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Малолетнички затвор у пенитенцијарној пракси 
 

Апстракт: Рад представља синтезу ауторових напора да 
проблематику кажњавања малолетника обради са нормативног 
и практичног аспекта. На оба нивоа је неопходно утврдити акт-
уелно стање у законодавној сфери и пенитенцијарним установа-
ма. Томе је допринело доношење Закона о малолетним учиниоци-
ма кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, 
са којим малолетничка материја излази изван оквира општег кри-
вичног законодавства. На подручју малолетничког затвора знача-
јно је указати на одредбе Закона о малолетницима које регулишу 
његово извршење. Поред тога, неопходно је указати на могу-
ћност примене релевантних одредби Закона о извршењу кривич-
них санкција које имају допуњујући карактер. Након вишегодиш-
њег искуства у примени новог Закона о малолетницима (ступио 
на снагу 1. јануара 2006) важно је указати у којој мери су његове 
извршне одредбе пронашле своје место у практичној примени. У 
том делу ће бити представљена искуства до којих је аутор до-
шао кроз вишегодишње бављење малолетничком материјом, са 
посебним освртом на подручје извршења малолетничког затвора. 
Своја запажања и закључке аутор ће износити водећи рачуна о 
потреби заштите идентитета малолетних осуђеника. 

Кључне речи: малолетнички затвор, васпитни третман, 
класификација осуђеника, погодности, дисциплинско кажњавање. 
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Увод 
 

У нашем кривичном законодавству казна малолетничког 
затвора је уведена новелирањем Кривичног законика из 1959. го-
дине. Усвајањем ових промена прелази се на заштитнички welfare 
модел кривичноправног статуса малолетника (Јоксић, 2011:135). 
Промене кривичног законодавства према малолетницима услови-
ле су изградњу посебних казнено-поправних завода за малолетни-
ке у којима је казна малолетничког затвора требало да се самоста-
лно извршава. У том смислу је тадашњи Закон о извршењу криви-
чних санкција из 1961. године предвиђао оснивање засебног казне-
но-поправног завода за малолетнике. Убрзо је започела изградња 
Казнено-поправног завода за малолетнике у Ваљеву (у даљем те-
ксту: КПЗ Ваљево). Он је почео са радом током друге половине 
1965. године, када је завршена изградња његових главних делова 
потребних за несметано извршење казне малолетничког затвора. 
Завод је примао малолетне осуђенике са подручја Србије, САП 
Војводине и Црне Горе. Расположиви капацитети попуњавани су 
категоријом млађих пунолетних лица који у моменту пријема на 
издржавање казне затвора нису навршили 23 године старости, и 
којима је изречена казна затвора у трајању од једне године до де-
сет година.1 Притом, треба имати у виду чињеницу да укупни сме-
штајни капацитети пенитенцијарног система Србије треба да обу-
хвате око 6.000 затвореника, док је реално број лица лишених сло-
боде далеко већи (Димовски, Костић, 2015:168). 

У КПЗ Ваљево издржавају казну малолетничког затвора 
старији малолетници са пребивалиштем и/или боравиштем на те-
риторији Србије. Поред њих, у њему се налазе и млађа пунолетна 
лица, а од 1974. године у њему бораве и малолетна лица према ко-
јима је изречена мера притвора. Архитектонско-техничка решења 
и простор који окружује саму зграду није у складу са савременим 
стандардима који се односе на установе овог типа. У погледу бе-
збедносних капацитета КПЗ Ваљево је установа затвореног типа. 
Омогућено је слободно кретање затвореника у унутрашњем делу, 
уз константну контролу припадника службе за обезбеђење. У КПЗ 

                                                 
1 Податке о историјском развоју и капацитетима КПЗ Ваљево добили смо од 
управника Слободана Арсенијевића. 
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Ваљево осуђеничку популацију чине лица различите старосне до-
би. Већи део затвореника чине млађа пунолетна лица или пак лица 
старосне доби изнад 21 године. Знатан број малолетника у току 
вођења судског поступка постане пунолетан, или су пак били не-
доступни органима гоњења и у том периоду су постали пуноле-
тни. Отуда није могуће организовати јединствен третман који би у 
пуној мери био у стању да овако шаролику осуђеничку популаци-
ју адекватно ресоцијализује. 

