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Probacija - uvjetovana i nadzirana sloboda
počinitelja kaznenog djela tijekom koje
službenici probacije provode postupke
usmjerene na smanjenje rizika da počinitelj
ponovi kazneno djelo.



Svrha probacije - humanizacija izvršavanja
kazneno-pravnih sankcija i učinkovitija
resocijalizacija i reintegracija počinitelja
kaznenih djela u društvenu zajednicu.



Probacijski poslovi:

1. nadzor izvršavanja obveza prema rješenju državnog odvjetnika kada
odlučuje o kaznenom progonu prema načelu svrhovitosti,

2. izrada izvješća na traženje državnog odvjetnika,
3. izrada izvješća za određivanja mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika i

mjera opreza te za izbor vrste i mjere kaznenopravne sankcije,
4. izvršavanje zaštitnog nadzora izrečenog uz uvjetnu osudu, uz rad za opće

dobro, uz uvjetni otpust i po punom izvršenju kazne zatvora,
5. pribavljanje pristanka na zamjenu kazne zatvora radom za opće dobro te

organiziranje i nadziranje izvršavanja rada za opće dobro,
6. izrada izvješća zatvoru, odnosno kaznionici kada za to postoji potreba,
7. izrada izvješća sudu u postupku odlučivanja o prekidu izvršavanja kazne te

uvjetnom otpustu,
8. nadzor uvjetno otpuštenog osuđenika,
9. organiziranje i nadziranje izvršavanja posebnih obveza iz Kaznenog

zakona i obveza iz Zakona o kaznenom postupku.



Ustroj:
SEKTOR ZA PROBACIJU

Središnji ured Probacijski uredi



Probacijski službenici:

SEKTOR ZA PROBACIJU

81 službenika

Središnji ured

12 službenika

Probacijski uredi

69 službenika

2 referenta
10 službenika

(2 socijalna
radnika

13 referenta
56 službenika
(15 socijalnih

radnika



Zašto probacija:

- prekapacitirani zatvorski sustav

- preskupo izvršavanje alternativnih sankcija putem povjerenika

- potreba za usklađivanjem  hrvatskih propisa s pravnom stečevinom
Europske unije



Zašto probacija:

- rast broja osuđenika – nedostatak sredstava za gradnju novih kapaciteta

- 2010. godine – 5165 osuđenika (prekapacitiranost 154,1%)

- sve veći broj tužbi osuđenika



Zašto probacija:

- putem povjerenika izvršavane su dvije sankcije rad za opće dobro i
uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom

- izvršavanje oko 1600 predmeta

- u razdoblju od 2009. do 2011. godine za izvršavanje sankcija
povjerenicima isplaćeno 19.908.073,18 kuna

Izvršavaju se na
dan 31.12. 2008.

Završeni
tijekom 2008.

Izvršavaju se na
dan 31.12. 2009.

Završeni
tijekom 2009.

Izvršavaju se na
dan 31.12. 2010.

Završeni
tijekom 2010.

ZN 453 215 512 37 372 140
ROD 347 115 522 294 272 250
Ukupno 800 330 1034 331 644 390



Probacija danas:

- smanjenje zatvorske populacije

- dan u zatvoru 300 kuna

- dan pod probacijom 9,3 kune



Probacija danas:

- moderna služba koja izvršava sve zakonom propisane poslove

- koštanje probacije (cca 10.000.000,00 kuna) – samo 2013. godine
izvršeno  3313 predmeta

- povjerenici cca 1600 predmeta – probacija 3059 predmeta

Vrsta predmeta Broj predmeta
u radu

Uvjetni otpust 676
Rad za opće dobro po odluci suda 1990
Izvješća za suca izvršenja 71
Pogodnosti 3
Uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom 166
Izvješća za kaznionicu ili zatvor 4
Izvršavanje obveze 20
Posebne obveze uz uvjetni otpust 65
Uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom i posebnim
obvezama 12

Prekid 4
Rad za opće dobro uz zaštitni nadzor 3
Uvjetna osuda s posebnom obvezom 27
Rad za opće dobro uz posebne obveze 13
Rad za opće dobro po odluci državnog odvjetnika 1
Uvjetni otpust sa zaštitnim nadzorom i posebnom
obvezom 1

Rad za opće dobro uz zaštitni nadzor i posebne obveze 1
Izvješća za državnog odvjetnika 1
Zaštitni nadzor uz uvjetni otpust 1
Ukupno 3059



Probacija danas:
- povjerenici radili samo s lakšim počiniteljima kaznenih djela

- probacija radi i s počiniteljima najtežih kaznenih djela -zapriječena
kazna dugotrajnog zatvora

