
У Градској управи града Краљева, oдржана је Национална радионица УНИЦЕФ-а, 
као скуп установа, органа и организација поводом дефинисања основних смерница за 
будућу међусекторску сарадњу у граду Краљеву, а све у циљу грађења локалног модела 
алтернативне подршке малолетницима у сукобу са Законом (реализација васпитних 
налога).  

Намера је да на овај начин на локалном нивоу делујемо у складу са савременим 
стандардима и дамо допринос организовању малолетничког правосуђа по мери детета. 
Учесници скупа су информисани на који начин се планира њихова партиципација. 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић отворио је скуп истичући 
важност ове теме и неопходност сарадње свих релевантних институција у решавању 
проблема малолетника који дођу у сукоб са законом. 

Маја Милачић, координатор у заједници центра за социјално-превентивне 
активности „Григ“ из Београда, у својој изјави за медије појаснила је да се ради о 
организацији која ради са децом и младима из маргинализоване групе, пружа им подршку 
у осамостаљивању и интеграцији у друштвену заједницу“, као и да је „данашњи састанак 
везан за пројекат који се реализује са УНИЦЕФ-ом, који се зове „Хоризонтална размена“, 
тј преношење београдског искуства локланим заједницама у Србији. 

У склопу овог пројекта конкурисало је доста општина, изабрано је њих 9, ту 
спадају: град Краљево, Жабаљ, Бачка Паланка, Бела Паланка, Пирот, Рашка, Параћин и 
Јагодина. „Током децембра месеца организујемо акције у свакој од изабраних општина 
где они праве догађај у локалној заједници на основу својих ресурса и потреба које су они 
препознали током нашег заједничког рада и обука, где ће они са члановима своје локалне 
заједнице разговарати о примени васпитних налога у будућности“, изјавила је Маја 
Милачић.  

„Деца која су кривично одговорна, која су починила дело први пут, уколико то дело 
има за казну предвиђену до 5 година или 50.000 динара, дете може добити васпитни 
налог и уколико има одређени став према делу, а то је да препознаје своју одговорност и 
добровољно улази у васпитни налог. То је дакле диверзиона мера којом се прескаче тј 
заобилази судски поступак“, објаснила је координаторка у заједници центра за социјално-
превентивне активности „Григ“ у својој изјави, а затим наставила са излагањем 
појаснивши да „тада ступа на снагу локална заједница и подршка у локалној заједници. 
Дакле када тужилац изрекне васпитни налог, Центар за социјални рад даље упућује дете 
код неког од пружаоца услуга у зависности од тога да ли је у питању друштвено користан 
рад, да ли је у питању саветовање, редовно похађање школе, третман одвикавања од 
болести и зависности итд.“ 

„Београдско искуство је прилично занимљиво и богато, ми смо раније учествовали 
у пилотирању оваквих налога пре овог пројекта који сада реализујемо. Требало је доста 
времена да се успоставе механизми који заиста дају добре ефекте, да су благовремени 
јер то јесте и циљ васпитних налога, да се реагује на време, пре него што се код детета 
створе још неки проблеми и пре него што почини неко дело, тако да заједничким снагама 
смо на територији града Београда успели да нађемо најбоље и најоптималније решење 
за реализацију васпитних налога.  Сада и у овим општинама у којима имамо акцију,  
општина сама треба да препозна важност ових услуга, битно је да то више не буду 
пројектне активности јер је то највећи изазов у реализацији васпитних налога, него да 
градови односно општине препознају важност ових услуга и да их они подрже“, рекла је 
Маја. 

Марко Матовић, помоћник градоначелника за социјална питања, у својој изјави за 
медије нагласио је значај овог пројекта за младе људе у нашем друштву. „С обзиром да 
сви смо некад били млади и вероватно се свима догодило да урадимо или пожелимо да 
урадимо нешто што у тим годинама није баш паметно, а због чега млад човек не треба да 



буде осуђен да цео живот проведе у сенци неких глупости које је урадио у неком тренутку 
непромишљености“ рекао је Матовић.  

Помоћник градоначелника сматра да је врло битно то да је „васпитни налог начин 
да млад човек не уђе у кривичну евиденцију, као  и да неке статистике показују да преко 
70% младих људи који одраде васпитни налог више никада не почине кривично дело у 
животу. Тај проценат је знатно бољи него са људима који уђу у регуларни систем 
служења разних врста затворских казни или неког другог вида санкција, тако да ми као 
град, заједно са УНИЦЕФОМ и организацијом „Грид“ која носи тај пројекат на територији 
Србије, улазимо у једну причу за коју мислим да ће имати јако добар ефекат на младу 
популацију.“ 


