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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

Чланови Савета за праћeње и унапређење рада органа кривичног поступка и 

извршења кривичних санкција према малолетницима (Савет за малолетнике) 

су   за време ванредног стања проглашеног услед пандемије вируса COVID 19  у 

online комуникацији, а 22. априла 2020. године су  путем интернет апликације 

одржали електронску седницу и донели следеће закључке: 

- Указујемо да се Конвенција о правима детета и одредбе Устава 

Републике Србије примењују  на сву децу и у свим ситуацијама, па и у 

ванредним на малолетнике који су у кривичном поступку и у установама 

за извршење кривичних санкција. Посебно је значајан чл. 24. Конвенције 

који предвиђа право детета на највиши могући стандард здравља. Мере 

које држава предузима како би децу лишену слободе заштитила од 

пандемије морају бити апсолутно усклађене са међународним правом и 

стандардима, те све мере треба да буду сразмерне, неопходне, 

временски ограничене, подложне ревизији, недискриминаторне и да 

одражавају најбољи интерес детета.  

- Савет за малолетнике  позива све органе кривичног и прекршајног 

поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима, као и 

све друге субјекте и учеснике у поступку да у свом практичном раду у 

условима ванредног стања поштују и спроводе све одредбе Устава и 

закона, као и  Уредбе и закључке надлежних органа донете за време 

ванредног стања. Поменуте уредбе и закључци првостепене  поступке 

према малолетним учиниоцима кривичних дела, односно где је 

оштећени малолетно лице у вези кривичних дела против полне слободе, 

и кад нису притворски,  сврставају у оне који се одржавају јер  не трпе 

одлагања. Истовремено, неопходно је  максимално заштитити права и 

здравље малолетника и свих других учесника у  поступку. 

 

-  У актуелним условима посебну пажњу треба посветити подршци 

установама за извршење кривичних санкција према малолетницима, 

васпитним установама   и  установама у којима се спроводи мера 

притвора према малолетницима.   Колективи завода у којима се 

извршавају наведене мере у овим условима су додатно оптерећени и 

изложени ризицима, јер су у условима ванредног стања  обавезни да  

према малолетницима  поступају сагласно одредбама важећих закона и  

подзаконских аката, али и да примењују  Упутства  и наредбе  Управе за 

извршење кривичних санкција Министарства правде. Зато је Савет за 
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малолетнике овим установама упутио упитник како би се информисао о 

стању и начину рада и третману малолетника у периоду ванредног стања 

проглашеног услед пандемије. 

  

- У овој области је, поред документа Поткомитета УН за превенцију 

тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих поступања, 

доступан и документ  Принципи Европског комитета за превенцију 

мучења, за поступање према лицима лишеним слободе за време 

пандемије COVID 19, као и документ који је објавила Алијанса за заштиту 

деце у хуманитарним активностима о COVID 19  и деци лишеној слободе. 

Савет за малолетнике прати и подржава  све оно што  су до сада у 

области права деце и малолетника  предузели и препоручили Заштитник 

грађана и Повереник за заштиту равноправности и у оквиру своје 

надлежности активно помаже осталим државним органима у примени и 

остваривању циљева Устава и закона као и међународних докумената у 

циљу заштите интереса малолетника у кривичним поступцима.  

 

 

 

У Београду, 27. априла 2020.  

  

 

 

 

 


