
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 
Одлуком Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду од 

21. децембра 2015. године, одређени смо у Комисију за преглед и оцену докторске 
дисертације кандидата мр ДРАГАНА БЛАГИЋА, под насловом „Малолетнички затвор 
у кривичном праву Републике Србије“, са задатком да до 20. марта 2016. године 
Наставно-научном већу доставимо писмени реферат о завршеној докторској 
дисертацији. Након што смо прегледали достављену дисертацију, Наставно-научном 
већу достављамо следећи 

И З В Е Ш Т А Ј 

1) Основни подаци о кандидату 

Драган Благић је рођен 17. септембра 1970. године у Приштини, где је завршио 
основну школу и средњу школу. Правни факултет Универзитета у Приштини завршио 
је 1995. године са просечном оценом 8,76. По завршетку основних студија уписао је 
кривичноправни смер последипломских студија 1998/99. године на Правном факултету 
Универзитета у Београду, где је положио Методологију правних и друштвених наука и 
успешно одбранио семинарски рад под називом „Условна осуда са заштитним 
надзором“. Магистарску тезу под називом „Начело законитости у кривичном праву“, 
одбранио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2010. године. 

У звање асистента-приправника за научну област Кривично право на Правном 
факултету Универзитета у Приштини изабран је 1998. године. Радни однос на Правном 
факултету засновао је исте године, од када руководи вежбама из предмета Кривично 
право. У звање асистента за ужу научну област Кривично право реизабран је 2013. 
године.  

Послове секретара Катедре за кривично право обавља у периоду од 2013. године. 
Учесник је на пројекту „Democratic Partnership for Social Change in Schools Higher 
Education Institutions and Communities“, чији је локални носилац био Правни факултет 
Универзитета у Приштини, а у склопу пројекта који финансира ЕУ а организује и 
спроводи Савет Европе. Такође, на Правном факултету Универзитета у Приштини, са 
привременим седиштем у Косовској Митровици, један је од предавача на пројекту 
„Програм за стицање практичних вештина – правна клиника“, који је организован уз 
финансијску помоћ Канцеларије за Косово и Метохију. Тренутно учествује на пројекту 
„Законодавство Републике Србије – стање, циљеви и даљи развој“, чији је носилац 
Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 
Митровици. 
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Члан је Савета Правног факултета Универзитета у Приштини, са привременим 
седиштем у Косовској Митровици. Говори енглески језик. 

Мр Драган Благић је објавио следеће радове: 

а) радови монографског карактера 

1. Начело законитости у кривичном праву, необјављени магистарски рад, Правни 
факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010, 148 стр. 

б) чланци 

1. „Условна осуда са заштитним надзором“, Зборник радова Правног факултета у 
Приштини, ISSN 0354-6543, 2002, COBISS.SR-ID 104825868, стр. 161-175. 

2. „Битно смањена урачунљивост – утицај на кривичну одговорност и кажњивост“, 
Правни живот, ISSN 0350-0500, COBISS.SR-ID 160072972, бр. 9/2004, стр. 841-849. 

3 „Заштита малолетника у кривичном праву и поступку – посебан осврт на Европску 
конвенцију о људским правима“, Правни живот, ISSN 0350-0500, COBISS.SR-ID 
512395708, бр. 9/2006, стр. 1003-1009. 

4. „Кривичноправна и процесна заштита права на слободу и безбедност личности“, 
Зборник радова Правног факултета у Приштини, 2006, стр. 283-293. 

5 „Мере безбедности обавезног лечења алкохоличара, наркомана и заштита слобода 
и права човека. Опште напомене о улози и значају ових мера“, Правни живот, ISSN 
0350-0500, COBISS.SR-ID 512722364, бр. 10/2007, стр. 147-157. 

6. „Злочин против човечности према Римском статуту и националном кривичном 
законодавству“, Правни живот, ISSN 0350-0500, COBISS.SR-ID 513162428, бр. 9/2008, 
стр. 59-70. 

7. „Начело законитости у међународном кривичном праву“, у: Razvoj kazenskega 
prava jugovzhodne Evrope (Criminal law in southeastern Europe: recent developments). 
Zbornik Mednarodne konference kazenskega prava, Ljubljana, 8.-10. april 2010, ISBN 978-
961-6447-36-2, COBISS.SR-ID 250530304, 2010, стр. 262-271. 

8. „Начело законитости у међународном кривичном праву“, Ревија за криминологију 
и кривично право, ISSN 1820-2969, COBISS.SR-ID 179981580, бр. 1/2010, стр. 193-203. 