 
Правни оквири за извршење казне малолетничког затвора 

 
Упркос свим хуманим разлозима и оправдавању поступака 

друштва према малолетним преступницима, за неке од њих, због 
тежине преступа, није могућа другачија санкција која би била 
алтернатива затвору. Отуда сва светска законодавства предвиђају 
казну малолетничког затвора, с тим што је у некима предвиђена и 
смртна казна према малолетним преступницима (Николић, Јоксић, 
2011:172). У упоредном законодавству проналазимо различите 
начине третирања појединих модалитета ограничења слободе 
кретања малолетника у вези са извршеним преступима. У пракси 
Европског суда за људска права утврђени су критеријуми за ра-
зграничење појма лишења слободе од ограничења права на 
слободу кретања (Илић, 2006:529-531). 

Прописе којима се регулише област извршења казне мало-
летничког затвора можемо поделити на међународне и национа-
лне. Међународни правни инструменти којима се регулишу поје-
дини аспекти извршења казне малолетничког затвора нису на аде-
кватан начин систематизовани. Реч је о томе да већи део ових 
инструмената садржи опште оквире којима се регулише криви-
чноправни статус малолетника. Они у појединим одредбама ука-
зују на неопходност поштовања људских права малолетних осуђе-
ника не прецизирајући о којим се конкретно људским правима ра-
ди. Само су поједини међународни и регионални правни инстру-
менти у пуној мери посвећени извршењу кривичних санкција, од-
носно казни малолетничког затвора. Поред тога, у њима су прису-
тне идеје о тзв. терцијарној превенцији малолетничког кримина-
литета (Батрићевић, 2015:170-171). То су: Европска конвенција за 
заштиту људских права и основних слобода из 1950. године (сту-
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пила на снагу 3. 9. 1953);2 Конвенција УН о правима детета из 
1989. године;3 Минимална стандардна правила УН за админи-
страцију правосудног система за малолетне преступнике – Пеки-
ншка правила из 1985. године;4 Правила УН о заштити малоле-
тника лишених слободе − Хаванска правила из 1990. године5 и 
Европска затворска правила СЕ из 2006. године.6 

У Србији је на снази читава лепеза прописа којима се уре-
ђује извршење казне малолетничког затвора. Међу оне који оства-
рују најјаче ефекте спадају: Закон о малолетним учиниоцима кри-
вичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (у 
даљем тексту: Закон о малолетницима);7 Закон о извршењу криви-
чних санкција (у даљем тексту: ЗИКС);8 Правилник о кућном реду 
казнено-поправних завода и окружних затвора (у даљем тексту: 
Правилник о кућном реду);9 Правилник о кућном реду казнено-по-
правног завода за малолетнике (у даљем тексту: Правилник о ку-
ћном реду КПЗ).10 

                                                 
2 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms (1950). Извор: www.echr.coe.int/NR/.../ENG_CONV.pdf (доступно 1. 2. 
2015). 
3 UN Convention on Rights of a Child (1989). Извор: www.unicef.org/crc/ 
(доступно 1. 2. 2015). 
4 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 
(The Beijing Rules), G.A. res. 40/33, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) at 207, 
U.N. Doc. A/40/53 (1985). 
Извор: www1.umn.edu/humanrts/instree/j3unsmr.htm (доступно 1. 2. 2015). 
5 United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty 
(TheHavana Rules), Adopted by General Assembly resolution 45/113 of 14 
December (1990). 
Извор: www2.ohchr.org/english/law/pdf/res45_113.pdf (доступно 3. 2. 2015). 
6 Recommendation Rec (2006)2 of the Committee of Ministers to member states 
on the European Prison Rules, Adopted by the Committee of Ministers on 11 January 
(2006) at the 952nd meeting of the Ministers' Deputies. Извор: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747 (доступно 3. 2. 2015). 
7 Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 
малолетних лица (Службени гласник РС, бр. 85/05). 
8 Закон о извршењу кривичних санкција Србије (Сл. гласник РС, бр. 85/05, 72/09 
и 31/11). 
9 Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора 
Србије (Сл. гласник РС, бр. 72/10). 
10 Правилник о кућном реду казнено-поправног завода за малолетнике Србије 
(Сл. гласник РС, бр. 71/06). 
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Примењујући принцип хијерархије правних прописа 
можемо уочити значајан удео подзаконских прописа на подручју 
извршења малолетничког затвора. Њима се ближе регулишу 
права, обавезе, погодности, дисциплинско кажњавање, поједине 
активности малолетних осуђеника итд. Отуда је важно обезбедити 
примену ових прописа приликом спровођења ресоцијативног 
третмана у казнено-поправним заводима за малолетнике. 

