Стратегија развоја система извршења кривичних санкација у Републици Србији до 2020.
Стратегију развоја система извршења кривичних санкција до 2020. године донела је
Влада дана 23.12.2013. године. Реформа система извршења кривичних санкција је саставни део
реформе правосудног система. Носилац стратегије је Министарство правде. У Стратегији нису
одређена финансијска средства, већ су дати извори финансирања: буџет РС, ИПА фондови,
кредит Развојне банке Савета Европе, грантови ЕУ. Наведену Стратегију је припремила
Управа за извршење кривичних санкција, уз подршку Мисије Организације за европску
безбедност и сарадњу у Републици Србији. Стратегија обухвата 12 приоритетних области у
систему извршења кривичних санкција. Стратегија је усклађена са следећим документима:
Стратегија за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење
кривичних санкција у Републици Србији у периоду од 2010. до 2015. године; Стратегија за
социјалну реинтеграцију и прихват осуђених лица за период од 2012 до 2015 године као и са
Националном стратегијом реформе правосуђа од 2013. до 2018. године.
Највећи проблем представља преоптерећеност смештајних капацитета, која је настала
као последица сталног пораста броја притворених и осуђених лица у Републици Србији у
последњој деценији.
Највећи изазов у области извршења кривичних санкција представља заштита права
посебно осетљивих категорија као што су жене, малолетници, особе са менталним или
телесним сметњама.
Циљеви предметне стратегије су фокусирани на стварање савременог система
извршења кривичних санкција, као дела развијеног и ефикасног правосудног система, који
успешно реагује на криминалитет и током извршења кривичних санкција утиче на појединца да
измени понашање, стекне нове вештине и знања и успешно се интегрише у друштвену
заједницу.
Стратегија развоја система за извршење кривичних санкција је од значаја за:
 Формулисање развојних приоритета система за извршење кривичних санкција у циљу
обједињавања активности Управе, међународних организација и НВО на подршци развоја у
приоритетним областима;
 Дефинисање смерница којима ће се Управа за извршење кривичних санкција руковидити у
процесу испуњења услова и стандарда ЕУ у оквиру процеса унапређења и придруживања;
 Усклађивање развоја затворског система са планираним реформама у другим
институцијама правосудног система и другим државним органима;
 Израду детаљних акционих планова са пројекцијама трошкова, као и редовно праћење
резултата током спровођења Стратегије.
Стратегија развоја система за извршење кривичних санкција је од велике важности и
основ за: унапређење инфраструктуре, поштовање људских права, адекватна здравствена
заштита, заштита посебно осетљивих категорија, безбедно чување у хуманим условима, даљи
развој и шира примена алтернативних санкција, повећање ефикасности третмана, обуке и
упошљавања осуђених .
Ради реализације постављених циљева Влада је закључком од 08.08. 2014. године
усвојила Акциони план за спровођење Стратегије развоја система извршења кривичних
санкција у Србији до 2020. године, у коме су предвиђене конкретне мере за остваривање
постављених циљева и рокови за њихово спровођење. Скупом активности, које су предвиђене
Акционим планом, спровођењем циљева стратегије створиће се услови за побољшање положаја
осуђених, притворених и других лица лишених слободе, боље обезбеђивање њихових права,
хуманизација система извршења извршења кривичних санкција, потпунија примена
међународних стандарда у тој области и делотворнији рад државних органа.
Рад на реализацији ове Стратегије предводиће надзорни одбор за развој система
извршења кривичних санкција, који ће се редовно састајати како би се периодично утврдио
напредак или заостајање у спровођењу Стратегије.
Цео текст стратегије можете наћи овде

