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М а р и ј а  М и у ц а,
адвокат у Вршцу

ПОРОДИЦА, ШКОЛА,  
ГРУПЕ ВРШЊАКА И КРИМИНАЛИТЕТ22

САЖЕТАК: Криминологија је самостална наука о човеку и 
друштву која, користећи сазнања и истраживачке поступке, ем-
пиријски проучава криминални феномен тј. злочин, његовог из-
вршиоца и жртву, криминалитет и начин на који друштво реагу-
је на криминално понашање. Општи услови који детерминишу 
криминалитет реализује се преко непосредних узрока и инди-
видуалних чинилаца, који стоје у директном односу према кри-
миналној активности. Ти непосредни узроци и индивидуални 
чиниоци узрокују и условљавају криминалитет из непосредне 
дистанце и због тога се и називају „криминогеним факторима”. 
Малолетничка делинквенција представља по своме карактеру 
исту област понашања као и криминално понашање одраслих 
лица, па се сматра као део криминалитета узев уопште тј. она 
има низ обележја и карактеристика заједничких са кримина-
литетом пунолетних лица. Али због њиховог узраста и других 
елемената, пре свега социолошких, психолошких, биолошких, 
криминално-политичких и других, малолетничка делинквенци-
ја има и низ посебних карактеристика. Фактори који делују на 
јављање малолетничке делинквенције су веома сложени и раз-
новрсни што је условљено посебним социјалним, економским, 
културним и другим релевантним условима појединих земаља 
и положаја омладине у њима. Социјална превенција се може 
одредити као систем превентивних мера, програма и метода 
друштвених и државних субјеката у спречавању криминалитета 
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и сличних појава друштвене патологије. Мере социјалне пре-
венције према деци и малолетницима деле се на мере усмере-
не на појединца и мере усмерене на друштвену заједницу. Со-
цијализација младих је увек актуелна друштвена тема која има 
вишедимензионални карактер. Социјализација представља про-
цес помоћу којег деца (или други нови чланови друштва) стичу 
знања о начину живота у свом друштву. Циљ социјализације је 
да млади науче како се треба понашати у друштвеној заједни-
ци којој припадају и у којој тече њихов психо-социјални развој. 
Посредници или агенси социјализације су групе или друштвени 
оквири у којима се одигравају значајни процеси социјализације. 
Међу најважнијим агенсима социјализације који утичу на фор-
мирање и развој личности су породица, школа и вршњаци. 

Кључне речи: криминологија, криминогени фактори, мало-
летничка делинквенција, социјална превенција, социјализација, 
агенси социјализације − породица, школа, вршњаци

Криминологија је самостална наука која, користећи сазнања и истра-
живачке поступке наука о човеку и друштву, емпиријски проучава крими-
нални феномен тј. злочин, његовог извршиоца и жртву, криминалитет и 
начин на који друштво реагује на криминално понашање.1 Из дате дефи-
ниције следи да се предмет криминологије састоји од пет елемената и он 
се може посматрати из три различита угла. Те три димензије су: феноме-
нолошка, етиолошка и виктимолошка. Феноменолошка димензија проу-
чава појавне облике криминалног феномена, етиолошка проучава утицаје 
на злочин и криминалитет који остварују друге појаве, а виктимолошка 
димензија сагледава криминални феномен из угла жртве.

Изучавање криминалне етиологије треба да укаже на узроке њиховог 
јављања што представља полазиште у настојањима на сузбијању саме по-
јаве. Општи услови који детерминишу криминалитет реализује се преко 
непосредних узрока и индивидуалних чинилаца, који стоје у директном 
односу према криминалној активности. Ти непосредни узроци и инди-
видуални чиниоци узрокују и условљавају криминалитет из непосредне 
дистанце и због тога се и називају „криминогеним факторима”. Циљ изу-
чавања узрока јављања криминалитета је настојање да се предузму ефи-
касније мере на његовом сузбијању и то управо у друштвеним условима 
који су и детерминисали јављање истог. Општи услови су, значи, одраз 
друшвене структуре из целокупног друштвеног развоја, па је и њихово 
изучавање условљено сагледавањем токова тог развоја. Наиме, од битног 
су значаја криминогени фактори који непосредно утичу на јављање кри-
миналитета, испољавајући одређене специфичности по учесталости испо-

1 Игњатовић, Ђ., Криминологија, Београд, 2005. стр. 47.
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љавања, снази утицаја, међусобној повезаности и другим особеностима, 
без обзира на исте друштвено-економске услове из којих у основи потичу. 
Појму „криминогени фактор” се најчешће придаје значење које обухвата 
све везе које се на било који начин успостављају између криминалитета и 
разних околности субјективног и објективног карактера. Међутим, сваки 
криминални догађај се јавља у одређеној средини, под одређеним објек-
тивним околностима које детерминишу социјалне услове и утичу на фор-
мирање делинквентне личности, у односима између извршилаца деликата 
и жртви. У тој комплексној ситуацији, у интеракцији спољних утицаја, 
које врше друштвена средина и жртва с једне стране и ендогених утицаја, 
који прате учиниоца дела, као што су мотиви, емоције, склоности, интели-
генција, темперамент и слично, с друге стране, искључиво треба тражити 
узроке делинквентног понашања.