 
Пријем малолетних осуђеника у казнено-поправни завод 

 
Када се стекну сви процесни услови, приступа се изврше-

њу казне малолетничког затвора. У нашој земљи се ова казна из-
вршава у КПЗ Ваљево (малолетници) и у посебном одељењу КПЗ 
„Забела“ Пожаревац (малолетнице). Малолетни осуђеници могу у 
казнено-поправном заводу за малолетнике остати најдуже до 
навршене 23 године живота, а након тога настављају са издржава-
њем казне затвора као пунолетни осуђеници. Ипак, малолетни 
осуђеници могу остати у заводу за малолетнике и после овог пе-
риода, али највише до навршене 25. године, уколико је то потре-
бно ради окончања започетог школовања или стручног оспосо-
бљавања, односно уколико остатак неиздржане казне није дужи од 
шест месеци (Соковић, Бејатовић, 2009:201). Међутим, не треба 
губити из вида чињеницу да се малолетни осуђеници разликују од 
пунолетних осуђеника по биопсихолошкој структури личности, 
односно, реч је о особама код којих процес психолошког и социо-
лошког сазревања њихове личности још увек није окончан (Бабић, 
Марковић, 2013:404). 

Приликом пријема малолетника у казнено-поправни завод 
приступа се њиховој персоналној идентификацији. У склопу тзв. 
пријемне процедуре је лекарски преглед малолетника, где се от-
вара посебан (здравствени) картон малолетног осуђеника који се 
редовно ажурира све време издржавања казне. Интересантно је 
поменути да се у члану 13 Правилника о кућном реду КПЗ налази 
веома либерална одредба која прописује да „малолетник који пре-
ма личним документима има дугу косу, бркове и браду, носи нао-
чаре, односно контактна сочива, има право да их задржи током из-
државања казне“. Наша искуства, приликом посете у КПЗ Ваљево, 
управо потврђују примену цитиране одредбе јер смо тамо затекли 
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малолетне осуђенике који су били одевени, носили фризуру, нао-
чаре, краћу браду и сл. искључиво по свом нахођењу. 

Након обављених формалности у вези са идентификацијом 
и упознавањем са актом о кућном реду, малолетни осуђеник се 
упућује у пријемно одељење Завода, у коме може боравити најду-
же до 30 дана.11 У овом одељењу се испитује личност малолетни-
ка са психолошког, педагошког, социјалног, криминолошког, 
здравственог и безбедносног аспекта ради утврђивања поједина-
чног програма поступања. У формирању опште слике о личности 
малолетног осуђеника учествују стручњаци различитих профила, 
односно стални стручни тим пријемног одељења, који чине: пси-
холог, специјални педагог-педагог, социјални радник-социолог. 
Претходно упознавање личности неопходно је како би се сачинио 
адекватан предлог појединачног програма поступања са малоле-
тним осуђеником. Њиме се утврђује потребан ниво зрелости мало-
летника и друга својства његове личности, планира могућност ук-
ључивања у процес образовања и радног оспособљавања, кори-
шћења и организовања слободног времена, рад са родитељима, 
као и други облици психосоцијалног, педагошког и пенолошког 
утицаја на малолетника. То је у складу са специфичностима кри-
вичноправног статуса малолетника и њиховим разликама у односу 
на пунолетне особе (Миладиновић-Стефановић, 2015:121). 

Програм поступања утврђује се у зависности од процене 
ризика, капацитета и потреба осуђеног. Процена присутног ризика 
врши се на основу упитника за осуђене према којима се извршава 
казна затвора до три године и упитника за осуђене према којима 
се извршава казна затвора преко три године (члан 8 Правилника о 
третману).12 У пракси, процена ризика и попуњавање упитника 

                                                 
11 Иако боравак у пријемном одељењу траје релативно кратко (до 30 дана), пре-
двиђено је да за време боравка малолетни осуђеник може упражњавати све ак-
тивности, од образовних и спортско-рекреативних, до присуства манифестаци-
јама културно-уметничког и спортског садржаја. 
12 У читавој лепези прописа који се примењују приликом извршења казне мало-
летничког затвора значајно место припада и цитираном Правилнику о третма-
ну. У разговору са запосленима у КПЗ Ваљево сазнали смо да они примењују 
одређен број законских и подзаконских аката који се односе на пунолетне осу-
ђенике уколико су либералнији у односу на прописе о малолетницима. Стога, 
примену Правилника о третману треба разумети у духу потребе да се органи-
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за малолетне осуђенике зависи од постојећих капацитета којима 
Завод располаже (објективни услови) и потреба саме личности ма-
лолетног осуђеника (субјективни услови). Правилником о трет-
ману конкретизовани су критеријуми за процену степена ризичног 
понашања код осуђеника. 

