до ва 
Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 1/2016, 219–231; Дра ги ша Дра кић, Иван Ми лић, Утвр-
ђи ва ње исти не у ди сци плин ском по ступ ку ко ји се во ди про тив осу ђе ног за вре ме из др жа-
ва ња ка зне за тво ра, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 2/2016, 475–491. 
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у са рад њи са при ват ним пред у зе ћи ма уну тар уста но ве или из ван ње, обез-
бе де рад осу ђе ни ка. На свим ни во и ма мо ра по сто ја ти пра вич на на кна да за 
рад осу ђе ни ка. Ујед но, осу ђе ни ци има ју мо гућ ност да тро ше део на кна де за 
рад на одо бре не ства ри за соп стве ну упо тре бу, уз усме ра ва ње де ла на кна де 
за рад у ко рист њи хо ве по ро ди це. Осу ђе ни ци се мо гу под сти ца ти да штед њу 
де ла на кна де за рад ко ја ће им би ти пре да та при ли ком от пу ста из пе ни тен-
ци јар не уста но ве или је мо гу ис ко ри сти ти у дру ге одо бре не свр хе. Вр ло је 
бит но обез бе ди ти од го ва ра ју ћу здрав стве ну за шти ту, као и за шти ту на ра ду 
осу ђе ни ка. Сто га се у са мим Европ ским за твор ским пра ви ли ма на ла зи од ред-
ба да здрав стве на за шти та и за шти та осу ђе ни ка на ра ду мо ра би ти од го ва-
ра ју ће вр сте, при че му не сме би ти ма њег сте пе на од за шти те ко ју ужи ва ју 
рад ни ци на сло бо ди. Исто та ко, бит но је обез бе ди ти од го ва ра ју ће оси гу ра-
ње од по вре да на ра ду, укљу чу ју ћи про фе си о нал на обо ље ња, под усло ви ма 
ко ји не сме ју би ти ло ши ји од оних ко ји су на ци о нал ним за ко но дав ством 
про пи са ни за рад ни ке на сло бо ди. Број рад них са ти осу ђе ни ка на днев ном 
и не дељ ном ни воу мо ра би ти од ре ђе на у скла ду са на ци о нал ним пра ви ли ма 
или уо би ча је ним сат ни ци ма ко је се од но се на за по шља ва ње рад ни ка на сло-
бо ди. Европ ским за твор ским пра ви ли ма је, та ко ђе, про пи са но да нај ма ње 
је дан дан од мо ра то ком не де ље мо ра по сто ја ти, као и до вољ но вре ме на за 
обра зо ва ње и дру ге ак тив но сти. Са вет Евро пе је био све стан евен ту ал них 
про бле ма за укљу чи ва ње осу ђе ни ка у на ци о нал ни са став со ци јал ног оси-
гу ра ње, те је у по след њем ста ву чла на 26 пред ви део са мо да њи хо во укљу-
чи ва ње у ме ри у ко јој је то мо гу ће.4

РАД КАО ОБ ЛИК ТРЕТ МА НА У ПО ЗИ ТИВ НОМ  
ЗА КО НО ДАВ СТВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Ре пу бли ка Ср би ја је из вр ши ла ре фор му кри вич ног за ко но дав ства, до-
нев ши при то ме но ви Кри вич ни за ко ник,5 За кон о из вр ше њу кри вич них 
санк ци ја6 и За кон о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич-
но прав ној за шти ти ма ло лет них ли ца.7 На тај на чин Ре пу бли ка Ср би ја је 
при хва ти ла мо дер не те ко ви не у кри вич но прав ној те о ри ји.

4 Re com men da tion Rec (2006)2 of the Com mit tee of Mi ni sters to mem ber sta tes on the 
Eu ro pean Pri son Ru les, http://pjpeu.coe.int/do cu ments/3983922/6970334/CMRec+%282006%29+ 
2+on+the+Eu ro pean+Pri son+Ru les.pd f/e0c900b9-92cd -4db c-b23e-d662a94f3a96, 11. јун 2017.

