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оп шта прак са и на пред на прак-
са.

У овом ра ду су пред ста вље-
не кључ не ком пе тен ци је ко је 
чи не осно ву раз во ја на став них 
про гра ма и на кнад ног вред но-
ва ња обра зов них ис хо да, као и 
по на ша ња у прак си.
Кључ не ре чи: обра зо ва ње за со-

ци јал ни рад, екс-
пли цит ни на став ни 
про грам,  им пли-
цит  ни на став ни 
про грам, оп шта 
прак са, на пред на 
прак са, ра зно ли-
кост
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МилошД.Антонић
Фа кул тет по ли тич ких на у-
ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Приказ 
зборникатекстова

КРИВИЧНО 
ПРАВНИПОЛОЖАЈ
ИСОЦИЈАЛНО

ПРАВНАЗАШТИТА
МАЛОЛЕТНИКА

Ма ло лет нич ка де ли квен ци ја 
је пред мет ин те ре со ва ња на уч-
ни ка и струч ња ка раз ли чи тих 
обла сти и про у ча ва се са кри-
вич но прав ног, кри ми но ло шког, 
кри ми нал ноп си хо ло шког, пси-
хи ја триј ског, вик ти мо ло шког и 
дру гих аспе ка та. О овој по ја ви 
је до са да об ја вљен ве ли ки број 
ис тра жи ва ња и сту ди ја. 
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Те мат ски збор ник „Кри вич-
но прав ни по ло жај и со ци јал на 
за шти та ма ло лет них пре ступ-
ни ка“ пред ста вља је дин стве ни 
при каз ко ји ана ли зи ра по ло жај 
мла дих у су ко бу са за ко ном, 
пер спек ти ве раз во ја пре вен тив-
них про гра ма и не до ста ју ћих 
услу га, као и мо гућ но сти  њи-
хо ве ин те гра ци ју у за јед ни цу. 
Са сто ји се из два на ест ко ји су 
по де ље ни у две те мат ске це ли-
не: Кри вич но прав ни по ло жај 
ма ло лет них пре ступ ни ка и Со-
ци јал на за шти та ма ло лет них 
пре ступ ни ка – од те о ри је ка 
прак си.

Проф. др Дра ган Јо ва ше вић 
ис ти че у пр вом де лу да је За кон 
о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри-
вич них де ла и кри вич но прав-
ној за шти ти ма ло лет них ли ца 
у Ре пу бли ци Ср би ји основ ни, 
не по сред ни из вор ма ло лет нич-
ког кри вич ног пра ва ко ји има 
при мат у при ме ни пре ма ма ло-
лет ним учи ни о ци ма кри вич них 
де ла. У свом ра ду Ма ло лет нич-
ко кри вич но пра во – са вре ме не 
тен ден ци је и пра во Ср би је, ко ји 
је пр ви из ло жен у овом збор-
ни ку, проф. Јо ва ше вић на во ди 
да је из два ја њем овог за ко на 
из Кри вич ног за ко ни ка учи ње-
на ра ди кал на из ме на у обла сти 
ма ло лет нич ког кри вич ног пра-
ва. На тај на чин је из вр ше на ко-
ди фи ка ци ја це ло куп ног ма ло-
лет нич ког кри вич ног пра ва као 
осно ва ре ле вант них ме ђу на род-
них прав них ака та уни вер зал-
ног и ре ги о нал ног ка рак те ра. 
Ма ло лет нич ко кри вич но пра во 

пред ста вља скуп (си стем) за-
кон ских про пи са ко ји ма је ре гу-
ли сан по ло жај (пра ва, оба ве за 
и од го вор но сти) ма ло лет ни ка1) 
у кри вич ном пра ву у це ло сти2). 
Те ме ко је аутор об ра ђу је су по-
јам, си стем и из во ри ма ло лет-
нич ког кри вич ног пра ва, ути цај 
ме ђу на род них прав них ака та на 
до ма ће ма ло лет нич ко кри вич но 
пра во, ка рак те ри сти ке ма те ри-
јал ног кри вич ног пра ва  и ма-
ло лет нич ког про це сног кри вич-
ног пра ва.