Након пријемне фазе, приступа се разврставању малоле-
тних осуђеника у васпитне групе. Васпитна група има највише де-
сет малолетника и посебног васпитача (чл. 23 Закона о малоле-
тницима). Интересантно је запазити да су у КПЗ Ваљево сви осу-
ђеници разврстани у осам васпитних група. Разврставање осуђе-
ника се врши у складу са васпитним потребама осуђеника и капа-
цитетима које Завод поседује у погледу организовања васпитно-
образовних, културних, спортских и других активности. Можемо 
разликовати три врсте одељења: отворено одељење, полуотворено 
одељење и затворено одељење. Код разврставања осуђеника по 
казнено-поправним установама различитог степена обезбеђења у 
нашем законодавству и даље важи општи принцип да је упућива-
ње у затворску установу затвореног типа правило, док је њихово 
смештање у другу установу изузетак (Игњатовић, 1998:336). 

Након разврставања малолетног осуђеника у неко од оде-
љења, неопходно је обезбедити континуирано праћење општег на-
претка или пак негативних тенденција у његовом понашању (Ко-
вачевић, 2015:111). У КПЗ Ваљево постоји посебно оформљено 
тело (стручни тим) који чине начелник службе за третман, наче-
лник службе за обезбеђење, правник, лекар, психотерапеут, орга-
низатор слободно-временских активности, организатор васпитно-
образовног одсека, организатор тима за малолетнике, начелник за 
обуку и упошљавање и васпитачи. Задаци тима обухватају реали-
зацију предвиђених појединачних програма поступања и третмана 
особа осуђених на казну малолетничког затвора. Под тим се прве-
нствено подразумевају активности усмерене ка факторима ризика 
који су довели до криминалног понашања код осуђеника (Вуко-
вић, 2011:99). У склопу овог Завода постоји посебно одељење за 
пунолетна лица којима је изречена казна малолетничког затвора, 
као и за лица која су у току издржавања казне постала пунолетна. 

                                                                                                                    
зује и примењује што квалитетнији програм појединачног поступања са мало-
летним осуђеницима. 
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Притом се према пунолетним лицима примењује додатни третман 
код појединачног програма поступања, прилагођен њиховој старо-
сној доби и психофизичком стању.13 

 
Правни и стварни положај малолетних осуђеника 

 
Правни положај малолетних осуђеника регулисан је у више 

законских и подзаконских прописа којима је детаљно предвиђена 
читава лепеза њихових права и обавеза. Тако, малолетник има 
право на смештај у складу са савременим здравственим, хигије-
нским, просторним условима и месним климатским приликама. 
Поред дела одређеног за спавање, потребно је обезбедити и про-
сторије за дневни боравак малолетних осуђеника..14 

Распоређивање малолетних осуђеника врши се на основу 
целокупне процене њихове личности. На тај начин се омогућава 
ефикаснија интеграција малолетних осуђеника у затворску попу-
лацију. Они казну издржавају заједно у одређеним просторијама у 
казнено-поправном заводу. Међутим, могуће је одвојено издржа-
вање казне малолетничког затвора само када то захтева здравстве-
но стање осуђеног или разлози безбедности, одржавања реда и ди-
сциплине у казнено поправном заводу (Јовашевић, 2011:435). 

За време боравка у КПЗ Ваљево затекли смо завидан ниво 
хигијенских услова узимајући у обзир присуство општих хигије-
нских услова у овој установи. Притом, контролу одржавања личне 
хигијене, одеће, обуће, постељине, као и заједничких просторија 
врши васпитач групе у којој је малолетни осуђеник распоређен. 
Обезбеђивање општих хигијенских услова у функцији је очувања 

                                                 
13 Интересантно је указати да је реформисано кривично законодавство у Канади 
прописало посебна правила за извршење институционалних казни према мало-
летницима. Тако суд приликом изрицања казне посебно одлучује да ли ће мало-
летника послати у казнено-поправну установу затвореног или отвореног типа 
(Јоксић, 2013:568). 
14 Приликом наше посете КПЗ Ваљево затекли смо прилично руиниране поједи-
не делове Завода. Међутим, први утисак са којим смо се сусрели односи се на 
недостатак квалитетног грејања, тако да су ходници били потпуно хладни, а 
остале просторије, намењене за дневни боравак малолетних осуђеника, такође 
не испуњавају минимум прописаних стандарда. Поред тога, просторије у који-
ма се обављају поједине активности (нпр. импровизована теретана) не задово-
љавају најосновније услове за бављење спортом. 
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потребног нивоа здравствене заштите читаве осуђеничке попула-
ције. Узимајући у обзир да је стање у нашим казнено-поправним 
установама условљено недостатком финансијских средстава, здра-
вствену заштиту малолетних осуђеника је потребно посматрати у 
склопу опште бриге о здрављу становништва. Стога постигнути 
резултати морају бити упоредиви са општим параметрима који у 
овој области владају у друштву. 

