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ЗНАЧАЈ РАЗВОЈА ПРОГРАМА ПОСТПЕНАЛНОГ  
ПРИХВАТА У СРБИЈИ

Јелена СРНИЋ НЕРАЦ1, Даница ВАСИЉЕВИЋ ПРОДАНОВИЋ2

1Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција, Београд 
2Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Апстракт
Постпенална помоћ није иновативна пракса, али дуго времена у Србији није 
постојао стабилан, свеобухватан и умрежен систем. Данас се овој теми присту-
па систематично, уз развој квалитетних програма припреме за отпуст и пост-
пеналне помоћи и подршке. Основу представљају закони, али и најбоље европске 
праксе и препоруке Европских пробационих правила. У овом раду су приказани на-
пори који су предузети последњих година у постпеналној пракси, а који се односе 
на развој нових програма и укључивање Повереничке службе и удружења грађана. 
Циљ овог рада је представљање достигнућа постпеналне праксе у Србији и 
указивање на значај развоја програма постпеналног прихвата и сарадње држав-
них институција са локалном заједницом.
Кључне речи: осуђена лица, програм отпуста, постпенални прихват

УВОД

Предуслов успешне социјалне 
реинтеграције лица отпуштених из за-
твора је одржавање промена постигнутих 
током третмана и настављање процеса за-
почетих унутар завода (образовање, про-
фесионално оспособљавање, одвикавање 
од ПАС). Стога она у великој мери зависи 
од подршке коју друштво пружа бившем 
осуђенику (Васиљевић-Продановић, 2015, 
стр. 171). Важан сегмент ове подршке је 
постпенални прихват, који обухвата низ 
мера које спроводе различите службе, 
установе и организације у циљу лакшег 
укључивања отпуштеног лица у заједницу. 
Постпенални прихват представља 
последњу фазу у извршењу затворске каз-
не и од кључне је важности за поновно 

укључивање бившег осуђеног лица у 
просоцијалне токове на слободи (Илијић 
и Маљковић, 2015). Припрема за отпуст 
почиње још током извршења казне, и у овој 
фази циљ је да се осуђеном помогне да на 
правилан начин планира своју транзицију 
из затвора у заједницу (Décarpes & 
Durnescu, 2012). Квалитетан план треба да 
омогући приступ свим сервисима који ће 
довести до задовољења детектованих по-
треба осуђеног, при чему се има у виду ниво 
ризика по окружење у које се лице враћа, 
али и спремност окружења да управља 
свим ризицима (Dickson & Polaschek, 2015). 
Посебну пажњу захтевају лица осуђена на 
дужевремене казне затвора. Осуђени на 
дуже затворске казне су најчешће лица 
процењеног високог степена ризика, агре-
сивна лица са поремећајем личности и 
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често припадници организованих кри-
миналних група, што доводи до тога да се 
приликом њиховог распоређивања у затво-
ру прибегава сегрегацији и изолацији, без 
вођења рачуна о специфичним третман-
ским потребама (Јованић, 2004). Ове окол-
ности знатно отежавају њихову социјалну 
реинтеграцију и смањују шансе за успешно 
уклапање у заједницу и продуктиван жи-
вот изван криминала.

Сваког дана у затворима у Србији бора-
ви око 10.500 људи, док у току године буде 
отпуштено око 13.000 лица. Истраживања 
показују да су успешни постпенални про-
грами базирани на подршци у заједници 
(Broom et al., 2002), при чему програмске 
активности почињу још током извршења 
казне затвора. Управо такав приступ 
примењује Управа за извршење кривич-
них санкција кроз креирање програма у 
последњих неколико година. Управа је 
2021. у оквиру пројекта Савета Европе1 
израдила интерни документ са смерни-
цама за припрему за отпуст осуђених на 
казне затвора преко пет година. Документ 
представља водич за примену програ-
ма, са постављеним циљевима, времен-
ским одредницама, планом активности и 
реализаторима.

