
 

 

РEГУЛАТОРНОМ ТЕЛУ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ 

УДРУЖЕЊИМА НОВИНАРА СРБИЈЕ 

ЈАВНОМ СЕРВИСУ СРБИЈЕ 

МЕДИЈИМА СА НАЦИОНАЛНОМ ФРЕКВЕНЦИЈОМ 

ЕЛЕКТРОНСКИМ И  ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА СРБИЈЕ 

 

Поштовани, 

 

Република Србија је потписница Конвенције Уједињених нација о правима 

детета и бројних међународних докумената о посебним правима деце и малолетника у 

оквиру њихове заштите  и људских права, те нужних и најбољих услова за вођења свих 

врста правних поступака, где би се помињао овај осетљиви део популације, то је све 

део нашег правног система и обавеза Републике Србије. Ми се можемо похвалити са 

веома хуманим и напредним малолетничким кривичним поступком, који има 

протективни модел, а у примени на овим просторима је преко пола века. 

 Имајући у виду законске обавезе и улогу коју има Савет за праћење и 

унапређење рада органа кривичног поступа и извршење кривичних санкција према 

малолетницима (у даљем тексту Савет за малолетнике)
1
 сматрамо да би требало 

реаговати на начин извештавања у јавним средствима информисања о догађајима са 

негативном конотацијом, где су деца и малолетници актери, као и о кривичним 

поступцима где су они на неки начин учесници, било да су извршиоци, жртве или 

сведоци кривичних дела. Често се дешава, да се на недовољно обазрив начин о томе 

пише и приказује, коментарише, те да се можда, понекад, на неки начин повређује и 

поједина одредба како кривичног закона, тако и закона који регулишу јавно 

информисање и медије. Тако се та деца стигматизују, излажу непријатностима и 

такозваној секундарној и терцијалној виктимизацији, а генерално се лоше утиче и на 

њихов развој, те на формирање здравих, моралних и исправних личности и будућих 

чланова нашег друштва.  

                                                           

1 Савет подноси министарству надлежном за правосуђе и Врховном касационом суду Србије иницијативе, предлоге, 

мишљења и анализе који се односе на преступништво малолетника и кривичноправну заштиту малолетних лица и на 

поступање са њима према одредбама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица („Службени гласник РС“ бр. 85/2005). 

 



Потребно је споменути и злоупотребу деце и младих у свим врстама медија. Такође у 

нашем друштву имамо и директан негативан утицај на развој ове популације. Рецимо, у 

ТВ кућама где се приказују скаредни садржаји и агресивно и неморално понашање 

(које се не осуђује, или се према њему не одређује вредносно, чиме се оно афирмише и 

глорификује). Подсетићемо на ријалити програме који се емитују током целог дана. 

 Због свега наведеног, ми покрећемо ову иницијативу и позивамо ваше 

представнике на заједничко сагледавање ових проблема које можемо превазићи само 

удруженим снагама. 

 Савет за малолетнике је расположен за све облике сарадње. Предлажемо да, за 

почетак, организујемо заједнички састанак у најкраћем року. Уколико има 

интересената, позивамо на један округли сто, или саветовање, те нудимо и сваку врсту 

едукације у претходно наведеном смислу. 

Молимо вас да се о нашем предлогу за састанка, изјасните у року од осам дана, да 

бисмо предузели даље кораке ради организовања састанка и даљег договарања. 

 

С поштовањем, 

 

У Београду, 

12. фебруар 2021. године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

судија  

Биљана Синановић 
 

 

 

 