Ал тер на тив ни на чин ре а-
го ва ња на ма ло лет нич ку де ли-
квен ци ју (са по себ ним освр том 
на по рав на ње са оште ће ним) 
је на ред на те ма у збор ни ку, ко-
ју об ра ђу је мр Ду ши ца Ми ла-
ди но вић-Сте фа но вић, аси стент 
Прав ног фа кул те та Уни вер зи-
те та у Ни шу. Мо дел ал тер на-
тив ног по сту па ња је усме рен 
ка пред у пре ђе њу во ђе ња кри-
вич ног по ступ ка и ши ро ку при-
ме ну ал тер на тив них ме ра, што 
под ра зу ме ва ко ор ди ни сан рад 
со ци јал них слу жби и др жав них 
ор га на, као и си сте мат ску дру-
штве ну ак ци ју са ци љем спе-
ци јал не пре вен ци је. Аутор ка 
кри тич ки са гле да ва вас пит не 
на ло ге, са по себ ним освр том 
на по рав на ње са оште ће ним у 
аустриј ском пра ву ко је је при-
1) Б. Че јо вић, Кри вич но пра во у суд ској 

прак си, Књи га пр ва, Оп шти део, Бе о-
град, 1985, стр. 492.

2) О. Пе рић, По ло жај ма ло лет ни ка у ју-
го сло вен ском кри вич ном за ко но дав ству 
са ста но ви шта за шти те људ ских пра-
ва, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та 
у Но вом Са ду, Но ви Сад, бр. 1-3/2000, 
стр. 27-32.
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лич но ути ца ло на нор ма тив но 
уоб ли ча ва ње у ма ло лет нич ком 
кри вич ном пра ву Ре пу бли ке 
Ср би је.

Проф. др Са ша Кне же вић са 
Прав ног фа кул те та Уни вер зи-
те та у Ни шу на во ди да је спе ци-
фич ност су да за ма ло лет ни ке то 
што се ње го ва уло га не за вр ша-
ва из ри ца њем вас пит не ме ре. У 
тек сту Ану ли ра ње деј ства кри-
вич них санк ци ја из ре че них ма-
ло лет ни ци ма, проф. Кне же вић 
се ба ви об у ста вља њем из вр ше-
ња вас пит них ме ра и из ме на ма 
од лу ке о вас пит ним ме ра ма, као 
и прав ним ле ко ви ма у по ступ ку 
пре ма ма ло лет ни ци ма. Суд за 
ма ло лет ни ке, при ли ком вр ше-
ња над зо ра над из вр ше њем вас-
пит них ме ра, мо же ану ли ра ти 
деј ство ове кри вич не санк ци је у 
то ку са мог по ступ ка из вр ше ња. 
Над зор на уло га омо гу ћа ва да 
се, не за ви сно од по ступ ка ини-
ци ра ња пре и спи ти ва ња чи ње-
нич не и прав не уте ме ље но сти 
од лу ка у по ступ ку по прав ним 
ле ко ви ма, ану ли ра деј ство вас-
пит них ме ра.

У че твр том тек сту пр вог де-
ла збор ни ка, проф. др Сло бо-
дан ка Кон стан ти но вић Ви лић 
и проф. др Ми о ми ра Ко стић 
па жњу по све ћу ју раз ли чи тим 
мо де ли ма ре сто ра тив не прав-
де при ме ње ним пре ма ма ло-
лет ним де ли квен ти ма. По је ди-
ни мо де ли овог ти па се још не 
при ме њу ју у кри вич но прав ном 
си сте му Ре пу бли ке Ср би је, али 
пред ста вља ју при мер до бре 

прак се ре сто ра тив ног при сту па 
ма ло лет нич кој де ли квен ци ји. 
Скуп тих мо де ла чи не по ро дич-
не рас пра ве, па не ли за мла де 
де ли квен те, ре сто ра тив но упо-
зо ре ње од стра не по ли ци је и 
ре сто ра тив не кон фе рен ци је. 
Њи хо вом при ме ном жр тва ма се 
омо гу ћа ва да не по сред но уче-
ству ју у си ту а ци ји на ста лој из-
вр ше њем кри вич ног де ла, док 
учи ни лац има мо гућ ност да 
при хва ти од го вор ност и по ка же 
ка ја ње.

