
                                                                                                   

                                                  

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ОРГАНА КРИВИЧНОГ 

ПОСТУПКА И ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ПРЕМА 

МАЛОЛЕТНИЦИМА У 2018. години 

 

У току 2018. године, након доношења Одлуке о оснивању Савета за праћење и 

унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција 

према малолетницима број: 119-01-00250/2017-06, од 25.01.2018. године, Савет 

је одржао пет седница, усвојио План рада за период од 2018. до 2020. године, 

преложио свог представника у Радну групу Министарства правде за припрему 

текста радне верзије нацрта Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправне заштите малолетних лица са подзаконским актима, што је 

прихваћено од стране Радне групе,припремио Предлог измена и допуна Закона 

о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица са образложењем и организовао конференцију „Унапређење 

система правосуђа по мери детета кроз мултисекторски приступ“.  
 

На конститутивној седници Савета, одржаној 27.04.2018. године у Београду, за 

председника изабрана је Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда, а 

за заменика председника Гордана Стојановић Милошевић, заменица 

Апелационог јавног тужилаштва у Београду. Чланови Савета упознати су са 

Одлуком о оснивању Савета, коју је донело Министарство правде, садржином 

Правилника о раду Савета, односно, делокругом рада у складу са чланом 166. 

став. 3. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној 

заштити малолетних лица („Службени гласник РС“ БР. 85/2005) и обавезама 

дефинисаним у тачки 3.6.2.11. Акционог плана за Поглавље 23 „Правосуђе и 

основна права“. 
 

Током даљег рада, чланови Савета информисали су се о примени васпитних 

налога према малолетницима у 2017. и 2018. години, на основу података које је 

доставило Републичко јавно тужилаштво, затим Одлуци Уставног суда од 
17.03.2017. године, према којој Правилник о начину вођења евиденције 

о изреченим васпитним мерама и казни малолетничког затвора („Службени 

гласник РС“ бр. 63/06), није у сагласности са Уставом и законом, 

активностима које је реализовала Радна група Министарства правде за 

припрему текста радне верзије нацрта Закона о малолетним учиниоцима 

кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица са подзаконским 

актима. Посебна пажња била је посвећена разматрању могућности 

успостављања интерресорне службе за помоћ и подршку малолетним лицима 

оштећеним и сведоцима у кривичном поступку уз предлагање решења да се у 

систем укључе Јединице за подршку деци жртвама у кривичном поступку
1
 у 

циљу спречавања секундарне виктимизације. Такође, сагледан је и Правилник о 
додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења 

(„Службени гласник РС“ бр. 13/16 и 21/17), што је значајно у погледу 

                                                 
1
 Јединице су биле развијене у оквиру пројекта ИПА 2013 „Унапређење права детета кроз 

јачање система правосуђа и социјалне заштите у Србији“ и престале су са радом након 

завршетка пројекта 2017. године. 

 



                                                                                                   

                                                  

разматрања могућности за успостављање компензационог фонда намењеног 

регулисању питања одштете малолетних оштећених лица, као и обавезе суда да 

макар делимично одлучује о имовинско-правним захтевима која се тичу 

оштећених малолетних лица. 
 

У циљу реализације послова из своје надлежности, а у складу са чл. 166. Закона 

о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица, затим активностима утврђеним Акционим планом за 

Поглавље 23, препорукама Комитета УН за права детета и налазима Сумативне 

евалуације са циљем унапређења реформе система правосуђа по мери детета у 

Републици Србији од 2010. до 2017. године
2
, на трећој седници Савета, 

одржаној 12. и 13.07.2018. године у Ечкој, сачињен је План рада Савета за 

период од 2018. до 2020. године, са циљем „Унапређења заштите малолетних 

учинилаца кривичних дела, оштећених и сведока  у кривичном поступку“.   
 

На основу одобрења Министарства правде, представница Савета, Вера 

Софреновић,  судија за малолетнике и председница Одељења за малолетнике 

Вишег суда у Београду укључена је у Радну групу за припрему текста радне 

верзије нацрта Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправне заштите малолетних лица са подзаконским актима. У циљу 

унапређења текста нацрта наведеног Закона, чланови Савета припремили су 

Предлог измена и допуна Законa о малолетним учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити малолетних лица са образложењем који се у писменој 

форми бити достављен Министарству правде и Радној групи, и биће на првом 

наредном састанку наведене Групе представљен од стране представника Савета. 

Такође и Одлука Уставног суда у вези Правилника о начину вођења 

евиденције о изреченим васпитним мерама и казни малолетничког 

затвора, биће достављена Радној групи на упознавање. 
  
Савет је 15. и 16.11.2018. године, у Београду,  одржао конференцију  

„Унапређење система правосуђа по мери детета кроз мултисекторски приступ“, 

на којој је присуствовало око 50 учесника. Циљ Конференције био је да окупи 

стручњаке запослене у систему малолетничког правосуђа из различитих 

сектора, како би разменили искуства и заједнички дефинисали препоруке за 

постизање даљег напретка у овој области. У току стручног скупа изнети су 

предлози и сугестије за унапређење нормативног оквира и непосреде примене 

Закона  о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица, унапређење услова за реализацију мера алтернативних 

притвору и реализацију васпитних налога и кривичних санкција према 

малолетницима, као и  предлог будуће стручне интерресорне и међуресорне 

сарадње  у циљу унапређења поступка, уједначавања праксе и артикулације 

потреба малолетничког правосуђа. У завршном делу Конференције усвојене су 

препоруке које ће Савет доставити Министарству правде, Врховниом 

касационом суду, као и надлежним министарствима, установама и 

организацијама које се баве правима детета.  
 

                                                 
2
 Евалуација је обухватила два пројекта реализована у Републици Србији у области система 

правосуђа и социјалне заштите: „Унапређење доступности правде у Србији” (2011-2014) и 

„Јачање система правосуђа и социјалне заштите како би се унапредила дечија заштита у Србији” 

(2014-2017). 

 



                                                                                                   

                                                  

У организацији и спровођењу треће седнице на којој је припремљен План рада 

Савета и конференције „Унапређење система правосуђа по мери детета кроз 

мултисекторски приступ“, техничку помоћ и финансијску подршку Савету 

пружили су Удружења грађана „Центар за права детета“ и београдске 

Канцеларије УНИЦЕФ у оквиру пројекта „Унапређење права детета у судским 

поступцима“. 

 

 

 

 
 
 

 

 

У Београду, 

28. јануар  2019. године 

 

 

Председник Савета 

судија  

 

Биљана Синановић 
 

 

 