9. „Начело законитости у домену криминалне политике“, Зборник радова Правног 
Факултета у Приштини са интеркатедарског састанка кривичноправних катедри, 
Косовска Митровица, 2010, стр. 199-212. 
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10. „Аналогија и тумачење кривичноправних норми“, Зборник радова Правног 
факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 
Митровици, Косовска Митровица, 2010, ISBN 978-86-6083-017-5, COBISS.SR-ID 
37982735, стр. 199-213. 

11. „Начело одређености (lex certa) у односу на поједина кривична дела“, у: Зоран 
Исаиловић (уред.), Међународна научна конференција „Правни систем и друштвена 
криза“, Косовска Митровица 2011. Свеска 2, Правни факултет Универзитета у 
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2011, ISBN 978-86-6083-
013-7, COBISS.SR-ID 512286385, стр. 495-508. 

12. „Временско важење кривичног закона“, Зборник радова са међународног научног 
скупа „Правне норме у времену и простору“ Правног факултета Универзитета у 
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2011, ISBN 978-86-
6083-014-4, COBISS.SR-ID 42214415, стр. 109-121. 

13. „Признање кривице оптуженог – пут ка блажем кажњавању у поступцима пред 
МКТЈ“, коауторски рад са Здравком Грујићем, у: Зборник радова. Међународни научни 
скуп „Начела и вриједности правног система – норма и пракса“, Правни факултет 
Универзитета у Источном Сарајеву, 2012, ISBN 978-99938-57-24-2, COBISS.BH-ID 
2920472, стр. 713-725. 

14. „Старосна граница малолетника у кривичном праву“, Зборник Правног 
факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 
Митровици, 2013, стр. 101-111. 

15. „Модел ресторативне правде у малолетничком кривичном праву“, Зборник 
Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у 
Косовској Митровици, 2014, стр. 213-224. 

16. „Старосна граница малолетника у упоредном праву“, Зборник Правног 
факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 
Митровици, 2015, стр. 231-242. 

2) Основни подаци о докторској дисертацији 

Докторска дисертација кандидата мр Драгана Благића под насловом 
„Малолетнички затвор у кривичном праву Републике Србије“, има 319 страница А4 
формата (фонт Times New Roman 12, проред основног текста 1.5, маргине 30 мм) и у 
погледу форме је сагласна захтевима Универзитета у Београду. Насловна страна 
дисертације написана је на српском и енглеском језику, а дисертација садржи и страну 
са информацијама о ментору и члановима комисије, страну са подацима о докторској 
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дисертацији на српском и енглеском језику, укључујући резиме на српском и енглеском 
језику и кључне речи, садржај, попис литературе (на 14 страница), као и биографију 
аутора. Истраживачку грађу за докторску дисертацију чинили су уџбеници, различити 
монографски научни радови, зборници радова, научни чланци и студије, као и законски 
текстови. Садржај дисертације обухвата увод, шест поглавља рада и закључак, са 
укупно 651 фуснотом. Списак цитиране литературе обухвата 240 коришћених 
библиографских јединица, на српском, енглеском, немачком, руском и словеначком 
језику. 

3) Предмет и циљ дисертације 

Предмет истраживања које је спроведено у оквиру докторске дисертације 
„Малолетнички затвор у кривичном праву Републике Србије“ односи се на проблем 
кажњавања малолетних учиниоца кривичних дела. Малолетници представљају 
осетљиву категорију лица, на чији криминалитет савремено кривично право 
традиционално реагује васпитним мерама, а не казнама еквивалентним пунолетним 
учиниоцима кривичних дела. Утолико кажњавање малолетника има изузетан карактер, 
нарочито у односу на примену васпитних мера, као основних кривичних санкција 
према малолетницима. Ипак, у односу на најтежа кривична дела малолетнички затвор и 
даље остаје неопходан механизам кривичноправне реакције. 

Казна малолетничког затвора се у раду анализира из угла теорије кривичног права и 
судске праксе, полазећи од савремених схватања о кажњавању малолетника и 
актуелних упоредних искустава, али уз нагласак на позитивно право Републике Србије 
и одредбе Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној 
заштити малолетних лица. Односна проблематика се у дисертацији превасходно 
образлаже из перспективе кривичног материјалног права, уз спорадична објашњења и 
оних питања која се односе на кривично процесно и извршно право, у мери у којој је 
предмет истраживања то допуштао. 