5 Кри вич ни за ко ник, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – ис пр., 107/2005 – 
ис пр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016

6 За кон о из вр ше њу кри вич них санк ци ја, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/2014
7 За кон о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној за шти ти ма-

ло лет них ли ца. Слу жбе ни гла сник РС, бр. 85/2005
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У Кри вич ном за ко ни ку не по сто је од ред бе ве за не за рад осу ђе ни ка. 
Ме ђу тим, ре фор мом КЗ уве де на је ка зна ра да у јав ном ин те ре су. Ова ка зна 
се мо же из ре ћи за кри вич на де ла за ко ја је про пи сан за твор до три го ди не 
или нов ча на ка зна. Да би се од ре ђе ни рад кла си фи ко вао као рад у јав ном 
ин те ре су по треб но је да он бу де дру штве но ко ри стан, при че му се не вре ђа 
људ ско до сто јан ство, као и да се не вр ши с ци љем сти ца ња до би ти. Суд мо ра 
при ли ком из ри ца ња ове ка зне, има ју ћи у ви ду свр ху ка жња ва ња, узе ти у 
об зир вр сту учи ње ног кри вич ног де ла, лич ност учи ни о ца и ње го ву спрем-
ност да оба вља рад у јав ном ин те ре су. Ова вр ста ка зне се не мо же из ре ћи 
без при стан ка учи ни о ца.

Де таљ не од ред бе о на чи ну из вр ше ња кри вич них санк ци ја на ла зе се у 
из вр шном кри вич ном за ко но дав ству. Та ко је у чла ну 98 ЗИКС-а, ко ји је на зван 
рад и пра ва на осно ву ра да, про пи са но да је рад осу ђе ни ка део про гра ма по-
сту па ња. Као свр ху ра да за ко но да вац је од ре дио да осу ђе ни стек не, одр жи и 
по ве ћа сво је рад не спо соб но сти, рад не на ви ке и струч но зна ње ка ко би му се 
омо гу ћи ли усло ви за успе шну ре ин те гра ци ју. Сто га је осу ђе ни оба ве зан да у 
окви ру из вр ше ња про гра ма по сту па ња из вр ша ва рад не за дат ке и оба ве зе. 
На ред ни члан, на зван свр ха ра да, са др жи да рад осу ђе них ли ца мо ра да бу де 
свр сис хо дан и не сме би ти по ни жа ва ју ћи. По сти за ње еко ном ске ко ри сти од 
ра да осу ђе них не сме ште ти ти оства ре њу свр хе тог ра да. Уко ли ко по гле да мо 
на зи ве ова два чла на, као и то шта је про пи са но, ви де ће мо да је за ко но да вац 
свр ху ра да осу ђе ни ка про пи сао у чла ну ко ји је на зван дру гим име ном. Ве ро-
ват но се ра ди о но мо тех нич кој гре шци ко ју је нео п ход но про ме ни ти при ли ком 
на ред ног но ве ли ра ња за кон ског тек ста. Ујед но, члан 99 ЗИКС-а је по треб но 
дру га чи је на зва ти, јер на зив чла на не од ра жа ва ње го ву са др жи ну. 

На осно ву пси хич ких и фи зич ких спо соб но сти, струч них ква ли фи ка-
ци ја, из ра же не же ље осу ђе ног и пре ма мо гућ но сти ма за во да од ре ђу је се 
вр ста по сла осу ђе ног ли ца. На струч ном ти му за во да је да оце ни пси хич ке 
и фи зич ке спо соб но сти осу ђе ног ли ца за рад (члан 100). На ред ни члан од-
но си се на упо шља ва ње осу ђе них ли ца. Осу ђе ни се мо же упо сли ти уну тар 
пе ни тен ци јар не уста но ве или ван ње. Ра ди што бо ље при пре ме за жи вот 
осу ђе ни ка на сло бо ди, уре ђе ње и на чин ра да у за во ду тре ба да бу ду што 
слич ни ји уре ђе њу и на чи ну ра да из ван пе ни тен ци јар не уста но ве. Уко ли ко 
осу ђе но ли це рад ван за во да, за во ду при па да тр жи шна на кна да за рад. 

За ко но да вац је у чла ну 102 ЗИКС-а пред ви део мо гућ ност да ли це ко је 
је пр ви пут осу ђе но на ка зну за тво ра на ста ви да оба вља по сло ве на рад ном 
ме сту. Да би осу ђе но ли це мо гло да на ста ви да ра ди исти по сао по треб но је 
да је осу ђе но ли це на ка зну за тво ра до шест ме се ци, на кон че га ди рек тор 
Упра ве за из вр ше ње кри вич них санк ци ја, на мол бу осу ђе ног, одо бри да за 
вре ме тра ја ња ка зне осу ђе но ли це оба вља по сло ве на рад ном ме сту на ко ме 
је би ло за по сле но у вре ме при је ма на ло га за из вр ше ње ка зне, а ако за то по-



601

сто је оправ да ни раз ло зи, а кри вич но де ло за ко је је осу ђе но ни је у ве зи са тим 
по сло ви ма. На од лу ку ди рек то ра Упра ве осу ђе но ли це има пра во жал бе 
су ди ји за из вр ше ње.

