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Г Л А С Н И К
А Д В О К АТ С К Е   К О М О Р Е   В О Ј В ОД И Н Е
ЧАСОПИС   З А  П РА ВНУ  Т ЕО РИ ЈУ  И  П РАКСУ
Година XCII  Нови Сад, март 2020. 
Књига 80  Број 1.

Уводник

ОД МЕДИЦИНЕ У ПРАВУ ДО ПРАВА У МЕДИЦИНИ

Колико су право и медицина сродне знанствене дисциплине или, 
можда још боље питање за размишљање би било, колико се право и ме-
дицина заиста прожимају? На први поглед, готово да немају ништа што 
би их повезивало, право је друштвена знаност, а медицина је природна, и 
ту би успоређивање готово па престало. Оно што је, вјерујем, свим сту-
дентима права још од првих дана проведених на факултетима остало у 
трајном памћењу, јесте то да и право познаје и користи лијекове којима 
„лијечи” лоше и незаконите судске, управне и друге одлуке. И та једи-
на повезница остаје до времена када се почну слушати колегији судске 
медицине и судске (форензичке) психијатрије, гдје се медицина на неки 
начин здружила са правом у академским програмима и садржају.

Међутим, ако сагледамо живот људског друштва изван академских 
колегија и испитне литературе, врло лако налазимо да су право и меди-
цина двије знаности које су, без обзира на њихову системску разлику, 
изузетно повезане и међусобно прожете.

Због необично снажне повезаности права са медицином и обрну-
то, уредништво Гласника Адвокатске коморе Војводине одлучило се на 
штампање првог тематског броја (два свеска) који су посвећени једној 
(двјема) правним темама. Ради се о тематским бројевима који су у ције-
лости обухваћени заданом темом – право и медицина.
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Гласник Aдвокатске коморе Војводине, бр. 1/2020.

Зашто је избор пао баш на право и медицину и зашто тематски 
број, питања су која се оправдано постављају сваком читатељу који пра-
ти Гласник.

Правницима се медицина као знаност први пута на факултету поја-
вљује кроз већ споменуте колегије судске медицине и судске (форензичке) 
психијатрије, сада вјерујем и кроз неке друге изборне колегије. Медицина 
је дакле садржајно постала дио права кроз једном ријечју речено – судску 
медицину, па би се могло слободно говорити о медицини у праву. Форен-
зичари су били сурадна струка правницима још и у XIX стољећу, те су 
у виду експертиза и вјештачења знатно доприносили у изради судских 
и других одлука, како по питањима крвних деликата, тако и опћенито у 
стварима казненог (кривичног) права.

Сада се можемо упитати, ако постоји „медицина у праву”, колокви-
јално речено, да ли постоји и „право у медицини”? Одговор на то питање 
даје релативно нова правна дисциплина која се назива медицинско право.

Медицинско право је правна дисциплина која је задњих два десет- 
љећа врло актуална и у нашим правним просторима на Славенском југу, 
док је у западном свијету то неизоставна правна дисциплина у свим прав-
ним школама готово већ шездесетак година, а своју свјежу актуализацију 
је добила и овом пандемијом вируса COVID-19, која је обухватила готово 
цијелу планету и изазвала пошаст заразе на свим континентима са неса-
гледивим посљедицама за здравље човјечанства, за глобалну економију 
свијета и постала својеврстан тест демокрације. Одговор на друго питање 
је да Гласник АКВ, као један од најстаријих правних часописа у Србији и 
околним земљама који континуирано излази дуље од деведесет година, 
жели одређену модернизацију и високу стручност текстова јер је испунио 
све увјете за уврштавање у круг знанствених часописа из поља права, па 
је природно да се тежи окупљању еминентних правних стручњака из свих 
подручја права који би објављивањем својих научних радова у Гласнику 
уврстили и учврстили име Гласника на листи европских научних правних 
часописа као незаобилазног, а што му по традицији, дуговјечности и ква-
литети већ несумњиво припада.

Више је правних појмова који би се могли подвести под наслов-
но-тематску синтагму „медицинско право”. Овдје припадају и појмови: 
лијечничко (лекарско) право и здравствено право. 

Професор Радишић, који је у Србији започео са проучавањем меди-
цинског права још осамдесетих година прошлог стољећа, у својој књизи 
Медицинско право (друго, прерађено и допуњено издање, Београд, 2008) 
дефинирао је медицинско право: 

„Медицинско  или  лекарско  право (у објективном смислу) чини 
скуп правних правила којима се уређује медицинска делатност, утврђују 
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својства лица што ту дјелатност обављају и њихов однос са корисницима 
њихових услуга.

За медицинско право у ужем смислу користи се и израз „лекарско 
право”, јер су лекари главни носиоци медицинске делатности. 

Медицинско право је део једне шире области, која се назива 
здравствено  право, и која подразумева све правне прописе у интересу 
здравља људи.”

Када се медицинско право точно издвојило као посебна правна ди-
сциплина тешко је одговорити прецизно. У земљама западне демокрације 
вјеројатно већ након Другог свјетског рата, а засигурно изучавање те ди-
сциплине на правним факултетима датира некако из истог времена.

На просторима држава које су некад чиниле југославенску заједни-
цу, проф. Радишић је започео са знанственим текстовима о медицинском 
праву још половином осамдесетих година прошлог стољећа,1 па се с 
правом може сматрати и оснивачем ове правне дисциплине на истим про-
сторима. Незаобилазним „уводом” у проучавању ове тематике свакако је 
његова, напријед цитирана књига.

Под овим утјецајем, у задњих двадесет и више година јавило се 
неколико значајних доприноса подручју медицинског права. Тако су про-
фесорице Ада Полајнар Павчник и Драгица Ведам Лукић објавиле 1998. 
године у Љубљани, у издању Цанкарјеве заложбе, значајну књигу Право 
ин медицина. Слиједила ју је на словенском говорном подручју још јед-
на важна синтеза од проф. др Викторије Жнидаршич Скубиц Цивилно 
медицинско право. Избране теме, штампана у Љубљани 2018. године у 
издању Урадног листа Републике Словеније.

На српскохрватском говорном подручју неизоставан аутори-
тет у подручју медицинског права је др Хајрија Мујовић, са Института 
друштвених наука из Београда, која је са својим бројним знанственим ра-
довима проширила видике ове гране права и достојни је настављач рада 
проф. Јакова Радишића. Др Мујовић се одазвала на позив Гласника и по-
слала нам свој рад под називом: „Од права на раскршћу до заокруженог 
система норми. Развој медицинског права с освртом на право Србије”, 
који рад доносимо у овом тематском броју.

На истом говорном подручју, важан допринос развитку медицинског 
права је дао и Правни факултет у Сплиту, који је започео са својеврсним 
вишегодишњим пројектом из те гране права. Тако је организиран међуна-
родни симпозиј на Плитвицама 2015. године под насловом „Медицинско 
право у суставу здравствене дјелатности”. Објављен је и зборник радова. 