Комуникација малолетних осуђеника са спољним светом 
представља важан сегмент у остварењу њихових права. У том де-
лу је предвиђена могућност телефонирања и дописивања са рођа-
цима, пријатељима и другим лицима која не могу негативно ути-
цати на ток њихове ресоцијализације у установи. Међутим, у та-
чно предвиђеним случајевима управа казнено-поправне установе 
ово право може да ограничи. О томе се посебно води рачуна у 
КПЗ Ваљево где, одлуком управника Завода, писма могу бити за-
држана из безбедносних разлога. Телефонирање се врши преко 
телефонских говорница које морају бити распоређене у кругу 
Завода.15 Малолетни осуђеници имају посебно право на обавешта-
вање преко средства јавног информисања, часописа, библиотеке 
итд. Поред штива различитог садржаја, библиотека мора обавезно 
да садржи Устав, важећи Кривични законик, Законик о кривичном 
поступку, Закон о малолетницима, Закон о извршењу кривичних 
санкција и др.16 

                                                 
15 У разговору са надлежним у КПЗ Ваљево сазнали смо да је коришћење 
мобилних телефона забрањено запосленима и малолетним осуђеницима. Изузе-
так представљају управник и начелници служби, који могу поседовати и кори-
стити мобилни телефон у кругу Завода. Нама је такође био привремено одузет 
телефон који нам је приликом изласка из КПЗ Ваљево био уредно враћен. 
16 Током посете КПЗ Ваљево обишли смо библиотеку која се налазила у 
посебној просторији на спрату. Том приликом смо се упознали са малолетним 
осуђеником који се налази на пословима и дужностима библиотекара. У складу 
са постојећим условима, који су далеко од потребних за библиотеку, затекли 
смо брижљиво класификован целокупни фонд, у коме се налазио већи број ста-
ријих наслова. Мишљења смо да треба издвојити одређена средства за купови-
ну новијих наслова за потребе библиотеке у Заводу како би се малолетним осу-
ђеницима пружила прилика да се упознају са актуелном литературом из свих 
области. Сва досадашња достигнућа на плану опремања, класификовања и одр-
жавања у потребном стању саме библиотеке можемо приписати ентузијазму за-
послених у Заводу, као и појединим малолетним осуђеницима који су се лично 
ангажовали да би се на том пољу постигли што бољи резултати. 
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У оквиру општих права која поседују, малолетним осуђе-
ницима припада и право на неограничени пријем пакета и новча-
них пошиљки. Изузетно, када то налажу разлози безбедности, пре-
двиђена је могућност ограничења ових права. Малолетни 
осуђеник има право на комуникацију са спољним светом кроз 
организоване посете које се обављају једном недељно од стране 
родитеља, усвојиоца, стараоца, брачног друга, лица са којим је у 
ванбрачној заједници, усвојеника, деце и осталих сродника у 
правој линији, а у побочној линији до четвртог степена сродства. 

Закон о малолетницима је предвидео могућност улагања 
посебних правних средстава (притужбе и жалбе). Тако малолетни 
осуђеник може упућивати притужбе и жалбе управнику Завода 
ако сматра да је лишен одређених права или да су му она повређе-
на, као и да су учињене друге незаконитости или неправилности 
током извршења казне малолетничког затвора. Додатна заштита 
права малолетним осуђеницима уочљива је кроз могућност 
подношења притужбе Заштитнику грађана, под условом да су 
исцрпљена сва (редовна) правна средства у Заводу. Међутим, под 
изузетним околностима, могуће је претходно обраћање Зашти-
тнику грађана, иако нису исцрпљена сва редовна правна средства, 
ако би подносиоцу притужбе била нанета ненадокнадива штета 
или ако се притужба односи на повреду принципа добре управе, 
на посебно коректан однос органа управе према подносиоцу 
притужбе, неблаговремени рад или друга кршења етичког пона-
шања запослених у органима управе (чл. 109 Правилника о кућном 
реду КПЗ). Коришћење ових правних средстава не сме повлачити 
одговорност малолетног осуђеника и он због тога не може бити 
изложен било каквом кажњавању, малтретирању или узнемира-
вању.17 

