ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ОРГАНА КРИВИЧНОГ
ПОСТУПКА И ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ПРЕМА
МАЛОЛЕТНИЦИМА У 2021. години
Током 2021. године, у складу са чланом 166. Закона о малолетним учиниоцима
кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица („Службени
гласник РС“ бр. 85/2005), (у даљем тексту: ЗМ), чланом 8. Правилникa о раду
Савета за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршење
кривичних санкција према малолетницима (у даљем тексту: Савет), Одлуком о
оснивању Савета за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и
извршења кривичних санкција према малолетницима број: 119-01-00250/201706, од 25.01.2018. године и Планом рада Савета за праћење и унапређење рада
органа кривичног поступка и извршење кривичних санкција према
малолетницима за 2021. годину, Савет је наставио интензиван рад на започетим
и новим активностима у циљу унапређења малолетничког правосуђа, система
извршења кривичних санкција према малолетницима и унапређења положаја
малолетних лица у кривичном поступку. Активности Савета су реализоване уз
поштовање мера епидемиолошке заштите од вируса Ковид-19.
Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења
кривичних санкција према малолетницима одржао је четири седнице путем
онлајн платформе. Рад Савета се одвијао и ван седница Савета, кроз
континуирану, непосредну или електронску сарадњу чланова и сталних
консултаната.
Сачињени су Извештај о раду Савета у 2020. години и План рада Савета за 2021.
годину и достављени Министарству правде и Врховном касационом суду.
Марта 2021. године, чланови Савета су размотрили статус спровођења
активности од тачке 3.4.4.1 до тачке 3.4.4.22 из Акционог плана за приступно
Поглавље 23: “Правосуђе и основна права” у делу који се односи на
унапређивање права детета.
Чланови Савета су се упознали и размотрили нацрт Закона о изменама и
допунама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној
заштити малолетних лица који је припремила Радна група Министарства правде
(у чијем раду су учествовала четири члана Савета).
У циљу унапређења и заштите права деце и малолетника у контакту са законом
(било да су учиниоци, оштећени или сведоци кривичних дела), Савет се
саопштењем обратио медијима и организовао састанак са представницима
штампаних и електронских медија. Са Рeгулаторним телом за електронске
медије (РЕМ), које се једино одазвало позиву, започета је сарадња и планиране
су даље активности у циљу унапређења извештавања јавности у овој области.
Савет је наставио активности везане за унапређење положаја малолетних лица
као сведока и оштећених у кривичном поступку, те реуспостављања рада
Јединица за заштиту деце жртава и сведока у кривичном поступку.

Такође, настављено је заговарање и мотивисање Министарства правде,
тужилаштава и судова у вези са унапређењем положаја малолетних лица као
сведока и оштећених у кривичном поступку, у смислу успостављања сталних
јединица састављених од психолога и педагога за рад са жртвама и сведоцима у
кривичном поступку, као и унапређења положаја малолетних учиниоца
кривичних дела са менталним сметњама. Иницијатива да се оснује посебна
установа за лечење и оспособљавање, у смислу члана 23. Закона о малолетним
учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица
(„Службени гласник СРС“ бр.85/2005), а у вези са чланом 60. Закона о
социјалној заштити. („Службени гласник РС“ бр.24/2011), покренута још 2019.
године, и даље је веома актуелна.
Од Министарства правде, Савет је затражио информације у вези са процесом
израде Стратегије развоја система извршења кривичних санкција, ради
упознавања и достављања евентуалних предлога за унапређење стратешког
документа.
На Конференцији „Ка позитивном малолетничком правосуђу“ одржаној
10.12.2021. године, у оквиру пројекта „Унапређење система социјалне заштите
за јачање положаја породица са децом“, у организацији Републичког завода за
социјалну заштиту и УНИФЕФ-а, чланови Савета су упознали учеснике са
истраживањем „Унапређење статуса и квалитета третмана деце у сукобу са
законом у Србији“ и том приликом представили су резултате прве фазе
истраживања “Примена и начин вођења података о васпитним налозима у
Републици Србији, од 2005. до 2018. године”, које је обухатало све више судове,
виша јавна тужилаштва и центре за социјални рад у Србији.
Након одржане Конференције, Савет је донео закључак да се поменуто
истраживање настави и да се подаци ажурирају за период 2018-2021. године,
тако да су сачињени упитници и извршена припрема за наставак истраживања у
2022. години.
Крајем 2021. године, започета је припрема конференције „Деца у контакту са
правосудним системом – Унапређење остваривања права, превенција и заштита“
у организацији Савета уз подршку Канцеларије УНИЦЕФ-а у Београду, која је
због присутне пандемије изазване вирусом Ковид-19, одложена и одржана у
фебруару 2022. године.
Поред наведеног, унапређено је вођење електронске странице Савета коју
ажурира Правосудна академија. Све важније активности и релевантна
документа Савета, учињени су доступни стручној јавности и заинтереосваним
грађанима.
Активности Савета допринеле су да се Савет од стране надлежних система у
оквиру малолетничког правосуђа препозна као стручно тело коме се практичари
могу обратити у циљу решавања системских или нормативних проблема што
указује да је остварена основна функција Савета и сврха његовог оснивања.
У Београду,
1. јун 2022. године
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
судија Биљана Синановић