НОРМАТИВНИ ОКВИР ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТПЕНАЛНОГ 

ПРИХВАТА

Институт постпеналне помоћи се у 
Србији уводи 1951. године усвајањем 
Закона о извршењу казни, мера без-
бедности и васпитно-поправних мера2. 
Овим законом је било предвиђено да се 

1  Horizontal Facility for the Western Balkans 
and Turkey. Детаљније о пројекту на линку: 
https://www.coe.int/en/web/ankara/horizontal-
facility-for-the-western-balkans-and-turkey
2  „Службени лист ФНРЈ”, бр. 47/51

при локалним јединицама самоуправе 
формирају Одбори грађана за лица от-
пуштена из казнено-поправних установа. 
Одредбама закона нису прецизирани об-
лици помоћи коју лице може добити, већ је 
формулисано – она помоћ „за коју им се об-
рати”. У пракси, једина конкретна помоћ се 
односила на проналажење запослења.

Нешто прецизније одредбе о 
постпеналној помоћи садржи Закон о 
извршењу кривичних санкција из 1961. го-
дине3. Послови помоћи осуђеним лицима 
након изласка из казнено-поправне уста-
нове поверени су Одборима за социјално 
старање, који су вршили послове какве 
данас обављају Центри за социјални рад. 
Овим законом по први пут су јасно дефини-
сане обавезе, које у великој мери подсећају 
на одредбе тренутно важећег Закона о 
извршењу ванзаводских санкција и мера. 
Прописано је да према отпуштеним лицима 
треба предузимати: обезбеђење привреме-
ног смештаја и исхране; обезбеђење нуж-
ног лечења; сређивање породичних при-
лика; помоћ у проналажењу посла; помоћ 
у завршавању стручног оспособљавања; 
помоћ у проналажењу нове средине уко-
лико је осуђеник одлучио да се не врати 
у место свог претходног пребивалишта; 
давање новчаних износа довољних за 
намирење нужних потреба.

Закони донети у периоду од 1951. до 
1977. године оцењени су као веома сав-
ремени, али је у пракси изостала њихова 
истинска примена (Милутиновић, 1977, 
према: Срнић и др., 2014). Каснија закон-
ска решења нису прецизирала облике под-
ршке отпуштеним лицима у постпеналном 
периоду. Одредбама тих закона је пропи-
сивана обавеза завода да припреми лице 
за отпуст, и да уколико лице након отпу-
ста има одређене потребе треба о томе да 

3  „Службени лист ФНРЈ”, бр. 24/61
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обавести надлежне локалне институције 
(Срнић и др., 2014).

Актуелни нормативни оквир постпе-
налног прихвата осуђених лица садржан је 
у Закону о извршењу кривичних санкција4 
(ЗИКС) и Закону о извршењу ванзавод-
ских санкција и мера5 (ЗИВСМ) који су 
донети 2014. године. Чланом 185. став 1. 
ЗИКС предвиђа се да је завод дужан да пре 
отпуштања осуђеног са извршења казне 
затвора, у оквиру програма поступања, 
утврди програм припреме за отпуст и 
помоћи након отпуштања. Припрема 
осуђеног за отпуст започиње након дола-
ска у завод. Осуђеног треба подстицати да 
активно учествује у припреми за отпуст, а 
посебно да одржава односе са породицом, 
успоставља и одржава контакте са устано-
вама и особама које се баве укључивањем 
осуђеника за живот на слободи (чл. 185. ст. 
1.). На основу утврђеног програма за отпуст, 
осуђени ће бити укључен у појединачни 
или групни саветодавни рад у вези са 
његовом припремом за отпуст најраније 
једну годину, а најкасније три месеца пре 
отпуштања, у зависности од дужине из-
речене казне (чл. 185. ст. 3.). У поступку 
израде програма за отпуст, служба за трет-
ман утврђује и потребе осуђеног након 
извршења казне и сарађује са поверенич-
ком службом, као и органом старатељства 
надлежним према месту последњег преби-
валишта, односно боравишта осуђеног (чл. 
185. ст. 4.). Законом је предвиђено да завод 
у оквиру активности пружања помоћи и 
прихвата сарађује са повереничком служ-
бом, надлежним органом старатељства, 
полицијом и одговарајућом организацијом 
или удружењем (чл. 186. ЗИКС).