1 Радишић, Ј., Медицинско право као засебна грана науке, Београд, 1985. Анали 
Правног факултета у Београду, бр. 3–4/1985; Радишић, Ј., Професионална одговорност 
медицинских посленика, Београд, 1986. године.
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Гласник Aдвокатске коморе Војводине, бр. 1/2020.

Након тог симпозија, Правни факултет у Сплиту је организирао међуна-
родни конгрес под називом „Први хрватски конгрес медицинског права 
с међународним судјеловањем”, који се одржао у Осијеку од 3. до 5. сту-
деног 2017. Такођер је штампан зборник радова. Оба ова скупа дала су 
важан допринос проучавању медицинског права на хрватскосрпском го-
ворном подручју, а и шире.

Дакле, медицинско право стидљиво се и као предмет појављује на 
правним и медицинским факултетима од Словеније до Македоније, за сада 
као изборни предмет, али је ипак уврштен у наставне планове и програме.

Ова млада правна дисциплина, млада само зато што се релативно 
недавно издвојила као засебна правна дисциплина, у себи садржава еле-
менте бројних знатно старијих правних дисциплина, од којих неке трају 
колико и људско друштво. Тако медицинско право садржава дијелове 
уставног права и заштите људских права, кривичног (казненог) права, 
прекршајног права, одштетног приватног права, административног или 
управног права, обитељског (породичног) права, обвезног (облигацио-
ног) права, радног права и свих облика процесног права. Готово да би 
се могло рећи да је медицинско право опће право у малом или у ужем 
кругу поимања. Ријетко која правна дисциплина у себи садржава дијело-
ве толико других правних дисциплина као медицинско право. То доказује 
првенствено значај медицине и све друго што се под тим појмом разуми-
јева у друштву и велика нормираност здравствене дјелатности готово у 
свим државама. Та нормираност тежи за повећањем услијед нових изазо-
ва што их је развој сувремене медицинске знаности ставио пред људско 
друштво. Зато је потребно да се на теоријској основи расправља, пише 
о правним питањима (проблемима) који се отварају или настају новим 
медицинским открићима, могућностима и спознајама. Само пресађивање 
људских органа и дијелова људског тијела, било је незамисливо почетком 
XIX стољећа, осим као књижевна фикција у гласовитом роману Фран-
кенштајн Мери Шели, док је данас то реална стварност. Та стварност је 
отворила и многа правна питања, па су сувремене државе уредиле то пи-
тање својим законодавством. Тако је нпр. Република Хрватска донијела 
Закон о пресађивању људских органа у сврху лијечења, Народне новине 
бр. 144/2012. Међутим, сваком правнику је знано да се не могу законски 
уредити све могуће ситуације које се у животу могу догодити, или сва 
могућа питања око ове правне тематике. Те неопходне одговоре ће дати у 
будућности правна теорија, односно медицинско право.

Зато се редакција Гласника АКВ одлучила цијела два свеска и два 
броја тематски посветити искључиво праву и медицини, односно меди-
цинском праву због њихове (његове) актуалности и свеприсутности, а 
ова правна дисциплина се дира са сваким живим људским бићем на овом 
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глобусу. Поред живота сваком човјеку је најважније здравље. Болесник о 
ничему не чезне као за оздрављењем. Да би оздравио потребан је и дје-
лотворан здравствени сустав који располаже са здравственим установама, 
стручњацима, особљем, медикаментима, технологијом која служи у ме-
дицинске сврхе, по потреби и дијеловима људског тијела (крв) и на крају 
правилним прописима који ту материју регулирају, а све су то категори-
је медицинског права.

Зато мислим да је на питање којим се проблематизира ова тема: „Да 
ли нам је потребно медицинско право и зашто је оно важно?”, одговорено 
кроз садржај ових бројева које имате пред собом.

Од оних давних времена када је било релативно мало „медицине у 
праву”, развој сувременог људског друштва је довео до тога да мора бити 
пуно „права у данашњој медицини”.

Ако је Гласник АКВ овим својим првим тематским бројевима које 
је посветио праву и медицини у ширем смислу, односно дисциплини ме-
дицинско право у ужем смислу, макар мало допринио проучавању ове 
правне дисциплине и односа права и медицине, онда је остварен циљ и 
задатак уредништва и бит ће добар темељ за будућу уређивачку политику 
овог научног часописа којег већ деведесет и двије године издаје Адвокат-
ска комора Војводине у Новом Саду.

Др Атила Чоколић
члан Уређивачког одбора  

Гласника Адвокатске коморе Војводине
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Razvoj medicinskog prava s osvrtom na pravo Srbije

SAŽETAK:  Predmet članka je pojašnjenje uloge i specifič-
nosti medicinskog prava kao naučne discipline i osobene oblasti 
prava. Cilj je da se kroz medicinsko-pravne postavke istraži šire-
nje pravne uređenosti oblasti obavljanja medicinskih delatnosti u 
zaštiti ljudskog zdravlja, koja je uloga zdravstvenog zakonodavstva 
uz upućivanje na istorijsku, razvojnu dimenziju, kao i na karakter 
izvora medicinskog prava. Pri tome, pitanja pojmovnog razgrani-
čenja i odnosa prema drugim srodnim oblastima, a u prvom redu 
zdravstvenog prava, posebna je tema razmatranja. Na svom početku 
medicinsko pravo je bilo oblikovano spajanjem velikog broja razli-
čitih grana prava: pravo ljudskih prava, ugovorno i odštetno pravo, 
stvarno pravo, porodično pravo, javno pravo i krivično pravo. Me-
dicinsko pravo ranije nije bilo autonomno izučavano prema svom 
predmetu, dok je danas široko prihvaćeno u oblasti pravnih studi-
ja. Pokazuje se da ponegde još postoji nepoznavanje ove discipline, 
čak i među njegovim pobornicima, u pogledu toga koji predmet on 
uključuje i kako se razlikuje od drugih oblasti prava. Akademski ka-
dar traži veći prostor za ovu disciplinu. Analize spornih medicinskih 
slučajeva, kao i razvoj pravnih instituta i prakse medicinskog prava, 
postali su vremenom predmet sve veće pažnje i u pravu Srbije. Za-
ključak je da je oblast medicinskog prava doživela svoj eksplozivni 

* Rad je primljen 17. 4. 2020, a prihvaćen je za objavljivanje 1. 6. 2020. godine.

 *
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razvoj i doprinela da u isto vreme pravo raznih kategorija pacijenata 
dobije svoju punu afirmaciju. Disciplina medicinskog prava pored 
toga dobija internacionalne razmere, kroz pokretanje sve aktuelnijih 
tema globalnog zdravlja i ostvarivanjem saradnje država i naučnih 
zajednica po pitanjima međunarodnog medicinskog prava. 