Човек је друштвено биће па се због тога његове манифестације, 
укључујући и криминалитет, не могу посматрати издвојено од уже или 
шире друштвене заједнице. Живот у људској заједници не своди се само 
на егзистирање унутар групе већ захтева и прихватање и поштовање одре-
ђених правила, односно начела по којима сваки припадник треба да се 
понаша и влада. Људи често поштују друштвене норме јер су, под ути-
цајем социјализације, на њих навикли. Све друштвене норме праћене су 
санкцијама које промовишу прихватање тих норми, односно спречавају 
њихово кршење. Санкција јесте сваки начин реаговања људи на пона-
шање неког појединца или групе којим се обезбеђује поштовање одређе-
них норми. Санкције могу бити неформалне и формалне. Закон је врста 
формалне санкције коју држава одређује као правило, а грађани те земље 
морају га поштовати, док су неформалне санкције мање организован и 
спонтан начин реаговања на непоштовање норми. Стога се девијантност 
може дифинисати као непризнавање датог скупа норми које прихвата  
знатан број људи у некој заједници или друштву. Девијантност и кри-
минал нису синоними, иако се у већини случајева поклапају. Појам де-
вијантности је много шири од појма криминала, који се односи само на 
оно неконформистичко понашање којим се крши закон. Следи да се циљ 
сваког друштва састоји у заштити појединца и друштва од деловања кри-
миналитета и у ту сврху свака држава доноси низ закона с описом свих 
инкриминисаних дела која се могу предвидети. Циљ друштва није само да 
се брани, већ и да превентивно делује и уклања узроке. 

Малолетничка делинквенција представља по своме карактеру исту 
област понашања као и криминално понашање одраслих лица, па се сма-
тра као део криминалитета узев уопште, тј. она има низ обележја и ка-
рактеристика заједничких са криминалитетом пунолетних лица. Али због 
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њиховог узраста и других елемената, пре свега социолошких, психоло-
шких, биолошких, криминално-политичких и других, малолетничка де-
линквенција има и низ посебних карактеристика. Ову специфичност ува-
жава и кривично право и установљава и посебан кривичноправни положај 
за малолетног учиниоца кривичног дела, тако да питање кривичноправног 
статуса малолетника подразумева следеће основне елементе: питање кри-
вичне одговорности, надлежних органа, поступања који они примењују и 
питање кривичних санкција које се изричу малолетним учиниоцима кри-
вичних дела.

Што се тиче појма малолетничке делинквенције, у новијој литера-
тури преовлађују два схватања. Према првом, ширем схватању, појам ма-
лолетничке делинквенције се проширује и обухвата све девијације у по-
нашању младих људи као што су: скитња, пушење у школи, бежање из 
породице и школе и сл., као и оне активности које су предвиђене нормама 
материјалног кривичног законодавства. У оквиру овог концепта среће се 
и подела социјално неусклађених малолетника на предделинквенте и де-
линквенте, где је предделинквент малолетник који није извршио кривично 
дело у смислу законских инкриминација али његово понашање почиње да 
добија атипичан карактер и може да га одведе у делинквентну активност. 
Делинквент је онај малолетник који је извршио неко дело које је инкри-
минисано по позитивним нормама материјалног кривичног права. Према 
другом, ужем схватању, малолетничка декинквенција обухвата све актив-
ности малолетника које су инкриминисане према позитивним кривичним 
законима појединих земаља. Реч је о случајевима тј. активностима које 
ако су учињене од одраслих људи представљају кривична дела. Ово схва-
тање је оправдано и са становишта криминалне политике.

Што се тиче етиологије малолетничке делинквенције она се у кри-
минолошкој литератури различито објашњава и појму криминогеног фак-
тора дају се веома различита значења. Тако фактори који делују на ја-
вљање малолетничке делинквенције су веома сложени и разноврсни што 
је условљено посебним социјалним, економским, културним и другим 
релевантним условима појединих земаља и положаја омладине у њима. 
До егзактног увида у ову појаву може се доћи једино на основу научних 
истраживања.2 Као најважније непосредне узроке и услове криминалног 
понашања треба навести сиромаштво, богатство, неадекватне образовне 
и васпитне процесе у школама, неједнакост и друштвени статус родитеља 
са претераним социјалним разликама, осећање неправде, слабе могућно-
сти запослења, прекомерно уживање алкохола и дрога, средства масов-
них комуникација испољена негативним садржајем, културну заосталост 

2 Милутиновић, М., Криминологија, Београд, 1989, стр. 249.
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и конфликте који се на тој основи јављају, утицаје заосталих схватања и 
друге околности. Ови чиниоци се јављају као непосредни узроци и услови 
криминалног понашања уопште, али су неки међу њима специфични за 
малолетничку делинквенцију. На пример, деградирана и дефицијентна по-
родица, недостаци и неуспех у образовању, неадекватни институционал-
ни услови ресоцијализације, утицај улице и омладинских делинквентних 
група. Такође, треба обратити пажњу и на одсуство институционалних 
терапеутских и превентивних мера и решења, којима се повећавају могућ-
ности за испољавање разних асоцијалних и антисоцијалних понашања. На 
пример, неадекватно функционисање служби и институција за социјални 
рад, недовољна мрежа институција за корекцију и ресоцијализацију деце 
и омладине, занемаривање стваралачког коришћења слободног времена и 
стварања услова за менталну и физичку рекреацију омладине и слично. 
Значи, тек се социјализацијом, тј. процесом учења, а на основу контаката 
са другим особама помоћу којих појединац стиче облике понашања од 
важности за друштвени живот, формира појединац као људска личност.

СОЦИЈАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА ПРЕМА ДЕЦИ  
И МАЛОЛЕТНИЦИМА И СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Превенцијом криминалитета сматра се употреба свих средстава и 
мера усмерених на спречавање појављивања неког од облика кримина-
литета. Успешна превенција има две димензије − прогнозу и интервенци-
ју. Значи да се у реализацији превентивних мера мора научним методом 
предвидети када, где и како се криминал јавља, па тек ако о томе постоје 
одређена сазнања следећи корак је интервенција да би се та појава успе-
шно спречила. Међутим, тај задатак није лак јер не постоје „друштвене 
законитости” које би откриле извесне правилности у дешавању крими-
налних радњи.