Осим приказаних облика правне заштите, малолетни осуђе-
ници уживају право на судску заштиту против мера и одлука 
управника Завода у коме издржавају казну малолетничког затво-
ра. Судски облик заштите остварује се пред Већем за малолетнике 

                                                 
17 Право на притужбу Заштитнику грађана предвиђено је и за осталу (пуноле-
тну) затвореничку популацију (чл. 71 Правилника о кућном реду). У разговору 
за надлежним лицима у КПЗ Ваљево сазнали смо да они примењују и релева-
нтне одредбе овог Правилника, уколико су оне повољније по малолетне осуђе-
нике. 



PREGLEDNI NAU^NI RADOVI 

 

BEZBEDNOST  1/2016                                                                                                           

 
139

суда који је судио у првом степену (чл. 140 Закона о малолетни-
цима). Реч је о посебном праву малолетног осуђеника да се дире-
ктно обрати суду против било које мере или одлуке управника ка-
знено-поправног завода којом није задовољан. Притом се судска 
заштита може односити на сваку меру или одлуку управника заво-
да, подразумевајући и оне из чл. 97, ст. 1 Закона о малолетницима 
(Перић, 2007:248). 

Поред права и обавеза, малолетни осуђеници могу заслу-
жити погодности које су непосредно условљене степеном остваре-
ног успеха у програму поступања, дужине казне, врсте кривичног 
дела, свеукупног понашања, учешћа у образовном процесу, култу-
рно-спортским активностима и др. Погодности можемо поделити 
на (чл. 141 Правилника о кућном реду КПЗ): погодности у оквиру 
Завода (проширено право на пријем посета и проширивање круга 
лица која посећују малолетника, проширено право на пријем 
посета без надзора у просторијама за посете, проширено право на 
пријем посета у посебним просторијама, право на погоднији 
смештај) и погодности изван оквира Завода (право на пријем посе-
те изван Завода, право на слободни излазак у град, право на 
посету породици и сродницима током викенда и празника, право 
на наградно одсуство из Завода до седам дана у току године, 
право на ванредно одсуство из Завода до седам дана у току годи-
не, право на коришћење годишњег одмора изван Завода, пого-
дност из чл. 142, ст. 1 Закона о малолетницима).18 
 

Дисциплинска одговорност малолетних осуђеника 
 

Непоштовање и грубо кршење прописа којима се регулише 
правни положај малолетних осуђеника представља дисциплинске 

                                                 
18 Овако постављена упућујућа норма указује на обим овлашћења којима распо-
лаже управник Завода. Но, у садржајном смислу, управник Завода у коме се 
извршава казна малолетничког затвора, поред права из чл. 128 овог Закона, 
може одобрити осуђеном лицу које се примерно понаша и залаже у учењу и 
раду одсуство ради посећивања родитеља, усвојиоца, стараоца, брачног друга, 
лица са којим је засновало ванбрачну заједницу, деце, усвојеника, браће и се-
стара, односно другог блиског лица. Одсуство из ст. 1 овог члана може се одо-
брити два пута у току једне године и може трајати сваки пут по 14 дана, а по 
правилу се одобрава у време кад се не одржава настава (чл. 142 Закона о мало-
летницима). 



Малолетнички затвор у пенитенцијарној пракси 

 

140                                                                      BEZBEDNOST  1/2016                                                                                                     

преступе. Они представљају теже или лакше повреде правила реда 
и безбедности, као и повреде других правила понашања осуђених. 
Према одредби чл. 117 Правилника о кућном реду, дисциплинским 
преступима малолетних осуђеника сматрају се повреде правила 
боравка малолетника у Заводу, правила кућног реда и радне 
дисциплине, правила којима се одређују права и обавезе у 
појединачном програму поступања, налога овлашћених лица. Они 
се могу поделити на лакше и теже. Чињење појединачних или 
дисциплинских преступа у стицају повлачи изрицање дисципли-
нских мера према малолетним осуђеницима. При томе, могуће је 
изрећи три дисциплинске мере: опомену, одузимање додељене 
погодности и издвајање у посебну просторију, с тим што се друга 
и трећа мера могу изрећи кумулативно. Дисциплинске мере су ра-
зврстане према тежини, односно степену ограничења која малоле-
тни осуђеник трпи током њиховог трајања.19 