Ključne reči: pravna nauka, pravne discipline, medicinsko pra-
vo – uži i širi pojam, zdravstveno zakonodavstvo

UVOD

U razmatranju razvojnog puta svake pravne discipline potrebno je sa-
gledati prva pominjanja, početke pitanja sa određenom pravnom težinom, ali 
isto tako i sistem normi, bez obzira da li je reč o rudimentarnom obliku, ili o 
visokorazvijenom i zaokruženom sistemu u strukturisanim delovima državnih 
službi i delatno orijentisanih usluga u piramidi vladavine prava. Na taj način 
stavlja se fokus na određene pravne odnose i pravne radnje i oni se sagleda-
vaju u uzročno-posledičnoj vezi, sistemski se tumače i predmetno omeđavaju. 
Ako se pogleda sa današnje tačke, sličan razvojni put prošla je i disciplina 
medicinskog prava. Naime, savremeni trenutak karakteriše evidentan porast 
interesa prava za pitanja koja su povezana sa ljudskim zdravljem. Razlog tome 
je, prvenstveno, veće znanje o relevantnim uzrocima i faktorima zdravlja i ži-
votne sredine. U nekim segmentima razvoj napreduje tako brzo, da je teško 
razaznati sve njegove posledice. Kroz svoju ulogu u postavljanju standarda, 
zakonodavstvo nastoji da ide u korak sa tehnološkim napretkom i reaguje na 
nove zdravstvene probleme. Zdravstveno zakonodavstvo služi za dobrobit svih 
građana kao sredstvo za promociju zdravlja, kao i promociju, jednakost u pri-
stupu zdravstvenoj zaštiti i poštovanje etičkih principa. Na globalnom nivou, 
standardi i smernice koje je odobrila međunarodna zajednica pruža okvir za 
saradnju i promociju zdravlja kao osnovnog faktora razvoja društva. Upravo 
disciplina medicinskog prava nastoji da sagleda sve promene, uključujući tu 
uži i širi pogled sa interdisciplinarnim tačkama presecanja.

Široka slika medicinskog prava uključuje koncept, različite pristupe, 
novije poreklo u odnosu na klasične pravne discipline, nedovoljno određeno 
jedinstvo normativnog okvira, kao i poseban odnos prema bioetici i biomedi-
cini. U svemu tome prate ga pravni izvori, razuđeni i zbog specifične materije 
različiti po svojoj prirodi. Prisutna su u prvom redu statusna pitanja koja su 
odraz potrebe donošenja i implementacije odgovarajuće regulative. Ona sve 
više dobija na snazi i manifestuje se kroz sve potpunije uređenje različitih od-
nosa, subjekata i medicinskih procedura. Na delu je pravna kontrola medicine, 
čemu se nekad daje negativni predznak, kada se govori o preteranoj juridiza-
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ciji medicine. U porastu je ne samo broj zakona, već i strukovnih propisa kao 
što su pravilnici, stručni vodiči i drugi akti o standardizovanim procedurama. 
Sve veću ulogu ima i sudska praksa kroz koju se oblikuju pravila medicinskog 
prava uopšte, pa i u ovoj oblasti. Cilj svih kodifikatorskih težnji jeste da se sa 
pravnog stanovišta sagledaju osobenosti oblasti teorije i prakse zdravstvene 
zaštite, pre svega šta ona obuhvata, koji su joj rizici a koji učinci i kakav je 
pravni položaj njenih aktera. Sva naznačena pitanja jasno ukazuju na neophod-
nost da stručnjaci različitih specijalnosti, pre svega pravnici i lekari, iznađu 
najbolja rešenja, koja bi u delikatno područje ljudskog zdravlja unela više si-
stematičnosti i poštovanje načela zakonitosti rada. Pored statusnih postoje i 
pitanja odgovornosti u vidu pravne reakcije za slučaj povrede prava, odnosno 
kršenja dužnosti u pružanju zdravstvene zaštite. Radi se o različitim oblici-
ma postupanja koji se, kada je reč o lekarskoj profesiji, definišu kao lekarske 
greške, ali to mogu biti greške i propusti drugog medicinskog osoblja, koje se 
manifestuju kao medicinske greške. Aspekt odgovornosti svakako uključuje i 
krivičnopravne inkriminacije protiv života, tela i zdravlja ljudi. 

ISTORIJSKI OSVRT

Opšti osvrt

Pisani tragovi i svedočanstva iz prošlosti doveli su do toga da veliki broj 
teoretičara smatra da oblast medicinskog prava seže daleko u prošlost, upr-
kos tome što nije bila formalno konceptualizovana, niti proglašena posebnom 
disciplinom. Koncept odgovornosti u medicini nalazi svoje prve oblike u Ha-
murabijevom kodeksu, koji predstavlja opsežni pravni dokument još iz drevne 
Mesopotamije. Njime se nalaže stroga sankcija u vidu kazne odsecanja ruku 
ukoliko „lekar bronzanim nožem nekome nanese tešku ranu i ubije ga, ili ne-
kome otvori oko i uništi oko” (para. 218). Po prvi put se praktično uspostavlja 
odgovornost onog ko medicinski postupa i nanese smrtne i teške povrede do 
kojih nije trebalo da dođe.1 

Problematika medicinskog prava vezuje se i za tezu da je ono staro koli-
ko i Hipokrat.2 Naime, ukoliko se medicinsko pravo generalno smatra pravom 
medicinske profesije i kao deo ili čak sinonim za medicinsku profesionalnu 
etiku ili medicinsku deontologiju, onda je i Hipokratova zakletva izvesno ima-
la takav smisao i može se smatrati izvorom medicinskog prava.

1 Radišić, J. (1986). Profesionalna odgovornost medicinskih poslenika. Beograd, 82–84, 
(navedeno prema fusnoti 7: Kandić, Lj. (1968). Praktikum iz opšte istorije države i prava, Beo-
grad, 49–50).

2 Nys, H. (1998). Medical law and health law: from co-existence to symbiosis?. Internati-
onal digest of health legislation, Vol. 49(1), 4.
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Stari Rimljani nalazili su takođe pravne razloge za kažnjavanje medi-
cinski neodgovornih postupaka. Prvi pisani dokument, Zakon XII Tablica 
uključivao je pojmove delikta i pravne maksime nemarnosti (imperitia culpae 
adnumeratur).3 Delikti su bili vrsta nezakonitog ponašanja koje povlače kazne. 
Postojale su dve vrste delikta, kao lične povrede i one u oštećenju imovine, što 
je uključivalo   i robove. Inuria se odnosila na namerno uzrokovane povrede.4 
Osoba bi mogla da bude obeštećena za duševnu ili telesnu bol, kao i novčane 
troškove nastale usled povrede. Zahtevi za nadoknadu takođe su uključivali 
štetu uzrokovanu nepažnjom. Na primer, ako nekom robu nije ukazana me-
dicinska pomoć kao rezultat nepažnje drugih osoba, njegov gospodar mogao 
je zahtevati nadoknadu putem načela damnum iniuria datum. Pored povrede 
robova, ovaj zakon je proširen i odnosio se na slobodne muškarce. 