Ближе одредбе о поступку и облици-
ма помоћи отпуштеним лицима регулише 

4  „Сл. гласник РС”, бр. 55/2014 и 35/2019
5  „Сл. гласник РС”, бр. 55/2014 и 87/2018

ЗИВСМ. Уколико служба за третман про-
цени да постоји потреба за пружањем 
помоћи осуђеном након извршене казне 
затвора, или осуђени сам затражи помоћ, 
Повереник ће најкасније у року од месец 
дана пре отпуста започети израду про-
грама помоћи. Приликом израде програма 
помоћи Повереник сарађује са службом 
за третман и осуђеним (чл. 56. ЗИВСМ). 
Програм помоћи обухвата скуп мера и по-
ступака које лице после извршене казне 
затвора добровољно прихвата, а које се 
примењују у циљу укључивања у живот 
на слободи. Овај програм се састоји од: 
пружања помоћи приликом проналажења 
смештаја и исхране; пружање помоћи 
у остваривању права на здравствену 
и социјалну заштиту; давања савета у 
циљу усклађивања породичних одно-
са; пружања подршке и помоћи прили-
ком проналажења запослења, односно 
довршавања школовања или стручног 
оспособљавања; успостављања сарадње 
са надлежним центром за социјални 
рад у циљу давања новчане подршке 
за подмиривање најнужнијих потреба; 
пружање подршке и помоћи у уздржавању 
од употребе опојних дрога и алкохола; 
пружање других облика помоћи и подршке 
(чл. 57. ЗИВСМ).

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ 
ПРИПРЕМЕ ЗА ОТПУСТ И 

ПОСТПЕНАЛНЕ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ

Интерним документом Управе 
за извршење кривичних санкција из 
2021. креиране су смернице за израду 
специјализованих програма припреме за 
отпуст и постпеналне помоћи и подршке 
лица на извршењу казне затвора. Циљ про-
грама је припрема осуђеног за живот на сло-
боди уз решавање практичних животних 
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питања и избегавање најчешћих ризика, 
како би се максимално искористиле личне 
снаге појединца и сви ресурси у заједници, 
а самим тим смањила вероватноћа за по-
новно чињење кривичних дела.

Програм траје од шест до 12 месе-
ци пре очекиваног ступања на слободу 
и од три до шест месеци након ступања 
на слободу, са могућношћу продужења 
за још шест месеци. Реализатори су за-
послени у Служби за третман, поверени-
ци, као и сви други спољни сарадници из 
удружења грађана, центара за социјални 
рад, здравствених установа и свих других 
сервиса доступних на локалном нивоу. 
Програм садржи шест целина: 1) Процена 
потреба осуђених и развијање програ-
ма припреме за отпуст; 2) Индивидуално 
саветовање; 3) Сарадња са спољашњим 
институцијама/организацијама у циљу 
имплементације програма, са посебним 
акцентом на укључивање у менторски 
програм; 4) Групни рад – укључивање у 
специјализоване програме; 5) Финална 
процена и креирање новог плана актив-
ности усмереног на све што ће се дешавати 
након отпуста; 6) Помоћ и подршка након 
отпуста.

Четврта компонента програма се одно-
си на специјализовани програм за отпуст. 
Реч је о програму који се спроводи у групи 
формираној од осуђених који ће бити от-
пуштени приближно у исто време (разли-
ка у неколико недеља) и програм је потреб-
но спровести тако да се лице отпусти непо-
средно након његовог завршетка. Програм 
садржи 21 радионицу које обрађују следеће 
теме: уводна радионица (упознавање чла-
нова групе и развијање групне кохезије); 
лични циљеви; тражење запослења; 
управљање финансијама; структурисање 
слободног времена; значајни појединци 
– одабир особа које чине социјално 

окружење; како се носити са непријатним 
емоцијама; породица и породични одно-
си; одржавање апстиненције; управљање 
ризицима; поновно дефинисање личних 
циљева и планирање након чега иде зав-
ршна радионица.