- 2013. – 65 osuđenika – ubojstvo, 29 – osuđenika – silovanje, 64
osuđenika – teška tjelesna ozljeda



Posao probacijskog službenika:

PRIPREMNI
POSTUPAK

•Pozivanje
osuđenika

• prikupljanje
informacija
(CZSS, KE i PE)

• popunjavanje
upitnika za
samoprocjenu

PROCJENA

•kriminogenih
rizika i
tretmnskih
potreba

•izrada
Pojedinačnog
programa
postupanja

•prihvaćanje
ciljeva
programa
(potpis
osuđenika)

IZVRŠAVANJE
SANKCIJE

•stalni
kontakt
minimalno
svakih 14
dana

•peridično
izvještavanje
suda

•izrada
zaključnog
izvješća



Probacija i socijalna isključenost

- socijalna isključenost - dinamički proces, najbolje opisan kao kretanje
prema nižim razinama: određene nepovoljne okolnosti vode prema
isključenosti, koja zatim stvara još veći broj nepovoljnih okolnosti i sve veću
isključenost, završavajući s perzistentnim, višestruko deprivirajućim
okolnostima.

- socijalno neprilagođeni (zlostavljana djeca, delinkventi, nezaposleni i
osobe s nedovoljnim prihodima, psihijatrijski bolesnici, alkoholičari,
ljude sklone samoubojstvu, marginalne i asocijalne osobe),

- Teška ekonomska situacija pojedinca i obitelji

- Gubitak radnog odnosa

ekonomske posljedice

- Dugovi

- Stigma



Probacija i socijalna isključenost

KLA (tretmanski rad)

- resocijalizacija ovisnika (zatvorenika) i članova njihovih obitelji

- jačanje socijalnih i ekonomskih resursa

- jačanje obiteljskih odnosa i veza

- razvijanje socijalnih kompetencija



Probacija danas:

- tijekom 2012. i 2013. izvršeno 1856 predmeta rada za opće dobro

- odrađeno ukupno 620.363,00 radnih sati

- korisnost za društvo 11.166.534,00 kuna

- tijekom 2012 i 2013. godine nadzirano 1747 osuđenika

- prosječno trajanje uvjetnog otpusta 154 dana

- prijevremenim izlaskom na slobodu ušteđeno je samo na troškovima

prehrane oko 8.071.140,00 kuna



Probacija danas:

- zajedno s partnerima (bolnicama, zdravstvenim ustanovama, KLA,
komunama i dr.) izvršeno:

239 posebnih obveza liječenja od ovisnosti (170 alkohol i 69 droga)

72 posebne obveze  psihosocijalni tretman radi otklanjanja nasilničkog
ponašanja (najveći broj premeta obiteljsko nasilje)

- potpisan protokol o suradnji s policijom, dobra suradnja i s drugim
dionicima (CZSS, zatvori, sud, državno odvjetništvo)

- vrlo važna uloga izvješća za suca izvršenja prilikom njegova odlučivanja
o molbi osuđenika za uvjetni otpust



Probacija danas:Probacija danas:

- povećan broj pravnih osoba za izvršavanje rada za opće dobro

2010. - 274

2013. - 728

- iz europskih fondova povučeno 1.200.000,00 Eura (namještaj, inf.
oprema, serveri i softwer, edukacije

- odobren još jedan projekt u vrijednosti od 1.000.000,00 Eura

- elektronska razmjena podataka s drugim dionicima (KE i PE) –
smanjenje administriranja i poštanskih troškova (10,5 kuna po
predmetu ROD-a)

- moderan informacijski sustav (PIS) – 103 predloška, ujednačenost
podataka, mogućnost uvida u predmet bez da se izlazi na teren



Probacija danas:

- rasterećuje prekapacitirane zatvore i kaznionice

- počiniteljima lakših kaznenih djela pruža mogućnost da u uvjetima
nadzirane slobode bez izdvajanja iz primarne ili sekundarne obitelji
odsluže svoju kaznu

- nadzor počinitelja teških kaznenih djela  po izlasku iz kaznionice

- uz nadzirane uvjete omogućuje zatvoreniku normalno obavljanje
svakodnevnih obveza poput odlaska na posao čime se ne ugrožava
njegova i egzistencija cijele obitelji

- sprečava moguće negativne učinke na ponašanje  osuđenika za lakša
kaznena djela do kojih bi eventualno moglo doći njihovim kontaktom s
počiniteljima teških kaznenih djela

- ne dolazi do kidanja obiteljskih veza i pogoršanja obiteljskih odnosa što
bi se moglo dogoditi odlaskom osuđenika na odsluženje zatvorske
kazne



HVALA NA PAŽNJI!