Kasniji period, oko 1200. godine, obeležava širenje Rimskog prava po 
kontinentalnoj Evropi i zakoni mnogih država o povredi ličnosti i medicinskim 
zloupotrebama potiču iz tog perioda. Određeni uticaj pretrpelo je i anglosak-
sonsko pravo, kada je za vreme vladavine Karla V usvojen zakon prema kome 
je zahtevano da se preispituju postupci lečenja u slučajevima nerazjašnjene 
smrti. To se smatralo pretečom prisutnosti stručnih procena u slučajevima ne-
savesnog postupanja lekara kako bi se proverili preduzeti postupci.5 

Slučajevi medicinske pogrešne prakse (malpractice) datiraju   u nekim 
zemljama vrlo rano, da bi šezdesetih godina prošlog veka postali uobičajeni 
i počeli da ostvaruju uticaj na svakodnevnu praksu zdravstvene zaštite. Tužbe 
zbog medicinskih propusta i grešaka danas imaju veliki udeo u sporovima na-
stalim povodom oštećenja života i zdravlja ljudi, kao i zloupotreba i drugih 
neregularnosti u sprovođenju lečenja ljudi.

Prvi svetski kongres medicinskog prava održan je na Univerzitetu u Gen-
tu, u Belgiji, avgusta 1967, sa ciljem da se uspostavi stalna saradnja i razmena 
znanja između onih koji su zainteresovani za probleme medicinskog prava i 
radi promovisanja njegovog istraživanja na svetskom nivou.6

3 Sonny Bal, B. (2009). An Introduction to Medical Malpractice in the United States.  
Clin Orthop Relat Res, 2/2009 Vol. 467, 339–347; videti više: Medical Malpractice Law: An-
cient History to Recent Controversies, A Brief History of Medical Malpractice. Dostupno na: 
https://www.abclawcenters.com/resources/medical-malpractice-overview/

4 Damnum sine iniuria esse non potest (Sec. Paulus – D. 50, 17, 151). Šteta ne može 
nastati bez nepravde. Bez krivice nema odgovornosti za naknadu štete (Stojčević, D., Romac, A. 
(1984). Dicta et regulae iuris, Beograd, 118). 

5 Montgomery, J. (2012). The Compleat lawyer – Medical law as practical reasoning: 
Doctrine, empiricism, and engagement. Medical Law Review, Vol. 20(1), 8–28. Dostupno na: 
https://doi.org/10.1093/medlaw/fwr034

6 Nys, H. (1998). Medical law and health law: from co-existence to symbiosis?. Internati-
onal digest of health legislation, Vol. 49(1), 5.
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Pojam i razgraničenja

Pojam medicinskog prava obuhvata veliku oblast propisa o subjektima, 
odnosima i procedurama koje se tiču čovekovog zdravlja, a za koje se vezuju 
određena prava, dužnosti ili određena pravna dejstva. U teoriji je ono dobi-
lo naziv – pravo na raskršću jer, za razliku od klasičnih pravnih disciplina, 
preuzima delove drugih disciplina koji se tiču zdravstva i predmetno ih ob-
jedinjuje u jednu celinu.7 Ta celina poprima određenu osobenost. Medicinsko 
pravo obuhvata ljudska prava u oblasti zdravlja i nalazi svoju primenu uvek 
kad se odlučuje o čovekovim najvažnijim pravno zaštićenim dobrima u vezi sa 
zdravljem, kao što su život, psihički i telesni integritet, zdravlje i lično dosto-
janstvo čoveka. Prema udžbeničkoj definiciji, medicinsko pravo u objektivnom 
smislu podrazumeva skup pravnih pravila koja uređuju medicinsku delatnost, 
utvrđuju svojstva lica koja tu delatnost obavljaju i njihov odnos prema kori-
snicima zdravstvenih usluga.8 U širem smislu tu ulaze i propisi koji se odnose 
na lekove i medicinska sredstva. Radi se o predmetno određenoj oblasti prava 
koja se tiče jedne profesije i svih onih koji koriste njene usluge.9 

Pored naziva medicinsko pravo u literaturi se pojavljuju i drugi srodni 
nazivi (bio-pravo, lekarsko pravo), a najčešće se pominje naziv – zdravstve-
no pravo koje suštinski obuhvata medicinsko pravo u širem smislu, budući da 
obuhvata u sebi sve pravne propise u interesu zdravlja ljudi, kako u javnoprav-
nim, proceduralnim i privrednim pitanjima, tako i u pitanjima funkcionisanja 
zdravstvenog sistema uopšte.10 Pojedini teoretičari smatraju zdravstveno pravo 
obuhvatnijim i u okviru toga izučavaju i pitanja medicinskog prava.11 S druge 
strane, oni koji daju prednost medicinskom pravu u užem smislu to čine zbog 
njegovog posebnog značaja, jer se ono ciljano fokusira na medicinsku radnju 
(uslugu), standarde lečenja i zaštite prava, što ujedno stvara pretpostavke za 
humaniji pristup medicinskom tretmanu bilo koje vrste. Na taj način se naj-
bolje vidi zadatak ove pravne discipline, a on se sastoji u pojačanoj pravnoj 
kontroli obavljanja medicinske delatnosti. U teoriji se govori o pojavi juridi-
zacije medicine.12 Reč je o prevođenju medicinskih radnji u pravne radnje ili 
njihove kvalifikacije i podvođenja pod pravo. 

7 Mémetau, G. (1986). Le droit médical. Paris: Litec, 3.
8 Radišić, J. (2008). Medicinsko pravo. Beograd: Nomos, 23.
9 Mujović-Zornić, H. (2001). Pravo kao garant vršenja medicine. Bilten Jugoslovenskog 

udruženja za medicinsko pravo, 1, 13. 
10 Nys, H. (1998). Medical law and health law: from co-existence to symbiosis?. Interna-

tional digest of health legislation, Vol. 49(1), 9.
11 Mc Hale, J., Fox, M., Gunn, M., Wilkinson, S. (2007). Health Care Law – Text and 

Materials, London: Sweet & Maxwel, 7; Babić, T., Roksandić, S. (2006). Osnove zdravstvenog 
prava. Zagreb: Tipex, 19.

12 M. Thiel, (2010). L’ambiguïté de la responsabilité dans les questions d’éthique médicale. 
Revue de sciences Religieuses, Vol. 84(4), 43–64.
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Neka određenja iz starije literature ističu da je medicinsko pravo naučna 
disciplina koja se bavi radnjama i odnosima pružaoca i primaoca zdravstvene 
zaštite, a povodom usluga koje se pružaju u okviru profesionalnih delatnosti u 
zdravstvenom sistemu.13 

Medicinsko pravo se danas širom sveta koristi za označavanje oblasti 
koja reguliše medicinsku praksu. Međutim, još od ranije je isticano da ne po-
stoji definicija koja je univerzalno prihvaćena. Po nekim autorima nikada nije 
bilo pokušaja da se pruži takva definicija, jer sama je praksa nametala njen 
napredak.14 Francuski teoretičari su definisali predmet medicinskog prava kao 
proučavanje pravnih odnosa u kojima je lekar jedna strana.15 Ova definicija je 
široko prihvaćena, ali i kritikovana kao uska. U tradicionalnom francuskom 
pristupu medicinskom pravu lekar je u centru, a medicinsko pravo je izučava-
nje prava i obaveza lekara u odnosu na svoje pacijente i kolege. Medicinsko 
pravo je u osnovi grana profesionalnog prava. Postoji bliska povezanost me-
dicinskog prava, deontologije i medicinske profesionalne etike koja je toliko 
jaka da se često komentariše da su njihove razlike beznačajne. Etički principi i 
pravila kodeksa uzimaju se kao jedan od izvora medicinskog prava.  