Чла ном 103 ЗИКС-а ре гу ли са но је рад но вре ме осу ђе них ли ца. Та ко 
рад но вре ме осу ђе ног ли ца мо же тра ја ти до 40 ча со ва не дељ но, а из у зет но 
мо же тра ја ти и ду же, под усло ви ма про пи са ном од ре ђе ним за ко ном. Уко ли-
ко осу ђе ни по ха ђа на ста ву оп штег или струч ног обра зо ва ња, ње му се рад но 
вре ме сра змер но скра ћу је. Из ван рад ног вре ме на осу ђе ни се мо же упо сли ти 
нај ви ше два са та днев но на одр жа ва њу чи сто ће и дру гим те ку ћим по сло ви ма 
у за во ду. За ко но да вац је, сход но чла ну 104, про пи сао да се рад осу ђе ног ли ца 
не ура чу на ва у стаж оси гу ра ња. У слу ча ју да се пре ма про пи си ма о усло ви ма 
за струч ну ква ли фи ка ци ју и са мо рад но вре ме про ве де но на ра ду при зна ју 
за сти ца ње струч не ква ли фи ка ци је, вре ме про ве де но на ис тој вр сти по сла 
то ком из др жа ва ња ка зне за тво ра при зна ју се за ту вр сту ква ли фи ка ци је.

Осу ђе ни ци за свој рад има ју пра во на на кна ду ко ја се ис пла ћу је јед ном 
ме сеч но. Ујед но, ЗИКС-ом је од ре ђе на ви си на на кна де за рад осу ђе ни ка на 
ко ју се не пла ћа ју по ре зи и до при но си. Сто га, она из но си нај ма ње 20% од нај-
ни же це не ра да у Ре пу бли ци Ср би ји, с тим да се за рад ду жи од пу ног рад ног 
вре ме на уве ћа ва за 50% (члан 105). За успе хе по стиг ну те у ра ду управ ник 
за во да мо же осу ђе ног нов ча но на гра ди ти. На ди рек то ру Упра ве за из вр ше ње 
кри вич них санк ци ја је од ре ђи ва ње нај ви шег из но са на кна де и на гра де за рад 
(члан 106). На осу ђе ном ли цу је сло бод но рас по ла га ње на кна дом и на гра дом 
за рад, при че му се од ре ђе ни про це нат мо же ста ви ти на штед њу (члан 107).

Исто вет на за шти та се пру жа осу ђе ном ли цу на ра ду сход но про пи си ма 
ко ји уре ђу ју за шти ту на ра ду. Осу ђе но ли це, ко ји је без сво је кри ви це при-
вре ме но не спо со бан за рад, има пра во на на кна ду на осно ву про пи са ко ји 
уре ђу ју здрав стве но оси гу ра ње. На пе ни тен ци јар ној уста но ви је оба ве за 
под ми ри ва ња нај ну жни јих по тре ба осу ђе ног ли ца ко ји без сво је кри ви це не 
ра ди, а не ма соп стве них сред ста ва (члан 108).

Та ко ђе, осу ђе ни има пра во на днев ни, не дељ ни и го ди шњи од мор на 
осно ву за ко на ко ји уре ђу је пра ва из рад ног од но са. По себ не про сто ри је за-
во да се на ме ње не за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра. Ка ко је бит на фи нан сиј-
ска ста бил ност осу ђе ног ли ца и у пе ри о ду ка да не при вре ђу је, за ко но да вац 
је про пи сао да за вре ме го ди шњег од мо ра осу ђе ни при ма на кна ду за рад као 
да ра ди (члан 109). 

Због по тен ци јал не спе ци фич но сти ста ња осу ђе ни ца, за ко но да вац је 
пре ма чла ну 110 про пи сао да осу ђе на же на има пра во на од су ство са ра да 
због труд но ће, по ро ђа ја и ма те рин ства сход но за ко ну ко ји уре ђу је пра ва из 
рад ног од но са.