Анализиране су из кривичноправног угла законске одредбе које се односе на ову 
казну у домаћем и упоредном малолетничком кривичном праву, са циљем да се утврди 
њен потпуни смисао и садржина. Сагледавање је вршено како у склопу међусобне 
повезаности казне малолетничког затвора и појединих института кривичног права 
(застарелости, рехабилитације итд.), тако и различитих теоријских и практичних 
схватања и поставки. Нормативни аспект разматрања имао је за циљ да што потпуније 
обухвати садржину и функцију малолетничког затвора на темељу правног уобличавања 
ове казне, карактеристичне за наш и упоредноправни, нарочито европски правни 
простор. Кривичноправна анализа одредаба о малолетничком затвору доприноси 
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јасном разграничењу са другим кривичним санкцијама, пре свега васпитним мерама, 
што има посебан значај за њену примену у судској пракси. 

Истраживања у вези са садржином, условима изрицања и одмеравањем казне 
малолетничког затвора пружају значајна сазнања о томе у којој мери је ова казна 
ефикасна и да ли је уопште оправдана у систему кривичних санкција. Потреба 
проучавања општих и посебних околности неопходних за њено изрицање омогућава 
целисходнији приступ расправљању спорних питања у теорији и судској пракси. 
Прописивање могућности да се казна малолетничког затвора изрекне само старијим 
малолетницима, указује на неопходност нарочитог разматрања степена зрелости 
малолетника и времена потребног за његово васпитавање и стручно оспособљавање. 
Упоредо са овим сагледавањем разматрана су и друга важна питања која се појављују 
на теоријском и практичном плану. 

Природа предмета као и постављени циљ истраживања извршили су одговарајући 
утицај и на одабир методолошког приступа. Неопходност анализе правне природе казне 
малолетничког затвора, кроз одговарајућу прикупљену литературу и одабране правне 
изворе, наметнула је коришћење различитих метода друштвених, а нарочито правних 
наука: историјскоправног, догматичког, нормативног, упоредноправног и социолошког. 

Према својим обележјима, казна малолетничког затвора слична је казни затвора која 
се изриче пунолетним учиниоцима. Сличност ове казне са казном затвора огледа се у 
томе што се и пунолетни и малолетни учиниоци кривичних дела лишавају слободе на 
одређено време, што обе сврстава у принудне мере институционалног карактера. 
Међутим, када се узму у обзир циљеви казне малолетничког затвора у односу на казну 
затвора, уочава се важна разлика, у смислу да је ова казна ипак ближа васпитним 
мерама него казни затвора. Правна природа малолетничког затвора у нашем кривичном 
законодавству одражава стање које је усклађено са бројним међународним 
препорукама. У закону се прописују одређени услови, који морају бити кумулативно 
испуњени да би могло доћи до примене ове казне. 

4) Основне хипотезе од којих се полази у истраживању 

Докторска дисертација заснива се на тврђењу да посебан статус малолетника у 
кривичном праву захтева другачији приступ у начину кривичноправног реаговања. 
Неопходност нарочитог кривичноправног односа према малолетницима подразумева 
постојање посебних одредаба о њиховој кривичној одговорности и кривичним 
санкцијама које се према њима могу применити. У вези са овом хипотезом треба 
указати да особени кривичноправни положај малолетника треба да се односи на више 
елемената, а пре свих на њихову кривичну одговорност, питање надлежног органа за 
вођење кривичног поступка према њима, као и примену по садржини другачијих 
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кривичних санкција у односу на пунолетна лица. Поред ове основне, у раду се полази и 
од других хипотеза, које се истраживањем проверавају, како би се извели закључци о 
њиховој оправданости и утемељености.  

Наше кривично законодавство познаје малолетнички затвор као једину казну у 
систему кривичних санкција према малолетницима. Истраживање показује да се 
малолетнички затвор, иако казна, квалитативно разликује од казне затвора која се 
примењује у односу на пунолетна лица. Наше законско решење је утемељено на 
ставовима савремене теорије кривичног малолетничког права, и по угледу на одређена 
компаративна кривична законодавства. Уопштено гледано, кривичне санкције за 
малолетнике подразумевају примену само неопходног минимума принуде и 
ограничавања слободе малолетника, јер су више усмерене на мере помоћи и заштите, 
како би се успоставио што бољи однос сарадње и њихово несметано укључивање у 
друштвену заједницу. Ипак, према својој правној природи, садржини и неким другим 
обележјима, казна малолетничког затвора слична је казни затвора, која се примењује 
према пунолетним учиниоцима кривичних дела. Обе ове казне подразумевају да је 
утврђена кривична одговорност учиниоца. Међутим, малолетнички затвор се схвата као 
посебна казна, која се у систему санкција налази између васпитних мера и казне 
намењене пунолетним учиниоцима. Иако по својој форми представља врсту казне, 
малолетнички затвор, према модалитетима свог извршења и специфичности субјеката 
према којима се третман врши, значајно се разликује од казне затвора у односу на 
пунолетна лица. 