Дар ко Ди мов ски и Иван 
Илић, аси стен ти Прав ног фа-
кул те та Уни вер зи те та у Ни шу, 
ауто ри су тек ста Мо гућ но сти 
при ме не ин стру ме на та ре сто-
ра тив не прав де у кри вич ном по-
ступ ку пре ма ма ло лет ни ци ма. 
У увод ном де лу тек ста ба ве се 
раз ли чи тим схва та њи ма ре сто-
ра тив не прав де и ме ђу на род-
ним до ку мен ти ма о овој те ми. 
Ма ло лет нич ко кри вич но пра во 
је пре тр пе ло зна чај не про ме не 
у по след њим де це ни ја ма ХХ 
ве ка, ко је се ма ни фе сту ју у на-
чи ну ре а го ва ња на кри ми на ли-
тет ма ло лет ни ка. Под ути ца јем 
ових про ме на, др жа ве бив ше 
СФРЈ су угра ди ле прин ци пе 
ре сто ра тив не прав де у сво је 
ма ло лет нич ко кри вич но за ко-
но дав ство. Њи хо ва свр ха је ја-
ча ње од го вор но сти ма ло лет ног 
из вр ши о ца кри вич ног де ла, за-
до во ље ње ин те ре са оште ће ног 
ли ца и укљу чи ва ње ло кал не 
за јед ни це у ре ак ци ју дру штва 
на кри ми на ли тет ма ло лет ни ка. 
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Ауто ри на гла сак ста вља ју на 
по сту пак по сре до ва ња, ин сти-
ту та ко ји зна чај но ко ре спон ди-
ра са су шти ном иде је ре сто ра-
тив не прав де.

За вр шни текст у пр вом де лу 
збор ни ка Суд ско-пси хи ја триј-
ска ве шта че ња ма ло лет них 
из вр ши ла ца кри вич них де ла, 
рад је проф. др Зо ра на Ћи ри ћа. 
Суд ско пси хи ја триј ска ве шта-
че ња за у зи ма ју по себ но ме сто у 
суд ским по ступ ци ма пре ма овој 
ка те го ри ји де ли кве на та, али 
пру жа ју по дат ке ко ји се мо гу, у 
зна чај ној ме ри, ко ри сти ти у ка-
сни јој про це ду ри ре со ци ја ли за-
ци је и ре ха би ли та ци је ових ли-
ца. У су шти ни, ра ди се о мул ти-
ди мен зи о нал ном са гле да ва њу 
ста ња ду шев ног здра вља ма-
ло лет них по чи ни ла ца кри вич-
них де ла, те су ова ве шта че ња 
ре зул тат тим ског ра да суд ских 
пси хи ја та ра, кли нич ких пси хо-
ло га, пе да го га, со ци јал них рад-
ни ка, де фек то ло га и др. За раз-
ли ку од ве шта че ња пу но лет них 
де ли кве на та, ова ве шта че ња 
има ју за циљ обез бе ђе ње од-
ре ђе не кри вич но прав не, али и 
пси хо ло шке за шти те лич но сти 
ма ло лет них де ли кве на та, с об-
зи ром на окол но сти по ко ји ма 
увек тра је њи хов ин ди ви ду ал ни 
раз вој и са зре ва ње на ин те лек-
ту ал ном, емо ци о нал ном и со ци-
јал ном пла ну. 

Дру га те мат ска це ли на збор-
ни ка по чи ње тек стом Ком па-
ра тив на ана ли за ефи ка сно сти 
про гра ма пре вен ци је ма ло лет-