Уколико је реч о лицима на извршењу 
краће казне и не постоји потреба да про-
лазе кроз наведени програм, примењује 
се програм који је намењен свима који се 
отпуштају, са фокусом на процени потре-
ба и ризика, и по потреби укључивање 
Повереничке службе. Програм садржи 
сличне елементе: 1) Идентификовање по-
треба осуђеног лица у сврху припреме 
за отпуст; 2) Израда Плана извршавања 
Програма припреме за отпуст/пружање 
помоћи након отпуста; 3) Рад с осуђеним 
лицем (индивидуални/групни); 4) 
Сарадња са релевантним сарадницима у 
локалној заједници; 5) Пружање помоћи 
након отпуста. Програмом је прецизирано 
на који начин се задовољавају идентифи-
коване потребе лица у првом кораку до тре-
нутка ступања на слободу: обезбеђивање 
смештаја и других основних материјалних 
добара, превоз до места пребивалишта, 
лична документа и здравствена зашти-
та, образовање, одржавање апстиненције 
и слично. У току спровођења програма 
осуђени се упознају и са брошуром коју ће 
имати код себе у тренутку отпуста, а која 
у себи садржи релевантне информације 
о институцијама и сервисима у локалној 
заједници на које могу да се ослоне у првим 
данима слободе.
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АКТИВНОСТИ ПОВЕРЕНИЧКЕ 
СЛУЖБЕ У ПОСТПЕНАЛНОМ 

ПРИХВАТУ

Пробационим правилима Савета 
Европе6, препоручено је да се службе које 
су формиране на националном нивоу за 
потребе спровођења пробације ангажују 
у припреми за отпуст и касније подршци 
лица отпуштених из затвора. Овај до-
кумент разликује два облика подршке, 
обавезни (за који се користи термин 
“resettlement“) и добровољни (означен као 
“aftercare“). Обавеза припреме за отпуст 
је дефинисана законом и подразумева 
да за свако лице треба урадити програм 
припреме за отпуст. Надлежни службе-
ник обезбеђује приступ свим сервисима у 
заједници и укључен је у активности још 
док је лице у затвору. Термином “aftercare“ 
означене су активности које се спрово-
де на добровољној основи, када је казна у 
потпуности извршена и отпуштено лице 
нема више никаквих законских обавеза 
укључења у активности након отпуста.

Водећи се најбољом европском прак-
сом и препорукама Савета Европе, у Србији 
су предузете активности за дефинисање 
процедура за укључивање Повереничке 
службе у припрему за отпуст. Увођењем 
специјализованих програма паралел-
но се радило на укључивању и јасном 
дефинисању улоге Повереничке служ-
бе. Посебна пажња поклања се сарадњи 
Повереничке службе са службом за трет-
ман завода. Законом о извршењу ванза-
водских санкција и мера прописано је да се 
Повереник укључи у активности постпе-
налног прихвата најкасније месец дана пре 
отпуста. Оно што није дефинисано је које 
су то активности које спроводи служба 

6  Recommendation CM/Rec(2010)1 of the Com-
mittee of Ministers to member states on the Coun-
cil of Europe Probation Rules

за третман, а које Повереничка служба. 
Програмом су јасно дефинисане улоге 
свих актера укључених у припрему за от-
пуст осуђених лица и постпеналну помоћ и 
подршку.

Након ступања на слободу лице је 
обавештено да у року од пет дана треба 
да се јави на разговор свом надлежном 
Поверенику (којег је претходно већ упоз-
нао током програма припреме за отпуст). 
Зависно од ситуације, може се догодити да 
се лице не упозна са својим Повереником, 
али са улогом Повереника у његовој 
постпеналној подршци и обавезом да му се 
јави биће упознат од стране службеника за 
третман који је радио припрему за отпуст. 
Повереник ће од стране службе за третман 
већ бити обавештен о томе да лице ступа на 
слободу, добити основе податке о казни и 
кривичним делима због којих је лице било 
у затвору, као и о томе које су процењене 
потребе, које су радње предузете и шта је 
од стране службе за третман процењено 
као приоритетни задатак у првим данима 
слободе.

На првом разговору код надлежног 
Повереника са лицем се поново ради про-
цена потреба, али сада и из угла слободног 
грађанина и уважавањем чињенице да за 
већину будућих активности лице само пре-
узима одговорност. Креира се план будућих 
активности са јасним циљевима и времен-
ским оквирима. Са Повереником лице до-
говора динамику контаката и долазака на 
индивидуалне разговоре како би се пратио 
напредак. Повереник паралелно комуни-
цира са свим релевантним институцијама 
и организацијама како би добио повратне 
информације о томе да ли лице може и у 
којој је фази процес остваривања неког пра-
ва. Целокупна коресподенција са свима ак-
терима је у званичној форми и документује 
се у досијеу лица. Циљ је да се лице прати 
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од три до шест месеци и да се постигну сви 
циљеви који су важни за темељ његовог 
просоцијалног функционисања. Уколико 
се укаже потреба, лице се може пратити 
максимално још додатних шест месеци, 
када се може видети да ли је постигнут на-
предак и да ли се евентуално бележи реци-
див, о чему се саставља завршни извештај.