У погледу тумачења високог степена кривице, као услова за изрицање 
малолетничког затвора, полази се од тога да је неопходно да старији малолетник при 
вршењу кривичног дела искаже велику упорност, безобзирност, суровост, 
безосећајност или сличан однос. Ова околност мора бити испуњена и у квалитативном 
и у квантитативном смислу, што би даље значило да постојање високог степена 
кривице мора бити степеновано у сваком конкретном случају. Функционално и 
садржински посматрано, наведене хипотезе подразумевају да казна малолетничког 
затвора добије посебно место у систему кривичних санкција, чиме се афирмише 
криминално-политички став да то буде санкција изузетног карактера, са посебним 
условима за изрицање. 

5) Кратак опис садржаја дисертације 

Докторска дисертација „Малолетнички затвор у кривичном праву Републике 
Србије“, поред увода, закључка и списка литературе, садржи неколико основних 
целина, подељених у шест поглавља. 
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У уводу је појашњен предмет и циљ истраживања, дата је структура рада, и истиче 
се научна и друштвена оправданост теме дисертације. Такође, даје се и кратак осврт на 
досадашња искуства, сазнања и ток научне мисли у вези са задатом темом, и указује на 
неопходност научне обраде казне малолетничког затвора. 

Прво поглавље, које носи наслов „Кривичноправни положај малолетника“, даје 
општа излагања о положају малолетника у кривичном праву кроз историју, указујући 
најпре на кривичноправни положај малолетника у најранијем периоду. Аутор даје 
кратак преглед положаја малолетника код старих Грка и у римском праву, док се у 
оквиру средњевековног кривичног права нагласак ставља на одредбе немачких кодекса 
и српског Душановог законика. До значајних промена у кривичноправном положају 
малолетника долази у XIX веку, са доношењем првих модерних кривичних законика. 
Поред критеријума старосних граница, многи законици овог времена уводе услов тзв. 
разбора, односно могућности малолетника да расуђује, као допунског критеријума 
евентуалне кривичне одговорности. Аутор разматра одговарајуће одредбе француског 
Кривичног законика од 1810., немачког Кривичног законика од 1871. и Казнитељног 
законика за Књажевство Србију од 1860. године. У оквиру кривичноправног положаја 
малолетника у XX веку разматрају се одредбе кривичних законодавстава Француске, 
Немачке, Енглеске, Совјетског савеза и нашег кривичног права. У овом поглављу се 
дају основна запажања о три основна модела општег кривичноправног положаја 
малолетника (заштитничком моделу, правосудном моделу и моделу ресторативне 
правде). Најзад, аутор се бави и питањем старосне границе малолетства у кривичном 
праву, указујући на наше решење и поредећи га са другим сличним решењима из 
упоредног права, континенталног и англосаксонског. 

Друго поглавље, под називом „Казна малолетничког затвора и друге мере према 
малолетницима“, садржи основна излагања о казни малолетничког затвора у нашем и 
упоредном праву, уз утврђивање односа ове казне према васпитним мерама, у систему 
кривичних санкција према малолетницима. Први део овог поглавља посвећен је 
малолетничком затвору, његовом настанку као казне у нашем праву, и његовом обличју 
кроз различите изворе права током XX века. Будући да се кажњавање малолетника 
затвором среће и у упоредном праву, у наставку се анализирају одговарајуће одредбе 
позитивних кривичноправних прописа о малолетницима у Немачкој, Француској, 
Аустрији и Руској федерацији, када се ради о континенталним правним системима, 
односно у Канади, Енглеској и Велсу и САД, када су у питању англосаксонски правни 
системи. У наставку се издвајају заједничке карактеристике казне малолетничког 
затвора у различитим законодавствима. Посебно се образлажу правна природа као и 
сврха и оправданост постојања сличне казне у савременом праву. Најзад, аутор 
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посвећује пажњу и васпитним мерама као и васпитним налозима као мерама sui generis, 
присутним у нашем кривичном праву. 