U nemačkoj literaturi se navodi da postoji medicinsko pravo i da su 
njegovi centralni delovi lekarsko pravo, pravo o lekovima, pravo medicin-
skih proizvoda, kao i pravo o transfuziji. Oni su, ako se porede sa drugim, 
nove pravne oblasti.16 Nazivaju se prema predmetu a lekarsko pravo prema 
nazivu zanimanja. Njihovi značajni delovi se nalaze u civilnom pravu, jav-
nom i krivičnom pravu. Pored propisa tu su i pravila koja pokrivaju obavljanje 
delatnosti. Polazi se od definicije zdravlja Svetske zdravstvene organizacije 
kao ostvarenje telesnog, duševnog i socijalnog blagostanja.17 U vezi sa tim 
pravni propisi štite takvo stanje kroz oblike odgovornosti i ustavne garan-
cije života i nepovredivosti tela. Pravo o zdravstvenoj zaštiti dalje sadrži 
norme kroz zdravstveni sistem, javne i privatne pružaoce usluga i sistem 
zdravstvenog osiguranja. 

Značenje discipline medicinskog prava od strane nekih autora vezuje se 
za odnos između medicine i prava koji je osoben. Naime, u prošlosti su ih 
karakterisale uzajamne razlike. Lekarske odluke su posmatrane kao najbolje 

13 Videti kraće: pravo u medicini (Mémetau, G. (1986). Le droit médical. Paris: Litec, 4).
14 Nys, H. (1998). Medical law and health law: from co-existence to symbiosis?. Interna-

tional digest of health legislation, Vol. 49(1), 10.
15 Ibid.
16 Deutsch, E., Spickhoff, A. (2014). Medizinrecht/Arztrecht. Berlin: Springer, 3–6.
17 Definicija zdravlja u preambuli Ustava Svetske zdravstvene organizacije (The Con-

stitution adopted by the International Health Conference held in New York from 19 June to 22 
July 1946, signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States, Off. Rec. Wld Hlth Org. 
2, 100). 
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postignuta klinička stvar od strane stručnjaka i niko nije tražio da se lekar-
ske odluke preispituju i to je bila velika borba. Međutim, danas se taj odnos 
promenio i sudovi su sve više voljni da prihvate taj izazov. Kaže se da u 
medicinskom pravu više ne vlada medicinski paternalizam.18 Lekari i druge 
zdravstvene profesije takođe postaju više zadovoljni time što su sudovi sprem-
ni da razreše kompleksne slučajeve etičkih i pravnih problema. Nije mali broj 
slučajeva u kojima je odnos medicine i prava pogođen serijom skandala protiv 
pripadnika medicinskih profesija. Sve to govori da lekari nisu više na pijede-
stalu na kome su bili. Zdravstveni sistem izlistava prava koja imaju pacijenti. 
Posle svega malo je verovatno da bi sudovi naložili lekaru da postupi neetič-
ki. Ali, potrebno je sagledavanje nekoliko tačaka. Jedna je činjenica da nešto 
može biti sporno sa stanovišta etike, ali ne i nezakonito. Pravo postavlja mini-
malno prihvatljive standarde dok etički pristupi mogu uključiti odlučivanje šta 
bi bio najbolji put za osobu da se ponaša. Slično tome, nešto može dovesti do 
pravne, ali ne i etičke sankcije. Na primer, lekar koji privatno radi za pacijenta 
može prekršiti ugovor onda kad odluči da ne primi pacijenta. Možda postoji 
etički razlog za to (npr. imao je drugog hitnog pacijenta), ali to ne znači nei-
zostavno da je opravdano kršenje ugovorne obaveze sa stanovišta prava. Bez 
obzira na to, sudovi prihvataju posebno u kontroverznim slučajevima da odlu-
čuju ukoliko se pred njih takav tužbeni zahtev postavi, da li je pacijent trebalo 
da dobije tretman, a etička pitanja će imati značaj u procesu odlučivanja. Pri-
mer takođe predstavlja i tretman pacijenta u trajnom vegetativnom stanju. Stav 
je da to nije oblast gde bi neka različitost trebalo da bude dopuštena. Odluka 
suda u stanju je da presudi kako o pravnom slučaju tako i etički prihvatljivim 
vrednostima. To se često pokazuje teškim za sud. 

Pored kriterijuma medicinske delatnosti u određenju medicinskog prava 
objedinjavajuća je i tema ljudskih prava i to je ono što pruža intelektualnu 
koherenciju, definišući medicinsko pravo kao delove pravnog poretka koji se 
bave medicinom, odnosno medicinskom profesijom i zdravstvenim i drugim 
uslugama prema korisnicima i njihovom položaju. Ako se prihvati takvo sta-
jalište, medicinsko pravo ne samo da opstaje, nego će se i dalje širiti. Srodne 
oblasti takođe imaju koristi od toga, budući da medicinsko pravo doprinosi 
njihovom razvoju i humanizaciji prava uopšte.

U prošlosti se u velikoj meri vodila diskusija da li su medicinsko i 
zdravstveno pravo varijacije na jednu temu.19 Oba termina se koriste uporedo, 
kao da su sinonimi ili da se preklapaju. Prvi uključuje drugi, ali suprotno nije 

18 Herring, J. (2016). Medical Law and Ethics, Oxford University Press, UK, 1–2.
19 Videti: Primer Holandije koja je krajem šezdesetih godina pokazala kako je zauzet stav 

o nazivima ovih oblasti istraživanja, posle čega je osnovano nacionalno Udruženje za zdravstve-
no pravo i taj naziv je odneo prevagu. 
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nužno. Medicinsko pravo se po pravilu smatra delom zdravstvenog prava, jer 
ono je sadržano u velikom delu zdravstvenog zakonodavstva.20  

Zdravstveno pravo se u anglosaksonskoj terminologiji naziva kao pravo 
javnog zdravlja, zbog čega se ne prihvata da su pojmovi zdravstvenog i medi-
cinskog prava sinonimi.21 Osim toga, u nekim analizama ukazuje se na potrebu 
razlikovanja medicinskog prava u užem i širem smislu, gde bi njegovo šire 
značenje odgovaralo onome što predstavlja zdravstveno pravo.22 Preovlađuje 
stav da su to odvojene ali tesno međusobno prožete discipline. S jedne stra-
ne, zdravstveno pravo obuhvata područja zdravstvene zaštite, zdravstvenog 
osiguranja, finansiranje i kontrolu troškova, organizaciju i upravljanje zdrav-
stvenom zaštitom, institucijama i pristupu osetljivim grupama. S druge strane, 
medicinsko pravo je jedinstveno i predstavlja pravnu analizu u oblasti gde se 
odlučuje o životu i smrti kod pružanja zdravstvenih usluga, odnosno preduzi-
manja medicinskih mera. 