У мере превенције у ширем смислу спадају поступци и сличне ак-
тивности државних и друштвених органа усмерених на спречавање нега-
тивних друштвених појава, забрањених и штетних последица и стварање 
услова за њихово будуће нестајање.3 Мере превенције се могу разврстати 
по свом садржају (у зависности од циља) на: економске, васпитно-обра-
зовне, социјално-заштитне, социјално-васпитне, здравствене, правне, ди-
сциплинске и друге. Мере превенције које се јављају у области малолет-
ничког криминалитета предузимају породица, школа, центри за социјални 
рад, органи старатељства.

3 Кривокапић, В., Превенција криминалитета, Београд, 2002, стр. 37.
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Наиме, социјална превенција се може одредити као систем превен-
тивних мера, програма и метода друштвених и државних субјеката у 
спречавању криминалитета и сличних појава друштвене патологије. Мере 
социјалне превенције према деци и малолетницима деле се на мере усме-
рене на појединца и мере усмерене на друштвену заједницу. Мере које 
су усмерене на појединца усмерене су на развијање оних облика пона-
шања који су друштвено прихватљиви и остварују се помоћу конкретних 
техника: запошљавање и тренирање, предшколски програми, специјалне 
службе за рад са децом, службе за праћење појединаца. Под мерама усме-
рених на друштвену заједницу подразумевају се сви облици друштвеног 
живота који сачињавају окружење потенцијалних преступника (секундар-
не друштвене групе којима појединац припада и локална заједница која 
га окружује). Крајњи циљ је интеграција појединца у неки од легитимних 
социјалних оквира. Ове мере остварују се кроз неколико модела: јачање 
локалне заједнице, феномен социјалне дезорганизације, службе за помоћ 
младима, рад са домаћинствима и појединцима.

На крају, да би мере социјалне превенције биле успешне оне тре-
ба да испуне још неке услове: да буду свеобухватне и интензивне, да се 
спроводе енергично и одлучно, да укључују поступак од случаја до слу-
чаја и да се боре за сваког појединца, да имају у виду посебне потребе и 
специфичности појединца, да се повезују са деловањем заједнице, школе, 
предузећа и осталих облика социјалног удруживања, да обезбеде третман 
појединцима, не само у породици, него и у заједници и да интензивно 
раде на побољшању његовог социјалног окружења.4

Тако вршећи превентивно сузбијање криминалитета као сталан про-
цес и задатак, ови превентивни органи и институције обављају један по-
себан и веома значајан проблем друштвеног живота. У питању је, према 
томе, посебно поље регулисања борбе против делинквенције и девијације, 
које се остварује деловањем на криминогене факторе тј. узроке и услове 
инкриминисаног понашања, са циљем да се одстрани његово јављање и 
пресече пут даљег делинквентног понашања.

Социјализација младих је увек актуелна друштвена тема која има ви-
шедимензионални карактер. Суштина и битни циљеви социјализације мла-
дих имају различит карактер у различитим друштвеним заједницама. Но, 
може се рећи да социјализација представља процес помоћу којег деца (или 
други нови чланови друштва) стичу знања о начину живота у свом дру-
штву. Социјализација је најзначајнији канал за пренос културе кроз вре-
ме и генерације.5 Она је осмишљена планска друштвена активност коју 

4 Гиденс, Е., Социологија, Београд, Економски факултет, 2003, стр. 30.
5 Види више о томе Кривокапић, В., Превенција криминалитета, Београд, 2002,  

стр. 127−134.  
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реализују примарне друштвене групе као што су породица, школа, групе 
вршњака и други чиниоци. Циљ социјализације је да млади науче како се 
треба понашати у друштвеној заједници којој припадају и у којој тече њи-
хов психо-социјални развој. Важност социјализације је у томе што: 

1) представља процес путем кога појединци и нове генерације стичу 
својства која ће омогућити укључивање у друштво и 

2) неизбежан је пут у формирању и развоју личности. 
Социјализација се остварује социјалним учењем и при том учењу ва-

жна је и улога социјалних фактора, а то значи особа, група и друштвених 
институција. Постоје три главне групе садржаја социјалног учења: 

1) одређена знања, вештине и навике које неко друштво сматра по-
требним за успешно укључивање у друштвени живот; 

2) одређен начин живљења, односа са људима и начина реаговања 
на проблеме и решавање проблема са којима се људи срећу, а које 
захтева одређена култура;

3) одређени мотиви, ставови, норме који треба да постану усвојени 
принципи деловања чланова неког друштва и припадника неке 
културе.

Посредници или агенси социјализације су групе или друштвени 
оквири у којима се одигравају значајни процеси социјализације. Примар-
на социјализација обухвата период дојенчета и раног детињства и уједно 
представља најинтензивнији период процеса учења културе. У том добу 
деца уче језик и основне обрасце понашања који чине основу каснијег 
учења. Породица представља главног посредника социјализације у тој 
фази. Секундарна социјализација дешава се касније у друштву и у току 
периода сазревања. У овој фази су други агенси социјализације − школа, 
вршњаци, различите организације, медији, радно место и друго.

Међу најважнијим агенсима социјализације који утичу на формира-
ње и развој личности су породица, школа и вршњаци. 

