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Актуелни статистички подаци 
о осуђенима на казну малолетничког затвора

19
осуђених на 
казну 
малолетничког 
затвора

12 7
затворено
одељење

полуотворено
одељење

Тешка 
кривична дела 
са елементима 

насиља

15
извршава казну 
чије је трајање 
преко 3 године

9
стално радно 
ангажовано

5
примењена 

посебна мера 
смештаја под 

појачан надзор

4
користе 

ванзаводске 
погодности



Опште карактеристике 
осуђених на казну малолетничког затвора

• Неадекватни социјализацијски услови
• Нарушени породични односи (један или ниједан родитељ)
• Поремећаји у понашању и тенденција ка структурацији 

поремећаја личности
• Асоцијалност, антисоцијалност, ниска фрустрациона толеранција
• Назнаке граничне и биполарне структуре личности
• Развијена склоност ка реаговању по „acting out“ принципу
• Самоповређивање и покушаји самоубиства
• Пробаторска искуства у коришћењу психоактивних супстанци
• Лимитираност интелектуалних, социјалних и емотивних 

капацитета
• Слабо развијене хигијенске навике
• Често без функционалне породичне подршке



Третман осуђених на казну малолетничког затвора

• Специјализовани програми 
 Превенција суицида и самоповређивања (Центар за људска права Ниш)
 Одговорност према себи, породици и друштву (ОЕБС)
 Контрола беса (ОЕБС)
 Програм припреме за постпенални живот (ОЕБС)
 Општи когнитивно-бихејвиорални програм (Савет Европе)
 Програм за почионице насилних кривичних дела (Савет Европе)
 Програм за почионице насиља у породици (Савет Европе)
 Специјализовани програм за групни рад са зависницима од дрога (Савет Европе)
 Специјализовани програм за групни рад са осуђеним лицима на проблемима 

узрокованим алкохолом (Савет Европе)

• Основна и средња школа
• Сертификовано стручно оспособљавање (НВО Хелп)
• Едукативне радионице
• Спортске секције

• Вишедеценијска усмереност ка васпитно-терапеутским 
интервенцијама и активностима, кроз индивидуални и групни 
облик рада



Унапређење менталног здравља
специјализовани програм „Превенција суицида и самоповређивања“

2017.
почетак реализације

Општа 
процедура 10

радионица

Ојачавање 
резилијентног 

потенцијала личности, 
кроз повећање 
мотивације и  

учвршћивање уверења 
о смислености живота

и личној вредности

50%

сарадња са Центром за 
људска права Ниш

финализација пројекта

укључени сви 
запослени који се 

налазе у непосредном 
контакту са осуђеним 

лицима

ЦИЉ више од

осуђених на казну 
малолетничког 
затвора било 

укључено у програм

индивидуално

групно

ПОТРЕБЕ
неуропсихијатар

континуирана 
едукација запослених 

који су у 
свакодневном 

контакту са осуђеним 
лицима



Хвала на пажњи.

Казнено-поправни завод за малолетнике у Ваљеву


