
 

 

 

ПЛАН РАДА 

САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ОРГАНА КРИВИЧНОГ 

ПОСТУПКА И ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ПРЕМА 

МАЛОЛЕТНИЦИМА ЗА 2022. годину 

 

У складу са чланом 166. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити малолетних лица („Службени гласник РС“ број 

85/2005), Савет ће у 2022. години, реализовати следеће активности: 

 

1) Интензивирати сарадњу са релевантним институцијама и телима државног и 

цивилног сектора у циљу унапређења положаја малолетних учинилаца 

кривичних дела и малолетних оштећених и сведока, као и самог кривичног 

поступка и реализације кривичних санкција према малолетницима; 

2) Наставити са активностима у вези са изменама и допунама Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, као 

и активностима у складу са Ревидираним Акционим планом за Поглавље 23, (у 

том смислу успоставити сарадњу са надлежним телима); 

3) Настојати да се уз подршку Канцеларије УНИЦЕФ-а у Београду и других 

заинтересованих институција, обезбеди организација стручних скупова; 

4) Поново покренути иницијативу за формирање посебне установе за лечење и 

оспособљавање малолетника (чл. 23. ЗМ), која ће функционисати на 

принципима међусекторских услуга и интердисциплинарне сарадње; 

5) Указивати на потребу унапређења положаја малолетних оштећених и сведока у 

кривичном поступку, између осталог, и кроз учешће у спровођењу   Националне 

стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела са Акционим 

планом (2020-2025), са циљем да се спречи секундарна виктимизација 

малолетноих лица (техничка опремљеност, континуиране обуке, очување и 

унапређење постојећих ресурса и сл.); 

6) Предузимaти активности у циљу спречавања кршења права малолетних 

учинилаца кривичних дела  и  малолетних оштећених и сведока у кривичном 

поступку, приликом извештавања медија кроз организовање различитих облика 

сарадње (састанци, округли столови, едукације и сл.) са представницима медија 

и њихових удружења и 

7) у складу са својим мандатом радити на свим актуелним питањима у циљу 

унапређења рада органа предистражног и кривичног поступка и извршења 

санкција према малолетницима. 

 

                                                                             

У Београду, 

1. јун 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

судија  

 

Биљана Синановић 

 

 

 