Дисциплинску одговорност малолетних осуђеника могуће 
је утврдити само у оквиру прописаног дисциплинског поступка. У 
зависности од тежине учињеног дисциплинског преступа, надле-
жност за вођење дисциплинског поступка подељена је између 
управника Завода и дисциплинске комисије. За лакше дисципли-
нске преступе управник Завода, на предлог руководиоца службе 
за преваспитање, води дисциплински поступак и доноси одговара-
јућу одлуку. Код тежих дисциплинских преступа, на предлог ру-
ководиоца службе за преваспитање, поступак води и одлуку до-
носи дисциплинска комисија. Управник Завода има могућност да 
малолетног осуђеника који је учинио тежи дисциплински преступ 

                                                 
19 ЗИКС је предвидео могућност примене посебног института „условног одлага-
ња дисциплинске мере“ (чл. 147), под одређеним условима и на одређено 
време. Наиме, дисциплинску меру, изузев укора, могуће је условно одложити 
до три месеца. Уколико осуђени, у року за који је одложено извршење дисци-
плинске мере, учини тежи дисциплински преступ, условно одложена дисципли-
нска мера ће се опозвати, а уколико учини лакши дисциплински преступ дисци-
плинска мера се може опозвати. У разговору са руководиоцем Службе за прева-
спитање КПЗ Ваљево речено нам је да се на малолетне осуђенике примењују 
сви прописи (законски и подзаконски) уколико су повољнији по њихов положај 
у Заводу. Сходно томе, сматрамо да примени института „условног одлагања ди-
сциплинске мере“ има места и у случају извршења казне малолетничког 
затвора. 
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из безбедносних разлога издвоји од остале затворске популације 
до 24 сата. 

 
Рад и образовање малолетних осуђеника 

 
Радно ангажовање малолетних осуђеника се мора кретати у 

границама прописаним Законом о малолетницима и пратећим 
подзаконским прописима донетим на нивоу Министарства правде 
и конкретне казнено-поправне установе. Према одредби чл. 141 
Закона о малолетницима, радно време осуђеног на казну малоле-
тничког затвора уређено је тако да му се омогућава школовање и 
стручно оспособљавање, као и довољно времена за телесно васпи-
тање, културно-уметничку активност, вршење верских обреда и 
разоноду. Дакле, у својој бити рад у оквиру казнено-поправне 
установе представља терапеутско средство. Радно ангажовање у 
форми производног рада развија способности малолетних осуђе-
ника и побољшава могућност њиховог успешнијег постпеналног 
третмана. Ова врста рада у складу је са схватањима која рад трети-
рају као облик преваспитања малолетних осуђеника. Међутим, 
код појединих теоретичара хуманистичке оријентације појављује 
се отпор према термину обавезан рад (Николић, 2005:204). 

Према нашој законској и подзаконској регулативи, радно 
способан малолетни осуђеник има право и обавезу да ради. Сврха 
рада је да малолетни осуђеник стекне, одржи и повећа своје радне 
способности, радне навике и стручно знање. Ценећи препоруке и 
правила у вези са радним ангажовањем осуђеничке популације, у 
КПЗ Ваљево је организован производни рад прилагођен распо-
ложивим капацитетима. Посебно се води рачуна да рад малоле-
тних осуђеника испуњава све постављене критеријуме ради оства-
ривања терапеутских ефеката. Осим тога, приликом избора ко-
нкретне врсте радног ангажовања узимају се у обзир испољене 
склоности и интересовања малолетних осуђеника у Заводу. 

Права и обавезе малолетних осуђеника у погледу образова-
ња детаљно су регулисана читавом лепезом међународних и ре-
гионалних правних инструмената. Завод организује наставу за ма-
лолетне осуђенике у циљу стицања основног и средњег образова-
ња. При томе, основно образовање се спроводи кроз редовне 
облике наставе у школи унутар Завода, а за средње образовање За-
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вод организује припремну наставу. Уколико малолетни осуђеник 
показује потребан ниво сарадње и личног ангажовања у настави, 
њему се може одобрити ванредно и дописно школовање у другим 
образовним институцијама изван Завода, ако је то корисно за ње-
гов појединачни програм поступања. С обзиром да трошкове ва-
нредног и дописног школовања сноси сам малолетни осуђеник, 
односно његови родитељи или старатељи, примену ове могућно-
сти могу приуштити само малолетни осуђеници са бољим имови-
нским стањем. 