нич ке де ли квен ци је. У овом ра-
ду проф. др Ми ро слав Бр кић 
и аси стент ки ња Дра га на Стан-
ко вић Фа кул те та по ли тич ких 
на у ка да ју при каз ком па ра тив-
ног пре гле да основ них ка рак-
те ри сти ка и ефе ка та не ких од 
нај це лис ход ни јих про гра ма 
пре вен ци је ма ло лет нич ког пре-
ступ ни штва ко ји се им пле мен-
ти ра ју ши ром све та и ко ји су 
озна че ни као про гра ми “до бре 
прак се“. Про гра ми ко је ауто ри 
ана ли зи ра ју су: Деј вид Олд сов 
про грам кућ не по се те, Пе ри јев 
пред школ ски про грам, про грам 
Не ве ро ват не го ди не, Про гра ми 
у шко ла ма, Про гра ми мен тор-
ства, Про гра ми у за јед ни ци и 
По ли циј ски час. Им пле мен та-
ци ја ових пре вен тив них про-
гра ма исто вре ме но зна чи и пре-
вен ци ју гу бит ка жи во та мла дих 
љу ди, штед њу за по ре ске об ве-
зни ке и за шти ту за јед ни ца од 
не по треб не вик ти ми за ци је. 

Проф. др Ни јаз Ка рић го во-
ри о мо гућ но сти ма со ци јал ног 
ра да и пре вен ци ји пре ступ нич-
ког по на ша ња ма ло лет ни ка у 
ло кал ној за јед ни ци. Ло кал на 
за јед ни ца има ве ли ке и не ис ко-
ри шће не мо гућ но сти де ло ва ња 
за оства ре ње сле де ћих ци ље ва 
пре вен тив ног со ци јал ног ра да у 
за јед ни ци: под сти ца ње раз во ја 
за јед ни це, ор га ни зо ва ње за јед-
ни це у ци љу успе шни јег оства-
ри ва ња со ци ја ли за тор ске функ-
ци је, успе шни је ко ри шће ње ре-
сур са за јед ни це, оства ри ва ње 
пре вен тив ног при сту па и бла го-



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 2/2013, година 48. стр. 187-190.

146

вре ме ног ре ша ва ња со ци јал них 
про бле ма и ши ро ку со ци јал ну 
пар ти ци па ци ју гра ђа на у оства-
ри ва њу ци ље ва за јед ни це. Пре-
вен тив на функ ци ја ло кал не за-
јед ни це се огле да у ини ци ра њу 
и ко ор ди на ци ји пре вен тив них 
ак тив но сти раз ли чи тих аге на са 
со ци ја ли за ци је, као што су: по-
ро ди ца, шко ла, сред ства јав ног 
ин фор ми са ња и др. Кон крет на 
ем пи риј ска ис тра жи ва ња мо гу 
да ти ја сни је од го во ре о ствар-
ним ре зул та ти ма пре вен тив ног 
де ло ва ња со ци јал ног ра да у за-
јед ни ци. 

Пред мет ра да тек ста Стрес 
и агре сив ност код уче ни ка срп-
ских и гр чих сред њих шко ла је 
утвр ђи ва ње раз ли ка и/или слич-
но сти у ин тен зи те ту из ло же но-
сти стре су и про дук ци ји агре-
сив ног по на ша ња код уче ни ка 
сред њих шко ла две ју зе ма ља, 
има ју ћи у ви ду раз ли чи та тра-
ја ња и ин тен зи те те не по вољ них 
со ци јал них окол но сти. Пси хо-
ло зи Ми о драг Ми лен ко вић, Ев-
мор фиа Мит сиу и Ми ле на Пет-
ко вић су, ис тра жи ва њем, до шли 
до за кључ ка да по сто је зна чај не 
раз ли ке у ре а го ва њу на стрес 
ме ђу уче ни ци ма ових две ју зе-
ма ља, као и то да је агре сив ност 
код обе по пу ла ци је из над про-
сеч них вред но сти за сред њо-
школ ски уз раст. Не га тив не по-
сле ди це се мо гу ин ди ко ва ти у 
ви ше ни воа, од ин ди ви ду ал ног 
(про бле ми у по ро дич ним од но-
си ма, у шко ли, у ме ђу људ ским 
од но си ма), до ши ре со ци јал не 

рав ни (по раст асо ци јал ног и ан-
ти со ци јал ног по на ша ња, не по-
ве ре ње у ин сти ту ци је, од су ство 
чвр стих мо рал них вред но сти и 
др.)

