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Нормативни оквир 
• Од усвајања Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и кривично 
правној   заштити малолетних лица (2006.г) 
до данас нису створени потпуни  услови за 
примену васпитних налога као и одређених 
посебних обавеза од стране Суда 
Тужилаштва и органа старатељства  
 

www.gcsrbg.com 



Васпитни налог-посебна обавеза 
• Суд и Тужилаштво  веома ретко су изрицали  Васпитни 

налог и посебне обавезе као што су:  
• да се, без накнаде, укључи у рад хуманитарних 

организација или у послове социјалног, локалног или 
еколошког садржаја; 

•  да се укључи у одређене спортске активности 
• да се укључи у појединачни или групни третман у 

одговарајућој здравственој установи или саветовалишту и 
да поступа по програмима рада који су за њега сачињени 
у тим установама; да похађа курсеве за стручно 
оспособљавање или да се припрема и полаже испите 
којима се проверава одређено знање. 
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Извештај о раду ГЦСР -2013 
• На евиденцији центра је у 2013. години  

98.384 корисника социјалне и породично-
правне заштите, што чини 5,9% укупне 
популације града Београда  

• деца -  корисници 28 992 су заступљена са 
29,5%, што је више за 1,3%  

• евидентирано 2.914 деце са проблемима у 
понашању што чини 14,53%.од корисника -
деце 
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Деца и млади  са проблемом у понашању 

• најбројнији (76,3%) малолетници са 16 и 
више година. 

• значајно је учешће новоевидентираних – 
1.975 а од укупног броја, поново је 
евидентирано 32.2%, 

• нови формат  извештавања од 2011 
• корисничка група- млади (18-26) 
• млади  –особе са друштвено 

неприхватљивим понашањем  1407 
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Кретање броја деце  са проблемом у понашању 
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Посебне обавезе  у 2013 
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Број  изречених васпитних  мера посебне обавезе у 2013. години по врстама посебне обавезе 
 

Васпитна мера посебне 
обавезе 

        Број васпитних мера за малолетнике 

мушко  женско укупно 

Извињење оштећеном 11 0 11 

Накнада штете оштећеном 0 0 0 

Редовно похађање школе и неизостајање са посла 58 6 64 

Оспособљавање за одговарајуће занимање 47 13 60 

Укључивање без надокнаде у рад хуманитарних организација или 
обављање послова социјалног, локалног и еколошког садржаја 7 2 9 

Укључивање у спортске активности 0 0 0 
Подвргавање одговарајућем испитивању  и одвикавању од 
зависности изазване употребом алкохолних пића или опојних 
дрога 

13 3 16 

Похађање курсева за стручно оспособљавање или припремање и 
полагање испита којима се проверава одређено знање 24 2 26 

Да не може да напусти место пребивалишта или боравишта без  
сагласности суда  и посебног одобрења органа старатељства 0 0 0 

УКУПНО 160 26 186 



Internacional  Management Gropup“ 

 
• Пројект се реализује у сарадњи са   

Републичким заводом за социјалну 
заштиту,Тужилаштвом и  Вишим Судом    

• ГЦСР добио могућност  да    пилотира 
предлоге  стандарда и процедура за 
примену васпитних налога . 



Процедуре и стандарди 
1. Поравнање са оштећеним како би се накнадом штете, 

извињењем, радом или на неки други начин отклониле, 
у целини или делимично, штетне последице дела;  
 

2. Укључивање, без накнаде, у рад хуманитарних 
организација или послове социјалног, локалног или 
еколошког садржаја;  

3. Укључивање у појединачни или групни третман у 
одговарајућој здравственој установи или саветовалишту  



Реализација васпитног налога  
 

 
1. Поравнање са оштећеним како би се 

накнадом штете, извињењем, радом или 
на неки други начин отклониле, у целини 
или делимично, штетне последице дела;  

2. Градски центар за социјални рад  
 



Реализација васпитног налога 
• Укључивање, без накнаде, у рад 

хуманитарних организација или послове 
социјалног, локалног или еколошког 
садржаја; 

• Градски центар за социјални рад –ИАН 
Међународна мрежа помоћи 



Реализација васпитног налога 
• Укључивање у појединачни или групни 

третман у одговарајућој здравственој 
установи или саветовалишту 

•  ОЦД  ГРИГ  



Припремна фаза 
• На захтев Вишег   јавног тужилаштва   да ли  

је Целисходно вођење поступка  обавезно 
размотрити и дати предлог за примену 
васпитног налога 

• По обавештењу Вишег   јавног тужилаштва  
да је  донето решење  да се не захтева 
покретање поступка  размотрити  
могућност  да се Већу за малолетнике 
упути предлог за примену васпитног 
налога www.gcsrbg.com 



Припремна фаза-препоруке  
• За достављање налаза и мишљења  о 

малолетнику надлежном Тужилаштву  и 
Суду задужен водитељ случаја   који је 
прошао  обуку за примену стандарда и 
процедура за примену васпитних налога и 
има искуства у раду са наведеном групом 
корисника   

• Налаз и мишљење у себи треба да садржи  
мишљење и предлог  да ли има основа за 
примену одређеног  васпитног налога.  



Припремна фаза 
• Водитељ случаја, је у обавези да  малолетника и 

његове родитеље обавести о битним питањима 
спровођења  васпитног налога -обавезна 
сагласност 

• Након донетог решења о примени васпитног 
налога   задужити истог водитеља случаја  за 
организацију , праћење и извештавање о 
испуњености   васпитног налога . 



Припремна фаза 
• За  потребе израде налаза и мишљења и за евалуацију 

процеса примене и  исхода  васпитног налога планирано 
је обавезно коришћење инструмената за евалуацију 

• Упитника за дете, упитника за професионалце упитника за 
процену личности, стања и понашања- процена корисника 
(детета и родитеља) 

• Материјал за евалуацију и  форма извештаја(налаза и 
мишљења) достављен свим водитељима случаја 



Где смо сада? 
• Тужилаштво је једној групи Одељења 

Градског центра за социјални рад у 
Београду упутило захтеве за достављање 
налаза и мишљења да ли има основа за 
примену за васпитних налога  код 
малолетника код којих постоје испуњени 
формално правни услови(тежина кривичног 
дела) укупно 19 захтева 

• Донето  3 решења  
 www.gcsrbg.com 



Где смо сада? 
• Планирано потписивање  Меморандума о 

сарадњи на територији града Београда 
• Листа потенцијалних организација 
• Прикупљање могуће листе послова 

партнера са којима постоје потписани 
споразуми о сарадњи(усглашавање и 
усвајање) 

• Израда програма обуке за ментора у 
заједници 
 



Хвала на пажњи 

www.gcsrbg.com 
 

info@gcsrbg.com 

www.gcsrbg.com 

http://www.gcsrbg.com/
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