Smatra se da zdravstveno pravo ne bi moglo biti prihvaćeno kao pose- 
bna disciplina ukoliko se ne ostvari osnovni cilj očuvanja zdravlja i lečenja, što 
su jedni od ciljeva pojedinca i društva. U međusobnom odnosu medicinskog 
i zdravstvenog prava ne treba dozvoliti da „bezgranično” zdravstveno pravo 
ugrozi postojanje medicinskog prava kao zasebne discipline. Vodeći teoretičari 
naglašavaju da od nekadašnjeg suživota danas nastaje simbioza medicinskog i 
zdravstvenog prava.23 To se pokazuje, na primer, na problemima jednakog pri-
stupa zdravstvenim uslugama, pravičnog izbora pacijenata, pravične raspodele 
resursa (ne samo opreme, već i ljudskih organa), istraživanja stanovništva, 
kao i politikâ na makro nivou koje utiču na donošenje medicinskih odluka. 
Ova i druga etička i pravna pitanja objedinjuju osnove zdravstvenog prava. To 
ujedno otklanja stav da se medicinsko pravo često vidi isključivo kao pravo 
o odgovornosti u medicini, čime se zanemaruje da ono obuhvata veliki deo 
statusnih propisa vezanih za subjekte zdravstvenog sistema, korisnike i uslove 
obavljanja zdravstvenih delatnosti od strane ustanova i privatne prakse. 

U razmatranju polaznih osnova, medicinsko pravo treba razlikovati od 
pravne medicine, odnosno sudske medicine i forenzike koja se bavi medicin-
skim razjašnjenjem određenih činjenica koje su pravno relevantne. Prvo jeste 
pravo u medicini, a drugo predstavlja medicinu u pravu. To su interdiscipli-
narna i srodna tematska područja koja se u određenoj meri preklapaju, ali nisu 

20 Leenen, H. J. J. (1981). Health law and health legislation, in: WHO Regional Office for 
Europe. Health Services in Europe. 3rd edition, Vol. 1. Copenhagen: WHO, 60.

21 Deutsch, E., Spickhoff, A. (2014). Medizinrecht/Arztrecht. Berlin: Springer, 4.
22 Radišić, J. (2008). Medicinsko pravo, Beograd: Nomos, 26; Todorovski, N. (2018). 

Medical law and health law – is it the same?. Acta Medica Medianae, 2/2018, Vol. 57, 4–39 
23 Nys, H. (1998). Medical law and health law: from co-existence to symbiosis?. Interna-

tional digest of health legislation, Vol. 49(1), 11–12.
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identična. Medicinsko pravo ne treba izjednačavati ni sa disciplinama kao 
što su javno zdravlje i zdravstveni menadžment. Fokus javnog zdravlja nije 
na pravu nego na zdravlju populacije, kako da se ono prevenira i promoviše 
kroz organizovane napore društva. Zdravstveni menadžment se odnosi više na 
organizacione, nego na pravne aspekte i predstavlja proces planiranja, organi-
zovanja i kontrolisanog rada da bi se postigli zacrtani ciljevi. 

Pored razgraničenja sa sličnim disciplinama neophodno je rasvetliti i 
aspekte odnosa medicinskog prava i medicinske etike, uključujući tu i kliničku 
etiku i bioetiku, a naročito u pogledu normativnog dela i pravnog vrednovanja 
pravila kodeksa medicinske etike. Iako se medicinska etika temelji na opštim 
etičkim normama, medicina kao struka ima naročito izraženu posebnost etičkih 
normi.24 Pravni i moralni problemi su oduvek bili deo medicinskog napretka, 
ali možda tek u skorije vreme kao takvi dovode do sporova koji se mogu uputiti 
sudovima na odluku. Načelno, pravo i etika su odvojene discipline: različite su 
i treba da se naglase njihove razlike i sličnosti. Staleški i pravni propisi, kojima 
se pripadnici zdravstvenih profesija obavezuju na poštovanje principa medicin-
ske etike, sve više se prožimaju. Nekada su moralne i pravne dužnosti u toj 
meri sjedinjene da ih je teško u pojedinostima razlučiti. Posmatrajući zakonska 
pravila dešava se da ono što medicinska etika od lekara zahteva, to zakon kao 
pravnu obavezu u sve većoj meri preuzima. Medicinska etika sledstveno tome 
predstavlja izvor medicinskog prava. Kaže se da je pravo ujedno i minimum i 
maksimum etike.25 Etika je šira i vrednosno na višoj lestvici, ali njena sankcija 
je zbog poljuljanog poverenja u odnosu lekara i pacijenta vremenom izgubila 
na snazi. To je razlog da pravo zbog obavezujućeg i prinudnog karaktera sve 
više dobija na značaju i pomaže kod teško rešivih etičkih sporova. Odnos izme-
đu prava i etike postavlja posebne probleme kad regulisanje novih unapređenja 
na polju medicine zahteva normativno pojašnjenje u smislu osnovnih prava, a 
u nedostatku tog tumačenja etička neslaganja u društvu ne mogu biti prevazi-
đena. U prošlosti se to dešavalo u vezi sa diskusijom o kriterijumima koji se 
primenjuju kad se uzimaju organi tela umrlih lica (npr. nerazjašnjen koncept 
smrti i kriterijuma moždane smrti) gde nije bilo pravne definicije smrti, a to se 
u pogledu nekih složenih procedura dešava i danas (npr. nejasnoće razlike mo-
ralnog i pravnog statusa embriona in vitro). U svakodnevnoj praksi prisutna je 
neusklađenost etičkih pravila, ali činjenica je da pravne norme zbog obavezuju-
ćeg i prinudnog karaktera sve više dobijaju na značaju i uključuju se kao pomoć 
u rešavanju sporova i ozbiljnih etičkih pitanja.26

24 Radišić, J. (2001). Medicinsko pravo. Bilten Jugoslovenskog udruženja za medicinsko 
pravo, 1/ 2001, 12.

25 Radišić, J. (1986). Profesionalna odgovornost medicinskih poslenika. Beograd: IDN, 62.
26 Dworkin, R. (1996). Limits – The role of the Law in Biomedical Decision Making.

Bloomington, 10–14.
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Osobenost izvora medicinskog prava

U današnje vreme medicinska delatnost prolazi kroz etapu uvećanja 
broja propisa.27 Nekada je to bila oblast ignorisana od strane prava, ili čak 
viđena kao nepodesna da podleže bilo kom propisu. Pored pravnih propisa, 
značajno mesto se daje regulativi medicinskog staleža (strukovna pravila), 
počev od etičkih kodeksa, stručnih vodiča i protokola za standardizovane 
medicinske procedure i pojedine elemente tih procedura, kao kod pismenog iz-
ražavanja pristanka u vidu propisivanja formulara ili tipskih ugovora. Staleško 
pravo medicinara čine, u prvom redu, statuti komora i pravila odgovarajuće 
medicinske profesije, koja se još nazivaju kao kodeksi etike ili kodeksi deon-
tologije. Međutim, norme sadržane u njima imaju ograničen domašaj, jer važe 
za članove komore, ne obavezuju pacijenta i ostala treća lica, ali im mogu 
garantovati izvesna prava. 