ПОРОДИЦА И КРИМИНАЛИТЕТ

Највећи значај за формирање личности приписује се породици, а 
посебно односима родитеља према детету. Услови породичног живота у 
првим годинама детињства нарочито су важни за то каква ће се личност 
формирати и каква ће она бити у току читавог живота. Дете је отац човека 
(Фројд) односно личност одраслог човека више од свега одређује његово 
рано детињство. Али, породични услови остају важан фактор социјализа-
ције током целог детињства, као и у адолесценцији. За развитак личности 
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је пре свега важно да дете има осећај сигурности, да осећа да се родите-
љи о њему брину и да га воле. Недовољна брига за дете или непостоја-
ње љубави према њему, крут ауторитаран однос, првенствени су узроци 
јављања друштвених непожељних особина, као што су агресивност, не-
пријатељски став према околини или повлачење у себе и пасивност. Веро-
ватније је да ће деца из породица у којима постоји међусобно поверење, 
љубав, другарски однос, и између родитеља самих и између родитеља и 
деце, бити људи са позитивним особинама, независније особе, сигурније 
у себе и уравнотеженије него деца из породица у којима су чести сукоби 
и размирице и у којима нема довољно пажње према детету. Утицај по-
родице и родитеља на развитак личности детета значајан је и због тога 
што друштво преко родитеља преноси прихваћена схватања о пожељним 
особинама и жељеном понашању. Родитељи представљају узор за децу са 
којима се они идентификују и које подражавају. Наиме, породичне прили-
ке могу имати и позитиван и негативан утицај на своје чланове, посебно 
на децу у процесу њиховог психофизичког развоја. Према томе, породица 
често није пристаниште у коме се одмарају дух и тело, већ легло немира 
у коме цветају сукоби и емотивне напетости (Xентинг).6 Далеко већи број 
породица врши позитиван утицај. Међутим, нису ретке и оне друге чији је 
утицај негативан и одвлачи њене чланове, посебно млађе у разне облике 
девијантног понашања. Међутим, у савременим условима интензивне ин-
дустријализације и урбанизације, са великом друштвеном покретљивошћу 
и другим социјалним процесима, долази до радикалног преображаја поро-
дичног живота, до мањег или већег слабљења породичних веза, до јења-
вања њене улоге у остваривању социјалне контроле. Та појава долази до 
изражаја и у развијеним, а још више у земљама у развоју, које су каракте-
ристичне по брзим економским, социјалним и културним променама. При 
томе су се традиционалне функције породице значајно мењале и настајале 
нове, а сходно томе, своју суштину су промениле васпитна, емотивна, за-
штитна и економска функција породице. У раскораку између промена по-
родице и немоћи друштва да преузме одређене породичне функције имамо 
празан ход и негативне утицаје. Брачно-породични поремећаји, без обзира 
на њихов узрок, по правилу доводе до застоја у остваривању породичних 
функција, а тиме и до дезинтеграције породице, при чему породичне де-
зорганизације имају најчешће криминогени значај. У таквим ситуацијама 
долази до деструкције односа у породици, што за последицу има пораст 
развода бракова, нерешене стамбене односе, напуштање породице или 
деце, пораст броја ванбрачне деце и ванбрачних породица, повећан број 
васпитно-запуштене деце, као и деце са психичким и менталним сметња-

6 Вуковић, С. Ш., Крвни деликти у Србији, монографија, Зајечар, 1984.
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ма због породичних неприлика, укључујући и подлегање чланова породице 
одређеним социјално-патолошким појавама. То су друштвено деградиране 
породице које су разорене разноразним другим појавама као што су: алко-
холизам, проституција, скитња, туче, понекад и тешки материјални услови. 
Истраживања су показала да ове породице стварају криминалце показујући 
веће преовладавање нездравих емотивних услова тј. „породични емотив-
ни напон” међу члановима породице, што се манифестује углавном кроз 
непријатељства, мржњу, нетрпељивост, свађу, гунђање или психосоматске 
поремећаје подједнако и код деце и код одраслих. Ако у породици владају 
овакви услови њени чланови су у сталној борби један са другим и осећају 
се изолованим. Деца се осећају запостављеном и имају мало подстицаја да 
прихвате утврђене друштвене стандарде понашања. Неки аутори у услове 
за криминогену оријентацију чланова породице убрајају и чиниоце као што 
су редослед рођења детета или запосленост мајке односно незапосленост 
оца или запосленост мајке ван куће. 

Такве породице су повезане са криминалном активношћу и то пре 
свега са малолетничком делинквенцијом, јер је у њима угрожена соци-
јална адаптација и социјализација најмлађих чланова друштва. Таква се 
деца често одају бежању, агресивном понашању, крађама и слично. Њи-
хово асоцијално и антисоцијално понашање повезано је веома често са 
драмама, породичним кризама и проблемима њихових родитеља. Таква 
атмосфера их тера да у вршењу кривичних дела траже излаз из такве си-
туације, испољавајући тиме реакцију на своју средину.7

Поред ових чинилаца на јављање тзв. „породичног криминалитета” 
утичу и други разни чиниоци који су везани за породицу. На пример, по-
ремећени односи у браку. Међутим, поремећеност и несређеност односа у 
браку не подударају се у потпуности. Друга категорија обухвата и многе 
ситуације, које још не значе да су брачни другови пореметили своје од-
носе. Тако, један од супружника може се одати уживању алкохола, па и 
криминалном понашању а да други то толерише, или пак, могу се оба су-
пружника девијантно понашати на различите начине, уз обострану толе-
ранцију. Али, у многим браковима недостаје та толеранција за понашања 
супротна традиционалним правилима у брачним односима и долази се до 
поремећаја односа. Највећи узроци оваквих стања су алкохолизам, брачно 
неверство, сексуална напуштања или изопачености, обавезе према деци 
из ранијих бракова или ванбрачној деци, мешање родитеља у брак, не-
трпељивост према родбини, претерано трошење новца, неспоразуми око 
васпитавања и животног усмеравања деце, неиспуњење обећаног мираза, 

7 Милутиновић, М., Криминологија, Београд, 1989, стр. 360.
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неспоразуми око избора животне средине, понекад и сиромаштво, несре-
ђене стамбене прилике и слично.