Ве ра Де спо то вић Ста на ре-
вић, дипл. со ци јал на рад ни ца, 
пред ста вља до са да шњу прак су 
при ме не вас пит них на ло га, ре-
гу ли са них но вим За ко ном о ма-
ло лет ним учи ни о ци ма кри вич-
них  де ла и кри вич но прав ној 
за шти ти ма ло лет них ли ца. У 
ра ду је пред ста вљен и при ступ 
ре сто ра тив не прав де, као оквир 
за при ме ну вас пит них на ло га. 
Ис так ну ти су не ки ре зул та ти и 
до би ти од при ме не вас пит ног 
на ло га – по рав на ње са оште ће-
ним, у Град ском цен тру за со-
ци јал ни рад у Бе о гра ду, ко ји се 
при ме њу ју у раз ли чи тим фа за-
ма суд ског по ступ ка. По сто је ће 
ис ку ство у при ме ни вас пит ног 
на ло га по рав на ња са оште ће-
ним по ка зу је до бре ре зул та те, 
иако ни су оства ре ни сви нео п-
ход ни пред у сло ви за ње го ву ре-
а ли за ци ју.

Раз ви ја ју ћи мо де ле збри ња-
ва ња кроз ме шо ви ти си стем за-
шти те, уз парт нер ство вла ди ног 
и не вла ди ног сек то ра, на ста ла 
је услу га Днев ни цен тар као по-
др шка де ци и мла ди ма у су ко-
бу са за ко ном у Ба ња Лу ци, што 
ауто ри прет по след њег тек ста у 
збор ни ку, мр сц. Дра ган Ву кај-
ло вић и мр сц. Бо јан Зец, на во-
де као јед ну од ал тер на ти ва суд-
ском по ступ ку за ма ло лет ни ке. 
Отва ра њем Днев ног цен тра за 
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ма ло љет ни ке ко ри сни ци ма је 
омо гу ће на со ци јал на ин те гра-
ци ја, сти му ла ци ја по зи тив них 
по тен ци ја ла, ор га ни зо ва ње сло-
бод ног вре ме на, ја ча ње лич них 
ка па ци те та, про ши ри ва ње со-
ци јал не мре же.

За вр шни текст у збор ни ку 
- Ис ку ства у ор га ни зо ва њу и 
спро во ђе њу услу ге днев ног бо-
рав ка за де цу и мла де у ри зи ку у 
Кру шев цу рад је дипл. спе ци јал-
ног пе да го га Ра до ми ра Јеф ти-
ћа. Циљ ра да је пред ста вља ње 
при ме ра до бре прак се у за шти-
ти ма ло лет них учи ни ла ца кри-
вич них де ла и при ме ни За ко на 
о ма ло лет ни ци ма ко ја се већ 
три го ди не успе шно спро во ди 
у Кру шев цу. У ра ду са ко ри-
сни ци ма су, по ред ру ко во ди о ца 
днев ног бо рав ка, ан га жо ва на 
још три струч на са рад ни ка: је-
дан спе ци јал ни пе да гог у свој-
ству во ди те ља днев ног бо рав ка 
и два еду ко ва на во лон те ра – 
спец. пе да гог и ап сол вент пси-
хо ло ги је. Ин ди ви ду а ли зо ван 
при ступ у ра ду са ко ри сни ци ма 
се по ка зао ве о ма успе шним јер 
је основ на по тре ба ове по пу ла-
ци је по све ћи ва ње ин ди ви ду ал-
не па жње, по др шке и над зо ра. 

Те мат ски збор ник Кри вич-
но прав ни по ло жај и со ци јал на 
за шти та ма ло лет них пре ступ-
ни ка, ко ји су де таљ но и ода бра-
но при ре ди ли проф. др Ми о ми-
ра Ко стић, проф. др Сло бо дан ка 
Кон стан ти но вић Ви лић и проф. 
др Ми ро слав Бр кић,  пред ста-
вља сво је вр стан при руч ник 

свим про фе си о нал ци ма ко ји се 
у свом  сва ко днев ном ра ду ба ве 
мла ди ма у су ко бу са за ко ном и 
мо гућ но сти ма њи хо ве ин те гра-
ци је у си стем со ци јал не за шти-
те и за јед ни цу.
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