Staleško pravo lekara i drugih medicinskih profesionalaca u Srbiji novi-
jeg je datuma, uz napomenu da su u prošlosti izvestan izuzetak činili Srpsko 
lekarsko društvo sa dugom tradicijom i komore lekara i stomatologa koji oba-
vljaju privatnu praksu. Profesionalne i stručne dužnosti lekara jesu u isti mah 
i moralne, jer suštinu lekarskog zanimanja ne čini samo medicinsko znanje, 
nego i visoki etički principi.28 Zakon obavezuje lekare da prilikom prijema di-
plome o završenom školovanju potpišu izjavu da će se u obavljanju poziva 
pridržavati načela iz Hipokratove zakletve i Kodeksa medicinske etike Le-
karske komore Srbije.29 Lekare obavezuje i Međunarodni kodeks medicinske 
etike.30 Prelaz etičkih u pravne norme odvija se postepeno, i bilo bi preterano 
da se sve moralne norme prevedu u pravne. Nekada je moguća kolizija između 
propisa i pravila medicinske etike, gde pravo ima obavezujuću snagu i primat. 
Takođe se smatra da kad neko pitanje nije pravno regulisano, merodavnim tre-
ba smatrati etičko rasuđivanje.

Kada je reč o Srbiji, ona je reformisala svoje zdravstveno zakonodav-
stvo i u velikoj meri pristupila harmonizaciji propisa u skladu sa evropskim i 
međunarodnim standardima. Izvori medicinskog prava su se tek u poslednjoj 
deceniji izgradili kao stabilni. Ranije, medicinsko pravo nije postojalo kao za-

27 Videti: Medicinsko pravo – interdisciplinarnost i saradnja, Pravni fakultet u Beogradu, 
20. 3. 2013. Dostupno na: http://www.ius.bg.ac.rs/prof/Materijali/dramar/h.mujovic.medicinsko 
pravo.pdf predavanje po pozivu objavljeno na sajtu Pravnog fakulteta.

28 Mujović Zornić, H. (2011). Uvod u medicinsko pravo, predavanje, Lekarska komo- 
ra Srbije. Dostupno na: http://www.lks.org.rs/Storage/Global/Documents/dogadjaji/PROGRAM_
edukacije_-_tekst. pdf

29 Kodeks medicinske etike LKS. Službeni glasnik RS, br. 104/2016.
30 World Medical Association International, 68th Annual General Assembly in Chicago, 

October 2017. Dostupno na: http://www.globalhealthethics.org/?p=2439. 
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okružen sistem normi sabranih u jednom ili više zakonodavnih akata. Danas je 
reč o velikoj oblasti propisa o subjektima, odnosima i procedurama koje se tiču 
čovekovog zdravlja, a za koje se vezuju određena prava, dužnosti ili određena 
pravna dejstva.31 Među državnim propisima koji uređuju isključivo medicin-
sku delatnost najvažniji su zakoni o zdravstvenoj zaštiti i o zdravstvenom 
osiguranju. Oni se tiču organizacije zdravstvene službe, pacijenata, zdravstve-
nih ustanova, lekara i njihovih pomoćnika. U njima su utvrđene profesionalne 
dužnosti lekara i zdravstvenih ustanova prema pacijentima. Ti propisi jasno 
pokazuju da postupci onih koji rade u zdravstvu ne podležu samo unutrašnjoj 
(stručnoj) nego i spoljašnjoj (pravnoj) kontroli od strane suda, makar i da se 
ta kontrola vrši uz pomoć veštaka, na osnovu medicinskih kriterijuma. Meru 
dužnosti određuju sudovi u svojim odlukama, pa je stoga za medicinsko pravo 
od naročitog značaja i sudska praksa. Norme sadržane u sudskim odlukama, 
iako nisu opšte nego pojedinačne, predstavljaju izvor medicinskog prava, te 
zajedno sa zakonskim normama čine sastavni deo pravnog poretka. Propisi o 
delatnostima u zdravstvu su brojni i danas je više reči o njihovoj implemen-
taciji tj. sprovođenju u praksi. Kodifikacijom medicinskog prava olakšava se 
rad lekarima i pravnicima, na dobrobit pacijenata zbog kojih se taj rad odvija.

IZGRADNJA TEORIJSKOG KONCEPTA 
I NASTAVA MEDICINSKOG PRAVA

Aktuelnost nastave – od početnih predloga do danas

Po ugledu na teorijska razmatranja pojma koja su u prošlosti imala 
određene nepoznanice, posmatranje medicinskog prava kao akademske disci-
pline takođe je dugo bilo kontroverzno. Razvoj nastave pokazao se od velikog 
značaja, kao i kontinuirana profesionalna edukacija o aktuelnim temama. Na 
pravnim fakultetima mnogih univerziteta u svetu medicinsko pravo ima status 
posebne i uvažene naučne discipline koja se pomno proučava. Postoji obim-
na literatura posvećena medicinskom pravu i časopisi koji se isključivo njime 
bave. To pokazuje da pripadnici pravnih i zdravstvenih profesija probleme me-
dicinskog prava smatraju zajedničkim problemima. Na pravnim fakultetima u 
Srbiji nastava medicinskog prava uvedena je kao izborni predmet ali je ona, 
može se reći, još uvek na početku. Tome jednim delom doprinosi nedovoljno 
znanje o tome šta predstavlja medicinsko pravo i čemu služi, budući da su 
ljudski život i zdravlje nesumnjivo najvažnije vrednosti, a upravo je medicin-

31 World Medical Association International, 68th Annual General Assembly in Chicago, 
October 2017. Dostupno na: http://www.globalhealthethics.org/?p=2439
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ski kontekst njihove zaštite ovde izrazito prisutan. Ovo stajalište naglašeno 
je kao karakteristično izrečeno u monografiji koja se uzima kao početak pro-
učavanja medicinskog prava u Srbiji, a kasnije i prvi udžbenik medicinskog 
prava.32 Studije medicinskog prava mogu unaprediti njegovo razumevanje, kao 
i njegovu primenu u praksi.

Prof. Jakov Radišić, rodonačelnik izučavanja medicinskog prava u Srbi-
ji, izneo je argumentovano ideje i poteškoće u nastavi medicinskog prava, i to 
u svom članku još pre petnaest godina, sledećim rečima: 

„Broj naučnih disciplina koje se proučavaju na pravnim fakultetima 
zadivljujuće je veliki. Pored čiste pravničke ’klasike’ zastupljene su barem 
isto toliko i potpuno nove grane društvenih nauka. Skorašnje discipline su 
dvojake naravi: jedne predstavljaju neposredni izraz osobenosti društva i dr-
žave, a druge čine pravni eho novijeg tehničkog i društvenog razvitka u svetu 
uopšte. Ovim drugim dokazujemo svoju sposobnost i volju da idemo u korak 
sa najcivilizovanijim zemljama sveta i da u opšteljudsku riznicu znanja une-
semo ponešto i od vlastitog duhovnog pregnuća. No, budući da svaki pravni 
fakultet utvrđuje slobodno svoje nastavne planove, oni su prilično neujedna-
čeni. Po nekima je to čak poželjna a po meni nepoželjna okolnost, uslovljena 
više zatečenim stanjem nastavnog kadra na pojedinim fakultetima, nego ra-
zlozima druge vrste. Nije mi cilj da o tome ovde govorim, ali bih primetio da 
se u tim razlikama, na svojevrstan način potkopava princip o jedinstvenom 
tržištu jer ono pretpostavlja i jedinstveno pravničko obrazovanje.”