Из вр ше ње кри вич них санк ци ја пре ма ма ло лет ни ци ма ре гу ли са но је 
За ко ном о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној за-
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шти ти ма ло лет них ли ца (у да љем тек сту За кон о ма ло лет ни ци ма). О ра ду 
као об ли ку трет ма на ма ло лет них ли ца по све ће не су ма ло број не од ред бе. 
На и ме, у чла ну 128, ко ји се од но си на пра ва ко ја ма ло лет ник ужи ва то ком 
из вр ша ва ња за вод ске ме ре упу ћи ва ња у вас пит но-по прав ни дом, про пи са но 
је да пре ма сво јим мо гућ но сти ма ра ди у вас пит но-по прав ном до му са гла сно 
оба ве за ма у по ха ђа њу на ста ве. У слу ча ју да ма ло лет ник не по ха ђа на ста ву, 
рад но вре ме тра је сход но оп штим про пи си ма. Ма ло лет ник се из ван рад ног 
вре ме на мо же упо сли ти нај ви ше два ча са днев но на одр жа ва њу чи сто ће и 
дру гим те ку ћим по сло ви ма у вас пит но-по прав ном до му. Та ко ђе, овим чла-
ном пред ви ђе на је на кна да за рад и на гра да за по себ не успе хе у ра ду,чи је 
нај ни же и нај ви ше из но се од ре ђу је ди рек тор Упра ве за из вр ше ње за вод ских 
санк ци ја ми ни стар ства над ле жног за пра во су ђе. По ло ви ном на кна де и на-
гра де ма ло лет ник сло бод но рас по ла же, а оста так му се ста вља на штед њу, 
с тим да му, из у зет но, управ ник мо же одо бри ти ко ри шће ње це ле на кна де. 
Ма ло лет ник мо же на осно ву за ла га ња на ра ду, као и до брим вла да њем, за-
ра ди ти низ по год но сти ко је до де љу је управ ник вас пит но-по прав ног до ма.

По себ не од ред бе За ко на о ма ло лет ни ци ма по све ће не су из вр ше њу ка зне 
ма ло лет нич ког за тво ра. Чла ном 138 пред ви ђе но је да је основ по сту па ња 
пре ма ма ло лет ни ку то ком из др жа ва ња ка зне ма ло лет нич ког за тво ра укљу-
чи ва ње у вас пит но ко ри сно рад но ан га жо ва ње уз од го ва ра ју ћу на кна ду. 
Чла ном 141 про пи са но је да се рад но вре ме осу ђе ног на ка зну ма ло лет нич-
ког за тво ра од ре ђу је та ко да му се омо гу ћа ва шко ло ва ње и струч но оспо со-
бља ва ње, као и да има до вољ но вре ме на за те ле сно вас пи та ње, кул тур но- 
-умет нич ку ак тив ност, вр ше ње вер ских об ре да и ра зо но ду.

Рад као об лик трет ма на је до дат но пред мет ре гу ли са ња у Пра вил ни ку о 
кућ ном ре ду ка зне но-по прав них за во да и окру жних за тво ра.8 Рад осу ђе ног 
ли ца је са став ни део про гра ма по сту па ња. Као свр ха ра да на во ди се сти ца ње, 
одр жа ва ње и по ве ћа ва ње рад не спо соб но сти, рад не на ви ке и струч но зна ње 
осу ђе ни ка ка ко би му се омо гу ћи ли усло ви за успе шну ре ин те гра ци ју. Оспо-
со бља ва ње за рад и струч но уса вр ша ва ње осу ђе них оба вља се кроз те о риј ску 
при пре му и прак тич ну обу ку, пре ма мо гућ но сти ма за во да (члан 41).

СТА ЊЕ У ПЕ НИ ТЕН ЦИ ЈАР НИМ УСТА НО ВА МА У  
РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПО ГЛЕ ДУ РА ДА ОСУ ЂЕ НИ КА

Ста ње у по гле ду ра да као об ли ка трет ма на зах те ва по дроб ну ана ли зу 
ста ња у по је ди ним ка зне но-по прав ним за во ди ма. Сто га, мо же мо узе ти ка-

8 Пра вил ник о кућ ном ре ду у ка зне но-по прав ним за во ди ма и окру жним за тво ри ма, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 110/2014 и бр. 79/2016.
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зне но-по прав не за во де у Ни шу и По жа рев цу као пе ни тен ци јар не уста но ве 
у ко ји ма ће мо уста но ви ти ста ње у по гле ду ра да као об ли ка трет ма на. 