У пракси, образовање малолетних осуђеника у КПЗ Ваље-
во је организовано кроз систем похађања наставе у основном и 
средњошколском образовању. Основно образовање се одвија пре-
ко основне школе Обреновац. Настава се одржава два пута неде-
љно са око, у просеку, 20 малолетних осуђеника. На завршетку 
основне школе малолетни осуђеници полажу „малу матуру“. Осо-
бље Завода примењује прописе о образовању који важе и за оста-
лу школску популацију у Републици Србији. У полуотвореном 
одељењу Завода предвиђено је професионално образовање мало-
летних осуђеника кроз похађање наставе у средњим школама у 
граду, с тим што се у њима уписују као ванредни ученици (техни-
чка и економска школа).20 

 
Закључак 

 
Правне оквире унутар којих се уређује област извршења 

малолетничког затвора чине релевантни међународни, регионални 
и национални правни инструменти. У њима се читав процес извр-
шења малолетничког затвора регулише у оквиру права, обавеза, 
погодности, дисциплинског кажњавања, условног отпуштања, ра-
дног ангажовања, образовања малолетних осуђеника итд. Правни 
положај малолетних осуђеника у Србији је усклађен са стандарди-
ма присутним у упоредном законодавству већине европских држа-
ва. У том погледу је значајно указати на подударност наших 

                                                 
20 У КПЗ Ваљево су нас упознали са могућностима које се малолетницима нуде 
кроз систем тзв. неформалног образовања. Прецизније, организује се курс из 
информатике који, упоредо са малолетним осуђеницима, похађају и запослена 
лица у Заводу. На пример, у 2011. години је овај курс похађало укупно 30 осу-
ђеника, од чега је 1/3 припадала старосној категорији малолетних осуђеника. 
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законских решења о малолетницима са немачким и аустријским 
законодавством. Међутим, основна слабост у процесу примене 
кривичних санкција према малолетницима управо лежи у разли-
читим условима у којима се ови прописи примењују.21 

На подручју извршења малолетничког затвора можемо 
уочити потпуни несклад између законског и стварног положаја 
малолетних осуђеника. На примеру КПЗ Ваљево и материјала који 
су доступни у вези са извршењем малолетничког затвора према 
малолетницима можемо уочити одсуство неопходних услова за 
квалитетну примену третмана. Под тим подразумевамо архитекто-
нско-грађевинске недостатке објеката који улазе у састав казнено-
поправних установа, недовољна финансијска средства за њихово 
одржавање, немогућност наставка образовања или запослења 
малолетних осуђеника по отпуштању са издржавања казне мало-
летничког затвора и др. Стога се заједнички именитељ општег 
стања у коме се налази наше друштво односи на недостатак фина-
нсијских средстава, неповољно социјално окружење у време и 
након издржане казне малолетничког затвора, нарушене породи- 
чне односе, идентификовање са негативним личностима из света 
подземља, недовољну медијску посвећеност проблему насиља 
међу младима (вршњачко насиље), поремећени систем вредности 
којим се промовише тежња за стицањем материјалних добара а 
потпуно запоставља развој духовних вредности код младих. Оту-
да, превенција насиља почиње у формирању ставова према наси-
љу, јер се трагичне последице насиља не могу препустити само 
бризи васпитно-образовних установа (Савић, Кнежић, 2007:43). 
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Imprisonment of juvenile offenders 

(legal framework and practical experience) 
 

Abstract: This paper presents a synthesis of the author's efforts 
to treat the issue of punishing juveniles from both normative and 
practical aspects. At both levels it s necessary to determine the actual 
situation in the legislative sphere and penitentiary institutions. These 
issues have been raised following the adoption of the Law on Juvenile 
Offenders and Criminal Protection of Minors within which the subject 
matter of juveniles outstrips the scope of general criminal law. As 
regards juvenile prison sentences, it is important to refer to the 
provisions of the Law on Juvenile Justice, which regulate their 
execution. In addition, it is necessary to point out the possibility of 
applying the relevant provisions of the Law on Execution of Criminal 
Sanctions. After many years of experience in the implementation of the 
new Law on Juvenile Justice (entered into force on 1 January 2006) it 
is important to point out the extent to which its executive regulations 
found their place in practical application. This paper will present the 
experiences of the author gained through many years of dealing with 
juvenile matters, with particular focus on the execution of juvenile 
prison. The observations and conclusions of the author would amount 
to taking into account the need to protect the identities of juvenile 
convicts. 

Keywords: juvenile prison, correctional treatment, the 
classification of convicts, benefits, disciplinary punishment.  