Правило је да више чинилаца делује истовремено, нарочито у оним 
случајевима када их прати међусобна условљеност. А интензитет пореме-
ћености односа зависи од начина реаговања на појаве које га објективно 
условљавају. Поремећени брачни односи не утичу само на криминална 
понашања супружника међусобно, већ имају утицаја и на вршење дела 
према другим лицима, углавном оним која су доприносила или се сматра-
ло да доприносе поремећају односа. Најчешће су то сродници по тазбини.

Са питањем породичне контроле повезано је и питање дисциплине. 
Оно се често третира као значајна мера превентивног карактера. Неки 
аутори сматрају да лабава дисциплина, а поготово одсуство дисциплине 
у породици представља фактор делинквентног понашања, оно долази до 
изражаја нарочито онда када недостају други неопходни утицаји соција-
лизације у породичном животу младог човека.

Породица је један од најважнијих чинилаца и у појави опасног пона-
шања малолетника који су ментално ретардирани. Уколико родитељи не 
прихватају у потпуности дете са смањеним интелигентним способности-
ма, што се често догађа када родитељи примете да је њихово дете мен-
тално ретардирано, оно почне испољавати незадовољство према „неразу-
мљивом ставу родитеља”. У таквим односима развијају се несигурност и 
мржња чији резултат је агресивно понашање, не само према родитељима, 
већ и према наставницима и другим људима који га подсећају на родите-
ље, а затим и према целокупној заједници.

Кривична дела која су детерминисана тим негативним породичним 
утицајима означавају се у литератури термином „породични криминали-
тет”. То је у првом реду криминалитет омладине и деце, затим ту долазе 
кривична дела која се врше између самих брачних другова, као и она дела 
која један или оба родитеља врше према својој деци.8

С обзиром на то да се узроци социјалне дезорганизације знатним де-
лом налазе у друштву тј. проузроковани су социјалним условима живота, 
као и да су сметње за позитивну породичну интеграцију изван могућности 
да их породица сама отклони, неопходна је шира помоћ друштвене зајед-
нице. Помоћ друштва може се састојати у предузимању мера социјалне 
политике за пуно остваривање основних породичних функција. Неопходна 
је интервенција превенције криминалитета у породици у виду реализовања 
низа превентивних програма, с тим што би поједини превентивни програ-
ми требало да буду прилагођени специфичностима конкретне породице и 

8 Милутиновић, М., Криминологија, Београд, 1989, стр. 362.
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узроцима њене дезинтеграције. Тако се у многим земљама, под државним 
и друштвеним покровитељством развијају разне друштвене групе и слу-
жбе, које се старају о породици и њеним најмлађим члановима. То су шко-
ле, центри за социјални рад, органи старатељства, брачна саветовалишта, 
установе, односно домови за збрињавање васпитно запуштене деце итд. 
Неопходна је, такође, и улога полиције, која долази до изражаја у свим 
ситуацијама где постоји или прети опасност од испољавања криминалног, 
прекршајног или социјално-патолошког понашања у породици. У оквиру 
мера превенције усмерене на породицу разликује се неколико метода: слу-
жба за породичну подршку (помоћ породици да постане самостална, обез-
беђење спремности за школу код деце, помоћ деци која имају посебне по-
требе, јачање младих породица, спречавање злоупотребе деце, обезбеђење 
здравствене заштите), обука породица, кућна брига и заштита породице.9

УТИЦАЈ ШКОЛЕ И ОБРАЗОВАЊА

Школа систематски и организовано, користећи и стручна знања о 
процесу социјализације, током много година утиче на широк круг свој-
става и понашања појединца и на развој његове личности. Она је главни 
чинилац у стицању знања и вештина, главни фактор образовања, а исто-
времено и важна установа васпитања и формирања ставова, вредности и 
норми. У школи се стварају услови за интеграцију у друштвени живот и 
она значајно делује на развој личности појединца. На процес, садржај и 
успех социјализације путем школе делује више фактора. Пре свега, кон-
кретни циљеви и планови васпитања и образовања, подешени схватањима 
и интересима водећих снага у друштву. Затим, принципи на којима почи-
вају школско васпитање и образовање и организација школског живота. 
Тиме утиче на степен самосталности у мишљењу и на више или мање 
толерантан или искључив начин понашања. Важну улогу имају и настав-
ници, и то не само као стручњаци и педагози, него и као личности, као и 
родитељи, и они постају позитивни или негативни узори понашања. Ефе-
кат школе као средства социјализације зависи и од односа родитеља према 
школи. Због значаја који има и може да има школа, оправдано је стално 
тражење што целисходнијих школских програма и планова и, уопште, што 
бољег организовања школског система.

9 Види више о томе у: Кривокапић, В., Превенција криминалитета, Београд, 2002, 
стр. 137−139.
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Дакле, школа се третира као установа која испољава велику утицајну 
снагу, не само у односу на образовање и културно уздизање, већ и у по-
гледу емоционалног и интелектуалног развитка и формирања целокупне 
структуре личности младог човека. Она има у томе погледу изванредне 
предности и неограничене могућности, јер остварује контакте са највећим 
делом омладине, од ране младости до зрелог доба. Тиме је школа у стању 
да коригује психичке и друге девијације појединих омладинаца и да их 
оријентише у исправном правцу.