У ка зне но-по прав ном за во ду у Ни шу по сто ји ин ду стриј ски по гон под 
на зи вом Де ли град, као део слу жбе за обу ку и упо шља ва ње. Де лат но сти се, 
пре ма по да ци ма Упра ве за из вр ше ње кри вич них санк ци ја у Де ли гра ду вр ше 
у не ко ли ко сек то ра: дрв ни (про из вод ња ле жа је ва, гра ђе вин ске сто ла ри је, 
ша хов ских гар ни ту ра и сл.), ме тал ски (про из вод ња апа ра та за до ма ћин ство), 
еко но ми ја (по љо при вред не де лат но сти), уго сти тељ ство (мо тел “Де ли град” 
и од ма ра ли ште на Ја стреп цу), тех нич ки сер вис, во зни парк, гра ђе вин ски 
сек тор, на мен ско оде ље ње.9

То ком осам де се тих го ди на про шло га ве ка у ин ду стриј ском по го ну Де-
ли град осу ђе ни ци су про из во ди ли 12 ти по ва ка за на за ета жно гре ја ње вер-
ти кал не и хо ри зон тал не град ње раз ли чи тих ка па ци те та. На осно ву овог 
по да тка мо же мо из ву ћи за кљу чак о зна ча ју ин ду стриј ског по го на Де ли град 
у ју го сло вен ским раз ме ра ма у про из вод њи ка за на.10 Де це ни ју ка сни је услед 
еко ном ских санк ци ја, пре ла ска са со ци ја ли стич ког на тр жи шни на чин по сло-
ва ња, као и рат них при ли ка до шло је до зна чај ног сма њи ва ња про из вод ње 
у ин ду стриј ском по го ну ка зне но-по прав ног за во да у Ни шу. Та ко ђе, про из-
вод ња је из гу би ла еко ном ску функ ци ју због за ста ре ле тех но ло ги је ра да и 
по ха ба но сти ма ши на.11 Као јед на од ма на ра да осу ђе ни ка у ни шком ка зне-
но-по прав ном за во ду на во ди се чи ње ни ца да иа ко мно го ве ћи број осу ђе ни-
ка ис пу ња ва усло ве за рад са мо јед на че твр ти на ра ди. Ујед но, од стра не 
упра ве ка зне но-по прав ног за во да у Ни шу се не по шту ју же ље за тво ре ни ка 
при ли ком из бо ра рад ног ме ста. На ред на ма на осу ђе нич ког ра да је не по сто-
ја ње до вољ не ко ли чи не ре про ма те ри ја ла чи ме се оне мо гу ћа ва оства ри ва ње 
ре со ци ја ли за ци је за тво ре ни ка пу тем рад ног трет ма на.12 Чак и ка да упра ва 
ка зне но-по прав ног за во да у Ни шу скло пи уго во ре са од ре ђе ним фи р ма ма, 
као што су Маг но хром и Фар ма ком, услед од ре ђе них прав них не до ста та ка 
је до шло до рас ки да већ уго во ре них по сло ва.13

9 Ка зне но-по прав ни за вод у Ни шу, http://www.uiks.mprav de.gov.rs/lt/ar tic les/usta no ve-
za-iz vr se nje-kri vic nih-sank ci ja/ka zne no-po prav ni-za vo di/za tvo re nog-ti pa/ka zne no-po prav ni-za-
vod-u-ni su/, 27. но вем бар 2013.

10 Сло бо дан ка Кон стан ти но вић Ви лић, Во ји слав Ђур ђић, Не ве на Пе тру шић, Ка зне но 
по прав ни за вод у Ни шу – 90 го ди на, Про све та, Ниш, 2001, 99.

11 Без бед но сно-оба ве штај не слу жбе Ре пу бли ке Ср би је, За тво ри, http://www.bez bed-
nost.org /upload/do cu ment/(15)_uni jat_2009_za tvo ri.pd f, 29. но вем бар 2013.

12 М., Је лић etal, Ка ко до европ ских стан да р да – За тво ри у Ср би ји 2002−2003, Хел-
син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, Бе о град, 2003, 40. 