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
У ПОСТПЕНАЛНОМ ПРИХВАТУ

Како би приступ у пружању постпенал-
не помоћи и подршке бившим осуђеним 
лицима био свеобухватан, поред свих реле-
вантних државних институција, посебно је 
важна улога удружења грађана (Зелеско-
Ђорић и др., 2016). Овај сектор може да 
употпуни недостатке формалног система 
у областима као што је пружање емотив-
не подршке, одржавање апстиненције код 
зависника, а посебно су важни програми 
који су усмерени на породицу (Срнић и др., 
2016).

У Србији је последњих десетак година 
основан већи број организација које имају 
за циљ управо пружање постпеналне под-
ршке. У марту 2019. године основана је 
Мрежа организација за постпеналну под-
ршку Србије која је у том тренутку оку-
пила двадесетак организација у Србији 
које се директно или индиректно баве 
постпеналном подршком. До 2021. године 
ова организација је развила Менторски 
програм који је постао саставни део про-
грама подршке и помоћи лицима који 
ступају на слободу. Слични програми у 
свету показали су ефективност у смањењу 
рецидива, из разлога што корисници 
бивају просоцијално усмерени и пре нађу 
запослење него они који нису под ментор-
ском подршком (Cobbs et al., 2009).

Уз подршку Савета Европе и Мисије 
ОЕБС у Србији одштампан је и водич који 
је намењен менторима и садржи све по-
требне информације о томе како се спро-
води менторска подршка према бившим 
осуђеним лицима. Водич је намењен свима 
који су укључени у процес постпеналне 
подршке, од стручњака у заводима, преко 
Повереничке службе и других институција 
и организација.

Менторство подразумева „процес 
укључивања специјално одабраних и об-
учених појединаца у рад са корисници-
ма – (бившим) осуђеним лицима – у циљу 
пружања смерница, прагматичних саве-
та и континуиране подршке током про-
цеса кроз који корисник пролази” (Барић 
и др., 2021, стр. 11). Менторство треба да 
пружи кориснику подршку, усмеравање, 
охрабрење, изградњу самопоуздања, из-
азове за ширење видика и мотивацију за 
постизање циљева. Посебна вредност про-
грама менторства је у томе што је компле-
ментаран са програмом припреме за от-
пуст осуђених на казне дуже од пет година. 
Ово је посебно корисно и важно јер се током 
припреме у самом заводу мапирају пробле-
матичне области и конкретни изазови са 
којима ће се лице суочити по отпусту.

ЗАКЉУЧАК

Одредбе закона и прописа су темељ за 
развој постпеналног прихвата и креирање 
специјализованих програма помоћи и под-
ршке лицима лишеним слободе у Србији. 
Унапређењу постпеналне праксе највише 
су допринели третмански и постпенал-
ни програми, као и квалитетна подршка 
након изласка на слободу. Увођењем 
специјализованих програма у складу са 
препорукама Европских пробационих 
правила, Управа за извршење кривичних 
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санкција последњих година креира ок-
вир модерне постпеналне праксе у нашој 
земљи. Дефинисана је улога Повереничке 
службе и прецизиране активности свих 
актера укључених у припрему за отпуст 
осуђених лица и постпеналну помоћ и под-
ршку. Посебна пажња посвећена је сарадњи 
Повереничке службе са другим учесни-
цима у систему постпеналног прихвата, 
као и удружењима грађана која се баве 
пружањем подршке отпуштеним лицима.
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Abstract

Aftercare is not an innovative practice, but for 
a long time there was no stable, comprehensive 
and networked system in Serbia. Today, this 
topic is approached systematically, with 
the development of quality programs of 
resettlement and aftercare. The basis is the 
laws, but also the best European practices and 
recommendations of the European Probation 
Rules. This paper presents the efforts 
undertaken in recent years in aftercare 
practice, which relate to the development of 
new programs and the involvement of the 
Probation Service and citizens associations. 
The aim of this paper is to present the 
achievements of aftercare practice in Serbia 
and to point out the importance of the 
development of the aftercare programs and 
the cooperation of state institutions with the 
local community.
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