Трећа глава обрађује услове под којима је у нашом праву предвиђена казна 
малолетничког затвора. Аутор законске услове систематизује, поделивши их на 
објективне (старије малолетство, прописана казна тежа од пет година, природа и 
тежина кривичног дела) и субјективне (висок степен кривице). Сваки од наведених 
услова се подробно објашњава, при чему се на одговарајућим местима наводе и 
компатибилна решења из упоредног законодавства. 

Четврто поглавље посвећено је одмеравању казне малолетничког затвора. Поред 
општих околности које суд узима у обзир приликом одмеравања казне, наш 
законодавац нарочито истиче да је приликом одмеравања казне малолетничког затвора 
неопходно узети у обзир и степен зрелости малолетника и време које је потребно за 
његово васпитавање и стручно оспособљавање. Ови услови се посебно и анализирају. 
Друге опште олакшавајуће и отежавајуће околности се разматрају полазећи од 
специфичности чињенице малолетства. Како све наведене околности делују у оквирима 
предвиђеног казненог распона, аутор указује и на нарочита правила која се односе на 
трајање малолетничког затвора. Будући да на висину конкретне казне утиче и сврха 
кажњавања, указује се и на уплив критеријума специјалне и генералне превенције на 
дужину трајања изречене казне. На крају поглавља се излажу карактеристике 
одмеравања казне малолетничког затвора за кривична дела учињена у стицају. 

Пета глава посвећена је разматрању појединих општих института у вези са 
малолетничким затвором. Законодавац тако предвиђа могућност условног отпуста са 
издржавања казне малолетничког затвора, ако је осуђени малолетник издржао трећину 
изречене казне и провео најмање шест месеци на издржавању казне. Аутор упоређује 
наша позитивна решења са правилима присутним у немачком и аустријском праву. 
Одвојено се објашњавају објективни и субјективни услови за условни отпуст, као и 
његов евентуални опозив. У наставку се дају излагања о застарелости извршења казне 
малолетничког затвора и о рехабилитацији малолетника, након издржавања ове казне. 

Шесто поглавље посвећено је утицају криминалне политике на казну малолетничког 
затвора. У том контексту разматра се домашај одређених начела, према чијој се 
остварености се могу вредновати и укупни домети кривичноправног положаја 
малолетника у једном правном систему. Поред начела легалности и легитимности, 
пажња се посвећује и начелима индивидуалности, превенције и хуманости. Нарочито се 
поставља питање, у којој мери савремено кривично право може да понуди алтернативе 
затварању малолетника. Аутор указује на решења присутна у појединим кривичним 
законодавствима (континенталним и англосаксонским), укључујући ту и регионална 
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искуства, и даје одговарајуће предлоге de lege ferenda. На крају се даје приказ обима и 
динамике изрицања малолетничког затвора у пракси наших судова, како укупно, тако и 
према подручју виших судова у Републици Србији. Аутор констатује да наши судови 
ретко изричу казну малолетничког затвора, а да се казна уобичајено изриче у трајању 
од две до три године. 

У закључним разматрањима аутор даје завршни осврт на поједине проблеме казне 
малолетничког затвора којима се у свом раду занимао. Нарочито се у том смислу 
указује на неопходност обраћања нарочите пажње на утврђивање зрелости малолетника 
и његових психичких својстава и карактеристика, као и времена потребног за његово 
васпитавање и стручно оспособљавање. У поступку одмеравања казне малолетнику, 
суд мора имати извесна знања из области психологије, педагогије и других дисциплина. 
Такође, важно је да време које малолетник проводи на издржавању ове казне буде 
испуњено садржајним програмима и третманима, како би се што делотворније деловало 
на његову васпитну запуштеност. 

6) Остварени резултати и научни допринос дисертације 

Докторска дисертација под насловом „Малолетнички затвор у кривичном праву 
Републике Србије“ представља заокружен рад, подељен на логично постављене 
потцелине. Дисертација обрађује тему о којој у нашој литератури, осим неколико 
дипломских и мастер радова и једног броја чланака, последњих деценија није довољно 
писано. Истовремено, питање лишавања слободе малолетних лица одувек је окупирало 
стручну и општу јавност. Малолетници се некада јављају као учиниоци најтежих 
кривичних дела, па се поставља питање адекватног одговора друштва, имајући у виду 
тежину учињеног кривичног дела с једне стране, и неопходност да се учини 
одговарајућа разлика у односу на затварање пунолетних лица с друге стране. 