13 Рад ни ци КПЗ Ниш ко ји су при ја ви ли зло у по тре бе и ко руп ци ју „тр пе ши ка ни ра ње“, 
http://www.tran spa rent nost.org.rs/in dex.ph p?vi ew=de ta ils&id =1076%3Ame di ji-o-ko rup ci ji&op-
tion=co m_even tlist&Ite mid=6&lang=sr, 29. но вем бар 2013.
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Си ту а ци ја у при вред ној је ди ни ци Пре по род ка зне но-по прав ног за во ду 
За бе ла у По жа рев цу је исто вет на. Уви дом у до ступ не по дат ке на сај ту Упра-
ве за из вр ше ње кри вич них санк ци ја мо же мо са зна ти да се по сло ва ње ор га-
ни зу је у при вред ној је ди ни ци у окви ру ме тал ског, дрв ног и по љо при вред ног 
сек то ра, оде ље ња сто чар ске про из вод ње „Зве зда“, од се ка „Лет њи ко вац“ са 
фар мом сви ња и ју на ди и оде ље ња уго сти тељ ства са ре сто ра ном „Пре по-
род“.14 Глав ни про из во ди у ка зне но-по прав ним за во ду За бе ла су би ли штед-
ња ци. Ра ди илу стра ци је про из вод них ка па ци те та у За бе ли до вољ но је на-
ве сти да се је то ком осам де се тих го ди на про шло га ве ка осу ђе ни ци овог 
за во да су на пра ви ли пре ко 30.000 штед ња ка. Они су про да ва ни на тр жи шту 
бив ше Ју го сла ви је. Ме ђу тим, рас пад за јед нич ке др жа ве угр о зио је про цес 
про из вод ње штед ња ка у За бе ли. Упра ва ка зне но-по прав ног за во да у По жа-
рев цу раз ма тра план про из вод ње клу па за па р ко ве од стра не за тво ре ни ка 
ка ко би био пре ва зи ђен про блем у ра ду као об ли ку трет ма на осу ђе ни ка. 
Иа ко је про цес про из вод ње клу па за па р ко ве по чео да се спро во ди као основ-
ни про блем обез бе ђи ва ња кон ти ну и ра не про из вод ње ја вља се не до ста так 
ре про ма те ри ја ла.15

Чла ном 86 За ко на о из вр ше њу кри вич них санк ци ја и чла но ви ма 45 и 
56 Пра вил ни ка про пи са но је да је рад са став ни део трет ма на, те нео бе збе-
ђи ва њем про це са ра да за осу ђе ни ке Ре пу бли ка Ср би ја кр ши ова пра ва.16 
Дру га чи је ре че но, рад пред ста вља об лик трет ма на, чи ји је циљ сти ца ње, 
одр жа ва ње и по ве ћа ва ње рад них спо соб но сти осу ђе ни ка, рад них на ви ка и 
струч ног зна ња. При мар ни и нај е фи ка сни ји об лик трет ма на је сте рад осу-
ђе ни ка.17 Њи ме се обез бе ђу ју пред у сло ви да осу ђе ник на кон из др жа не за-
твор ске ка зне у пот пу но сти или на кон де ли мич но из др жа ње ка зне за тво ра 
про на ђе за по сле ње. На тај на чин ство ре ни су усло ви да бив ши за тво ре ник 
не бу де „при ну ђен“ да вр ши кри вич на де ла ка ко би се би и/или чла но ви ма 
сво је по ро ди це обез бе дио усло ве за нор ма лан жи вот. 

Јед но од ре ше ња по бољ ша ња ра да као об ли ка трет ма на је сте да ва ње 
до зво ле при ват ним ком па ни ја ма да ру ко во де при вред ним је ди ни ца ма у 
окви ру пе ни тен ци јар них уста но ва. Упра вља ње при вред ним је ди ни ца ма од 
стра не при ват них ком па ни ја у пе ни тен ци јар ним уста но ва ма зах те ва до но-
ше ње од го ва ра ју ћег за кон ског окви ра, без ко јег та ко не што не би би ло мо гу ће. 

14 Ка зне но-по прав ни за во ду у По жа рев цу – За бе ла, http://www.uiks.mprav de.gov.rs/lt/
ar tic les/usta no ve-za-iz vr se nje-kri vic nih-sank ci ja/ka zne no-po prav ni-za vo di/str o go-za tvo re nog-
ti pa/ka zne no-po prav ni-za vod-u-po za rev cu-za be li/, 29. но вем бар 2013.