Школа као организована друштвена институција за васпитање и обра-
зовање младе генерације, и систем образовања који се путем ње оствару-
је, повезује се често са малолетном делинквенцијом. Наиме, недостаци у 
процесу остваривања циљева васпитања, моралног уздизања, развијање 
културних, радних и других својстава младе генерације могу изазвати и 
негативне ефекте у њеном понашању. Услед неуспеха у васпитању ства-
рају се друштвено и психолошки повољни услови за такве ефекте, за ја-
вљање девијација у понашању омладинаца, који су дошли под удар таквих 
недостатака и утицаја.10

Међу образовним школским факторима, који доприносе појави ма-
лолетничке делинквенције могу се издвојити најважнији − на пример: за-
немаривање развијања радних навика и склоности у процесу васпитног 
рада, фаворизовање деце из горњих класа и слојева, спречавање иници-
јативе код ученика, недостатак адекватно оспособљених наставника на 
елементарном нивоу, невођење рачуна о школској и радној дисциплини, 
неправилни међулични и међуљудски односи код школске омладине, не-
достатак професионалних саветовалишта, психолога и психијатара за оба-
вљање нужних консултација. Затим, може се још навести и ситуација када 
се недостаци у образовању испољавају у случају када се не води рачуна 
о диференцијацији ученика и одређивању наставних програма, с обзи-
ром на интелектуалне и друге могућности учења, што доводи до разних 
промена у личности тих ученика. Тако, разлози делинквентног понашања 
школске деце могу бити још и неуспех у савлађивању наставне материје 
у случају када је програм преобиман, када не одговара интелектуалном 
нивоу школске омладине, када не привлачи њихову пажњу, што може да 
дође до изражаја у периодима реформе школства, која се не извршава и не 
спроводи адекватно тим захтевима.

Криминалитет код школске деце и малолетника је проблем свих дру-
штвених заједница, при чему се он састоји у кршењу норми од стране 
младих људи чија је биолошка, а тиме и емоционална и социјална зрелост 
у фази развоја. Као најчешћи облици недозвољеног понашања у школи, 

10 Милутиновић, М., Криминологија, Београд, 1989, стр. 363.
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које често претходи криминалном, су: недисциплина, агресивност, бежа-
ње са часова, учестало мењање школа, асоцијалност, пушење, употреба 
алкохола, коришћење опојних средстава, крађе, а у скорије време и ноше-
ње хладног и ватреног оружја, бомби и слично. У школи се јавља и један 
посебан вид асоцијалног понашања где су деца и малолетници ромске 
народности лоше прихваћена још од првих разреда основног образова-
ња. Ово неприхватање код те деце најчешће изазива асоцијалност, агре-
сивност или напуштање школе. Али, један од најразвијенијих проблема 
од којих трпи савремена школа јесте насиље где су ученици или његови 
носиоци или његове жртве и, повезано са тим, страх од насиља који је 
присутан код наставника, породице и друштву уопште.

Што се тиче утицаја образовања на криминалитет, преовлађује ста-
новиште да криминалитет стоји у негативној корелацији са образовањем, 
односно да се уздизањем нивоа образовања смањује стопа криминалитета 
и обрнуто. Полази се од тога да се недовољно образовање граничи са не-
знањем, непромишљеношћу и несхватањем да одређена понашања могу 
бити друштвено опасна. Додаје се још и то да су необразована лица ли-
шена васпитања у духу моралних идеја и више подложна тренутним им-
пулсима, страстима и лошим идејама.

Међутим, понекад се указује да образовање на одређени начин оспо-
собљава човека за вршење криминалних радњи. Пракса показује да кри-
вична дела често врше и високообразовани људи јер постоје неке врсте 
криминалитета код којих је практично искључено да га врше неписмена 
лица или лица са минималним образовањем. Ово је случај код оне делин-
квенције која је везана за обављање одређених дужности, или је прате-
ћа појава неких друштвених занимања и функција на које се не може ни 
доћи, ако лице нема одговрајуће образовање. Ту спада низ кривичних дела 
чији је један од битних елемената службени или одговорни однос учини-
оца као што су, на пример, разне злоупотребе, проневера, пљачка, преваре 
у служби, примање мита, затим још нека дела из оквира политичке делин-
квенције, са нагласком на тзв. криминалитет белог оковратника.

Међутим, треба имати у виду да образовање не делује аутоматски 
на јављање криминалитета, већ преко других непосредних чинилаца, који 
стоје са њим у уској вези, значај образовања за криминалну делатност 
треба посматрати само кроз сагледавање утицаја овог феномена на те 
друге факторе. Наиме, уколико мањи степен образовања подстиче значај 
одређених чинилаца као криминогених фактора, онда се може закључити 
да образовање и криминалитет стоје у негативној корелацији.

С обзиром на то да је школа институција са којом човек читавог жи-
вота остварује неопходан контакт и комуникацију од егзистенцијалног зна-
чаја, сасвим је природно да веза човека са школом захтева и интензивну 



сарадњу школе са породицом, пре свега са родитељима. Поред наставника, 
у остваривању васпитно-образовног процеса значајну улогу има и стручно 
квалификовани тим који се састоји од психолога, педагога и социјалног 
радника, који би се темељно бавио сваким појединачним случајем.