Аутор се није определио да разматрања која се односе на казне које подразумевају 
затварање малолетних лица, а која се срећу у упоредном законодавству, издвоји у 
посебно поглавље, већ упоредна решења наводи на одговарајућим местима, у којима 
разматра сличне услове које предвиђа наше право. Овај методолошки приступ има 
своје оправдање, јер се тиме стиче бољи увид у то да ли су наша законска решења 
сагласна упоредним искуствима. Истовремено, позитивна законодавстава, чија су 
решења представљена, добро су одабрана, будући да анализа укључује не само државе 
континенталног већ и англосаксонског правног круга. Разуме се, у раду су 
представљена и одговарајућа решења присутна у законодавствима насталим на 
простору бивше Југославије, што, имајући у виду њихову изложеност другим 
релевантним утицајима али и заједнички нормативни оквир, може указати на пожељне 
правце развоја положаја малолетника у нашем кривичноправном систему. 
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Коришћена је задовољавајућа литература. Аутор је исцрпно прикупио и обрадио 
уџбенике кривичног права, монографије и чланке који дотичу проблематику 
обрађиване теме на српском и југословенским језицима. Такав приступ је оправдан, 
имајући у виду да се тема односи на обраду казне малолетничког затвора у позитивном 
праву Србије. Како је ова проблематика током XX века била делом регулисана и на 
савезном (југословенском) нивоу, било је неопходно сабрати различите приступе и 
схватања о овој казни, присутне у српској и југословенској кривичноправној доктрини. 
Списак литературе укључује и један број радова писаних на енглеском, немачком и 
руском језику, а који разматрају кривичне санкције упоредиве са нашим 
малолетничким затвором у страној науци кривичног права. Сакупљени и коришћени 
радови на страним језицима, како у квантитативном тако и у квалитативном смислу, 
омогућили су да се стекне задовољавајући увид у стање упоредног законодавства и 
доктрине. 

Истраживање показује да није једноставно пронаћи праву меру кривичноправне 
реакције на вршење најтежих кривичних дела од стране малолетних лица. 
Малолетнички затвор представља кривичну санкцију која се налази између васпитних 
мера и казни намењених пунолетним учиниоцима. Аутор потенцира значај 
испуњености објективних и субјективних услова неопходних да би се ова казна могла 
изрећи, указујући на нарочити значај степена зрелости малолетника и времена 
потребног за његово васпитавање и стручно оспособљавање. Истовремено, предлаже се 
да законодавац размисли о увођењу кућног затвора као модалитета извршења казне 
малолетничког затвора (са или без електронског надзора), што би, уз редовно похађање 
школе и обављање других активности могло бити подстицајно у процесу преваспитања 
малолетника. 

7) Закључак 

Докторска дисертација под насловом „Малолетнички затвор у кривичном праву 
Републике Србије“ представља заокружену целину. У одабиру питања која ће 
монографски обрадити, аутор се држао законских услова који одређују када се старији 
малолетник може казнити, што је примењено и у погледу обраде других института које 
законодавац у вези са малолетничким затвором регулише (застарелости, условног 
отпуста и рехабилитације). У том смислу, могла је бити посвећена већа пажња 
субјективним претпоставкама ове казне, будући да је централна карактеристика 
малолетства недозрелост психичког апарата малолетника. Мр Драган Благић је у 
погледу многих покренутих питања дао своје образложено мишљење. Аутор је уложио 
труд да исцрпно наведе схватања присутна у домаћој литератури, а некада даје и 
критички осврт на излагања појединих аутора. На неким местима излагања аутора нису 
најјаснија, а често се властито мишљење наводи у подножним напоменама, што 
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отежава прегледност али не умањује закључак да је заузет став о већини важнијих 
питања која се тичу предметне теме. 

Имајући у виду обележја прегледане дисертације, мишљења смо да се она може 
позитивно оценити и да се ради о доприносу теоријској обради предметне теме. Због 
свих наведених разлога сматрамо да рад кандидата мр ДРАГАНА БЛАГИЋА под 
насловом „Малолетнички затвор у кривичном праву Републике Србије“ испуњава 
законске и статутарне услове који се захтевају да би се рад могао прихватити као 
докторска дисертација, па стога Комисија 

п р е д л а ж е 

да Наставно-научно веће Правног факултета Универзитета у Београду прихвати да је 
овај рад подобан за јавну одбрану, и да одреди комисију пред којом ће мр ДРАГАН 
БЛАГИЋ бранити предметну докторску дисертацију. 
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