15 Иван Ку зми но вић, Љи ља на Па ли брк, За твор ски си стем у Ср би ји, Хел син шки од бор 
за људ ска пра ва у Ср би ји, Бе о град, 2012, 9-10. 

16 Да р ко Ди мов ски, При ват ни за тво ри, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Ни шу, 
Прав ни фа кул тет у Ни шу, Ниш, 2014, бр. 68, 559.

17 Сло бо дан ка Кон стан ти но вић Вилић et al, op. cit., 167.
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У са мом За ко ну о из вр ше њу кри вич них санк ци ја ис так ну то је да по сти за ње 
еко ном ске ко ри сти од ра да осу ђе них не сме ште ти ти оства ре њу свр хе тог 
ра да. Ујед но, рад осу ђе ни ка је њи хо во пра во, а не оба ве за. 

По ла зе ћи од чи ње ни це да је при ват ним ком па ни ја ма циљ оства ри ва ње 
про фи та, нео п ход но је на ћи рав но те жу из ме ђу оства ри ва ња свр хе ра да да 
осу ђе ни стек не, одр жи и по ве ћа сво је рад не спо соб но сти, рад не на ви ке и 
струч но зна ње, са јед не стра не, и оства ри ва ња про фи та, са дру ге стра не. 
Сто га је по треб но под ста ћи осу ђе ни ке, при ме ном са вре ме них пе но ло шких 
ме ра, да поч ну да раз ми шља ју да се рад но ан га жу ју, јер то до при но си њи-
хо вој су штин ској про ме ни, као лак шем на ла же њу на кон из ла ска из пе ни-
тен ци јар не уста но ве. Сло бод ним и вољ ним ан га жо ва њем осу ђе ни ка у ра ду 
у окви ру пе ни тен ци јар них уста но ва био би пре ва зи ђен у ве зи за бра не при-
нуд ног ра да про пи са ним чла ном 26 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.18

Ме ђу тим, у те жњи оства ри ва ња што бо љих ре зул та та у ра ду осу ђе ни-
ка по сто ји још је дан про блем. На и ме, чла ном 2 Кон вен ци је Ме ђу на род не 
ор га ни за ци је ра да бр. 29, од 10. ју на 1930. го ди не, про пи са но је да се при-
нуд ни рад не од но си на сва ки рад или услу гу, ко ји се од не ке осо бе, зах те ва, 
као по сле ди ца осу де про гла ше не суд ском пре су дом, под усло вом да се на-
ве де ни рад или услу га оба вља ју под над зо ром и кон тро лом јав не вла сти и 
да на ве де на осо ба ни је усту пље на или ста вље на на рас по ла га ње при ват ним 
осо ба ма, пред у зе ћи ма или удру же њи ма.19 Ко ми тет екс пе ра та Ме ђу на род не 
ор га ни за ци је ра да пред ло жио је у ве зи пре ва зи ла же ња да тог про бле ма ис-
та као да је по треб но да осу ђе ник при ста је да сло бод но ра ди у ин ду стриј ском 
по го ну при ват ног за тво ра ка ко не би по сто јао при нуд ни рад осу ђе ни ка.20

ЗА КЉУ ЧАК

Ста ње у по гле ду ра да осу ђе ни ка као об ли ка трет ма на је та кво да зах-
те ва пред у зи ма ње од ре ђе них ко ра ка ра ди ње го вог по бољ ша ња. Је дан од 
на чи на по бољ ша ња ра да осу ђе ни ка оте ло тво ру је се у то ме да Ре пу бли ка 
Ср би ја уло жи до дат на сред ства ра ди от кла ња ња свих пре пре ка у ре а ли зо-
ва њу овог об ли ка трет ма на. Ка ко пе ни тен ци јар ни си стем Ре пу бли ке Ср би-
је го ди шње ко шта 60 ми ли о на евра, уз по сто ја ње кон ти ну и ра не кри зе у 
зе мљи, ни је за оче ки ва ти да се оства ри не ко зна чај ни је по бољ ша ње у том 
по гле ду.