Превентивне интервенције према младима као потенцијалним извр-
шиоцима кривичних дела пружа најбоље резултате уколико су адекват-
не узрасту и природи малолетника и условима у којима они живе, и ако 
су стручно вођене, јер млади углавном не испољавају непосредно „кри-
минални синдром”. Тако је успешност већа уколико се са превентивним 
мерама почне у најранијем узрасту, тј. када се јаве први криминогени 
симптоми. Наставници понекад, чак чешће него родитељи, имају прилику 
да уоче не само позитивне особине и навике, већ и симптоме неприла-
гођености и личне негативне особине.11 Школа, такође, треба да развија 
сарадњу са специјализованим институцијама, центрима за социјални рад, 
са образовним установама приликом избора врсте даљег школовања, ор-
ганом старатељства, са другим друштвеним и државним органима (поли-
цијом и др.), а школе за ментално заосталу децу су значајне јер ову децу 
и малолетнике оспособљавају за нормалан живот и тиме смањују могућ-
ност њиховог девијантног понашања, а исто тако и могућност да постану 
жртве криминалног понашања других.

ГРУПЕ ВРШЊАКА И КРИМИНАЛИТЕТ

Велики број аутора истиче да вршњаци имају у детињству и малолет-
ничком добу значајан утицај на формирање многих особина личности. Те 
друштвене групе чине, по правилу, ограничени број појединаца истог доба, 
вршњака и образује се на основу узајамне привлачности и немају унапред 
предвиђене задатке ни предвиђене односе. Али, постоје заједничке актив-
ности које се тичу пре свега коришћења слободног времена и, посебно, 
дружења и забаве. Немају сталног вођу, него се као иницијатори разли-
читих активности групе, јављају различити чланови. Поред задовољавања 
афилијативних потреба, њихова важна функција је у развијању социјалне 
зрелости личности, независности, самосталности и идентитета као и у из-
грађивању схватања и ставова према важним друштвеним питањима.

Друговање, наиме, представља веома важно средство социјализације 
појединца. Оно доприноси развијању друштвености, усвајању нових со-
цијалних ставова, избегавању необичног или ексцентричног понашања и 
постизању личне самосталности и осећању независности. Група вршњака 

11 Кривокапић, В., Превенција криминалитета, Београд, 2002, стр. 141.
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знатно утиче на то које ће вредности младићи и девојке тежити да оства-
ре, шта ће им бити идеали. Посебно ће утицати на развој интересова-
ња, на начин одевања, одмарања и забављања, као и на начин говора и 
изражавања.

Улога вршњака на понашање појединца уочена је и при испитивању 
узрока преступништва малолетника. Многа испитивања су показала да је 
често један од важних узрока преступништва прихватање схватања и по-
нашања вршњака са којима се појединац дружи. Како делинквентност није 
увек директна последица дружења са одређеним групама, већ је често њен 
основни узрок у рђавим домаћим приликама, средина вршњака која на-
меће одређена схватања представља фактор који оријентише појединце на 
преступништво. Те групе доприносе у великој мери обликовању личности 
младог човека. Значи, у случају када су такве групе антидруштвене, када 
испољавају криминалне ставове, мотиве и акције, оне могу оријентисати 
лица која им припадају у правцу вршења разних облика девијантног по-
нашања. У том погледу су врло утицајне делинквентне групе и банде, које 
увлаче омладинце у своје редове, у које стичу поверење ако успешно извр-
ше кривична дела и друге антидруштвене подвиге. Њихов утицај је наро-
чито јак на јављање асоцијалних и делинквентних понашања међу омла-
дином и посебно на појаву силеџијског, хулиганског и сличних понашања.

Може се закључити да пријатељске групе развијају сопствене норме 
понашања, којих се често ригидно придржавају. Те норме су често у су-
протности са родитељским, као и са друштвено прокламованим нормама. 
Функција тог антиконформизма увек је, између осталог, у ослобађању од 
зависности од других и у осамостаљивању.

Треба још поменути и велики утицај (криминогени) који испољавају 
организоване групе професионалних криминалаца и силеџија, који испо-
љавају разна антисоцијална понашања, поготово на јавним местима. Та 
понашања карактерише агресивност и насилност и настоје да на разне на-
чине увуку у своју средину нова лица која налазе међу лоше васпитаним и 
морално нестабилним омладинцима. (Ово се више односи на утицај улице 
на појаву криминалитета).

Међу факторима који значајније утичу на сузбијању криминалитета, 
посебно малолетничке делинквенције, а у вези са овим, истиче се креа-
тивно коришћење слободног времена. Сматра се да би криминалитет у ве-
ликој мери опао, ако би коришћење слободног времена било организовано 
тако да позитивно утиче на формирање младих. Значи, сматра се да лоше 
коришћење слободног времена доприноси јављању девијације, делинквен-
ције и криминалитета. Неадекватни и слаби услови разоноде условљавају 
повећану недисциплину, стицање лоших навика, отежано прилагођавање 
и сл. Оно може бити веома погодно за јављање делинквентног и девијант-
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ног понашања. Имајући у виду значајну превентивну улогу овог фактора 
разрађују се многи посебни програми коришћења слободног времена, тј. 
организовано се развијају такве активности које човека уздижу физички, 
духовно. Да би се то постигло организују се посебни дечији клубови, цен-
три за разоноду, спортски терени, интернати, разни курсеви, затим разви-
јају се разни облици рекреације у кући, стимулисање дружења са стабил-
ном и солидном децом, разни облици позитивне забаве и сл.

ЗАКЉУЧАК

У савременом друштву криминалитет је општа друштвена појава. Он 
постоји у свим земљама света, без обзира на њихов политички систем 
или њихово друштвено-економско уређење. Криминалитет као друштвена 
појава подложан је одређеним променама, мења се како у времену тако 
и у простору. Промене у врсти, обиму и структури криминалитета пред-
стављају једну од веома важних чињеница с којом се суочавају све земље 
света. Нажалост, значајно место у овој појави имају и кривична дела која 
су извршили малолетници, па и деца. Иако криминалитет малолетника 
представља интегрални део општег криминалитета, он се због низа карак-
теристика мора разматрати одвојено од криминалитета одраслих.

Односе деце и одраслих оптерећују многе предрасуде, превазиђена 
традиционална схватања и неразумевања. Деца често расту у микроокру-
жењима у којима се разумевање замењује сукобима и агресијама различи-
тог типа. Ови сукоби и агресије остају дуго невидљиви и неоткривени, а 
често се и прећутно прелази преко њих, све док не добију драматичан ка-
рактер. Са друге стране, ти сукоби и агресије су и значајни део макросоци-
јалног окружења у коме деца живе. Они су на различите начине присутни 
и у свакодневном животу и могу, на жалост, постати и део процеса соци-
јализације, нарочито уколико су присутни у масовним медијима који могу 
бити моћно средство при прихватању одређеног начина понашања. Некада 
и сами медији намећу моделе понашања у којима доминира насиље.12

Треба напоменути и да се обим малолетничке делинквенције у савре-
меним условима све више повећава, као и то да се појављују нови облици 
малолетничког криминалитета. Малолетничка делинквенција, такође, све 
више постаје предмет преокупације разних националних и међународних 
сусрета и институција. То пре свега зато што је реч о појави социјалне па-
тологије у редовима младе генерације, која се, као што је речено, налази у 

12 Шкулић, М., Стевановић, И., Малолетни делинквенти у Србији, Београд, 1999, 
стр. 9.
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порасту, у низу земаља и представља језгро из кога се најчешће регрутују 
криминалци међу одраслим лицима. Зато, превентивне акције против кри-
миналитета уопште морају бити сконцентрисане на овај проблем у свим 
земљама. Нова обележја малолетничке делинквенције испољавају се у 
разним облицима. Ту се мисли највише на све чешћу појаву тешких обли-
ка понашања, које све више карактеришу насилност као основно обележ-
је, на појаву организовања тзв. омладинских гангова односно банди, који 
тој насилној црти дају често екстремни облик, на све чешће испољавање 
вандализма, на све интензивније регрутовање малолетних делинквената 
из друштвених слојева са вишим друштвеним стандардом и већим при-
ходима, на све већу раширеност прекршајних и других девијантних пона-
шања (алкохолизам, наркоманија) која воде у делинквентну активност и 
др.13 Уопштено говорећи, у последње време долази све више до изражаја 
удруживање малолетника у разне групе које испољавају разноврсне деви-
јације у свом понашању. Ти облици удруживања крећу се од обичних и 
недовољно чврстих све до чврстих организација, у различитим земљама. 
Појединци који имају извесне психолошке и друштвене проблеме прво 
се повезују у маргиналне, неформалне групе, дифузног карактера, али 
које имају велики утицај на процес криминализације. Као важни фактори 
окупљања малолетника у те групе јављају се школа и суседство односно 
пошто се то повезивање врши на основу прихватања истоветних ставова 
и вредности, када су породица, школа и друге институције непривлачне за 
њих, те групе им служе као замена породице, у којима малолетници дожи-
вљавају непосредну комуникацију која им недостаје у породици. Касније 
се јавља криминално понашање као предмет и циљ њиховог груписања, 
и групе постају хијерархијски организоване за вршење кривичних дела.

Зато, како би се ова појава сузбила (превентивним мерама), више па-
жње треба посветити социјализацији, којом се стичу важне особине за 
друштвени живот (позитивне) и њеним чиниоцима међу којима су најва-
жнији − породица, школа и вршњаци. 
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FAMILY, SCHOOL, PEERS AND CRIMINALITY

Miuca Marija, Attorney at law from Vrsac

S u m m a r y

Criminology is an independent science, which is using the knowledge and research 
methods, the science of man and society, the empirical study of criminal phenomenon, i.e., 
crime, its perpetrators and victims, crime and the way society responds to criminal behav-
ior. The general conditions that determine criminality are implemented through direct cause 
and individual factors that are directly related to criminal activity. These immediate causes 
and individual factors are causing crime from direct distance and therefore are called “crim-
inal factors”. Juvenile delinquency, judging upon its character, represents the same area of 
behavior as criminal behavior of adults, and it is considered as part of general crime, i.e., 
it has many features and characteristics in common with the crime of adults. But because 
of their age and other elements, primarily sociological, psychological, biological, criminal, 
political and other, juvenile delinquency has number of special features. Factors influenc-
ing the occurrence of juvenile delinquency are complex and vary since they the caused by 
specific social, economic, cultural and other relevant circumstances of individual countries 
and the status of young people in them. The social prevention can be defined as a system 
of preventive measures, programs and methods of social and governmental entities in the 
prevention of crime and related phenomena of social pathology. Social preventive measures 
imposed on children and juveniles are divided into measures aimed at individual and meas-
ures aimed at community. The socialization of young people is always a current social issue 
which has a multidimensional character. The socialization is the process in which children 
(or other new members of the society) gain knowledge about the way of life in their soci-
ety. The goal of socialization is that young people learn how to behave in the community 
they belong to. The mediators or agents of socialization are groups or social frameworks 
in which the important processes of socialization are taking place. The family, school and 
peers are some of the most important agents of socialization, and they have the impact on 
personal establishment and development.

Keywords: criminology, criminal factors, juvenile delinquency, social prevention, so-
cialization, agents of socialization-family, school, peers