18 Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 98/2006.
19 Дар ко Ди мов ски, op. cit., 560.
20 Ob ser va tion (CE A CR) – adop ted 2001, pu blis hed 90th ILC ses sion (2002), from http://

www.ilo.org/dyn/norm lex/en/f?p=NORM LEX PUB:13100:0::NO::P13100_COM MENT_ID:2198997, 
21. април 2014.
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Про ме не у по гле ду ра да осу ђе ни ка мо гу се огле да ти у то ме да се при-
ват ним ком па ни ја ма до зво ли да упра вља ју при вред ним по стро је њи ма у 
окви ру пе ни тен ци јар них уста но ва. Ме ђу тим, да би би ла до не та од лу ка о 
то ме да при вред ним је ди ни ца ма у окви ру пе ни тен ци јар них уста но ва ма упра-
вља ју при ват не ком па ни је нео п ход но је да Ре пу бли ка Ср би ја иден ти фи ку је 
све про бле ме ра да осу ђе ни ка ко ји се мо гу ја ви ти. Ка ко при ват не ком па ни је 
те же оства ри ва њу што ве ћег про фи та очи глед но је да се нај ве ћа опа сност 
огле да у то ме да при ват не ком па ни је зло у по тре бља ва ју рад осу ђе ни ка у по-
гле ду не по што ва ња основ них пра ва осу ђе ни ка у од но су на ду жи ну рад ног 
вре ме на, пра ва на од мор итд. 

Ипак, бе не фи ти упра вља ња при ват них ком па ни ја при вред ним по го ни-
ма у пе ни тен ци јар ним уста но ва ма мо гу би ти мно го ве ћи. Сто га по треб но 
је, уко ли ко се до зво ли да при ват не ком па ни је упра вља ју при вред ним по го-
ни ма у пе ни тен ци јар ним уста но ва ма, да у окви ру сва ке пе ни тен ци јар не 
уста но ве по сто је ли ца за ду же на за кон тро лу спре ча ва ња ра да осу ђе ни ка 
за рад оства ри ва ња ис кљу чи во еко ном ске ко ри сти при ват них ком па ни ја. 
Та ко ђе, по треб но је да ти мо гућ ност да пред став ни ци Упра ве за из вр ше ње 
кри вич них санк ци ја мо гу до ћи у ван ред ну кон тро лу ка ко би се не по сред но 
ин фор ми са ли о оства ри ва њу овог об ли ка трет ма на. Ујед но, нео п ход но је 
уве сти мо гућ ност да се осу ђе на ли ца, ко ја су на до бро вољ ној осно ви ан га-
жо ва на у при вред ном по го ну ко јем упра вља при ват на ком па ни ја, жа ле упра-
ви пе ни тен ци јар не уста но ве као пр во сте пе ној ин стан ци, од но сно, Упра ви 
за из вр ше ње кри вич них санк ци ја, као дру го сте пе ној ин стан ци у по гле ду 
оства ри ва ња сво јих пра ва ве за них за њи хов рад. Та ко ђе, као ин стан ца за 
жал бу осу ђе ни ка у по гле ду ра да у при вред ним је ди ни ца ма ко ји ма упра вља-
ју при ват не ком па ни је мо гу ће је пред ви де ти ин спек ци ју ра да.
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In ter na ti o nal and In ter i or Re gu la tin of Con victs Work  
in Pe nal In sti tu ti ons

Abstract:One of the ba sic rights of con vic ted per sons du ring the ser ving of 
a pri son sen ten ce is the right to work. A con vict can been ga ged only if he agre es. 
In ot her words, the pri so ner is not obli ged to work. Every pri so ner who is en ga ged 
in em ployment has cer tain rights re la ted to his / her work, such as the right to a 
fi nan cial com pen sa tion, daily, we ekly and an nual le a ve. The ob ject of the aut hor’s 
at ten tion, as well as the ti tle of the ar tic le, is the in ter na ti o nal and do me sti car-
ran ge ment of the wor king en ga ge ment of pri so ners who se r ve the pri son sen ten ce 
in cri mi nal in sti tu ti ons. The wo rk is di vi ded in to three syste ma ti zed units. The 
first part of the pa per po ints to in ter na ti o nal do cu ments con ta i ning cla u ses on 
the wo rk of con victs. The se cond part of the pa per is de vo ted to do me stic re gu la-
ti ons re la ted to the su bject mat ter, in par ti cu lar the Law on the Exe cu ti on of 
Cri mi nal San cti ons. Fi nally, part of the work is de di ca ted to the wo r king en ga-
ge ment of the pri so ners in so me pe nal in sti tu ti ons.

Keywords: the work of con vic ted per sons, the right of con victs, tre at ment of 
con victs, pe ni ten ti ary in sti tu tion, ZIKS. 
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