Čudno je međutim kako smo u tom nastojanju da nam pravne studije 
obuhvate sve važnije oblasti društvenih odnosa, mogli zapostaviti jednu tako 
važnu oblast kao što je ona koja se tiče medicinske delatnosti. Poznato je da 
se na pravnim fakultetima mnogih razvijenih zemalja, čija nam pravna nauka 
služi za uzor, zasebno i pomno izučava medicinsko pravo (Medical Law, Droit 
medical, Arztrecht), i to još od samog početka ovog veka. Bez te discipline ne 
mogu se danas ni zamisliti pravne studije u zemljama zapada Evrope, SAD, 
Kanade i Australije. Gotovo u svim tim zemljama postoji opsežna stručna li-
teratura posvećena medicinskom pravu, pa i časopisi koji se bave isključivo 
njime. U tim časopisima pišu ne samo pravnici nego i lekari, kao što, s druge 
strane, i pravnici pišu u medicinskim časopisima, jer su problemi medicinskog 
prava njihovi zajednički. 

Međutim, u nastavnim planovima naših pravnih fakulteta nema nigde 
pomena o medicinskom pravu. Da li je reč o grešci koja nam se slučajno pot-
krala ili o svesnom odbacivanju nečega što nam izgleda suvišnim? Izvesne 

32 Radišić, J. (1985). Medicinsko pravo kao zasebna grana nauke. Anali Pravnog fakulte-
ta u Beogradu, br. 3–4, 426–432. 
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činjenice govore više u prilog ovom drugom. Naime, ideja o potrebi izučava-
nja medicinskog prava predložena je još pre više godina. 

Nju je u svojim radovima širio osobito dr Zvonimir Šeparović, profesor 
Zagrebačkog pravnog fakulteta. Ta je misao bila prisutna i na interkatedarskom 
 sastanku nastavnika krivičnopravnih nauka, održanom 1982. godine u Banja-
luci. U referatu Liječničke greške, koji je za tu priliku napisala dr Olga Jelačić, 
profesor Pravnog fakulteta u Splitu, stoji i ovo: „Kao veza između medicine 
i prava na oba fakulteta, trebalo bi kao poseban predmet uvesti medicinsko 
pravo, ali takav predmet kod nas za sada nije poznat.” Sem toga u referatu 
prof. Šeparovića Aktualni problemi medicinskog krivičnog prava govori se o 
predmetu medicinskog prava. Nije poznato kako su na sve to reagovali ostali 
učesnici sastanka, ali je izvesno da nije sačinjen zajednički predlog za uvo-
đenje medicinskog prava u nastavne planove pravnih fakulteta, niti je o tome 
pismenim putem provedena opštedržavna diskusija. Nesumnjivo da je ideja 
o medicinskom pravu blesnula više puta, ali se njene varnice nisu razgore-
le u vatru, jer nisu bile dovoljno podržane od strane pravnika. Meni se ipak 
čini da te varnice ne treba smatrati definitivno ugašenim, pa ću stoga po-
kušati da ih ponovo oživim. Ali to ne mislim činiti nekakvim apstraktnim 
ubeđivanjem i polemikom sa zamišljenim protivnikom. Umesto toga, izloži-
ću šta medicinsko pravo podrazumeva i koji su njegovi savremeni problemi. 
Želim zapravo da dam kratku crtu svega za čije se oživotvorenje zalažem; da 
pokažem da predlog za uvođenje medicinskog prava nije satkan od nedovoljno 
opipljivih ideja, nego od živog tkiva od kojeg je lako moguće, ako se hoće, 
napraviti ceo organizam. 

Na prostoru koji je unapred određen nije bilo mogućno reći više o me-
dicinskom pravu kao zasebnoj grani nauke, i o uzornom odnosu pravnika 
izvesnih zemalja prema njoj. No ako je za vajdu, dosta je i ono što je rečeno. 
Moje je uverenje da u nastavnim planovima naših pravnih fakulteta treba naći 
mesta i za medicinsko pravo. Odnosi između medicinskih poslenika i građana 
povodom medicinskih usluga ne bi trebalo da i dalje ostanu izvan interesova-
nja studenata prava. Jer u toj se oblasti sabralo toliko da se oni moraju naučno 
sistematizovati i tako izučavati, a ne samo usput i koliko je ko zainteresovan. 
Od delova koji su rasuti po širokom prostoru, i zato jedva primetni, valja sa-
zdati dovoljno uočljivu duhovnu građevinu, koja treba da ima svog stalnog 
domaćina kome će to biti jedino zanimanje.

Po mom osećanju, potreba za medicinskim pravom je toliko očigledna 
da se ne mora posebno dokazivati. Kao što svi koristimo sredstva saobraćaja 
i tuđe zanatske usluge, tako smo prinuđeni da privremeno tražimo i zaštitu 
svog zdravlja. Jer zdravlje se više ne smatra kao božiji dar, nego kao socijalno 
pravo koje se može utužiti. Društvena organizacija medicinske službe done-
la je sa sobom pravo na zaštitu zdravlja, koje predstavlja jedno od osnovnih 
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prava građana, zagarantovano Ustavom. Jer zdravlje je prvi uslov slobodnog 
i harmoničnog razvitka čovekove ličnosti, njenog samoutvrđivanja i stvara-
lačke aktivnosti. Od njega zavisi i radna sposobnost čoveka, pa samim tim i 
njegovo imovinsko stanje. Ne kaže se uzalud da je zdravlje najveće bogatstvo. 
To zapravo objašnjava i značaj koji valja pridati medicinskom pravu. Ono 
nije potrebno samo ponekom pravniku, za stručni članak, magistarski rad ili 
doktorsku disertaciju. Ono treba svim pravnicima, svim lekarima i svim paci-
jentima. Nismo ni izdaleka svi pisci ili umetnici, pa nam ipak treba autorsko 
pravo. Još manje smo svi pronalazači pa nam treba pronalazačko pravo. Jesmo, 
međutim svi potencijalni pacijenti, pa stoga ne izgleda logično da možemo i 
bez medicinskog prava kao zasebne grane nauke. Jer medicinsko pravo se tiče 
mnogih najbitnijih pitanja koja dotiču smisao čovekovoga postojanja, zdravlja, 
smrti i života. Naravno, daleko sam od pomisli da će se sa mojim predlogom 
svi složiti, a još sam dalje od verovanja da će se on i oživotvoriti. Iskustvo je 
pokazalo da svaka nova ideja koja se tiče nastavnih planova u nas teško i nik-
ne i raste. No to ipak nije razlog da se uzdržimo od iznošenja takvih ideja i da 
sve prepustimo delovanju zakona inercije.

Medicinsko pravo na polju istraživanja i aktivizma

Istraživanja se koncentrišu na odnos lekara i pacijenta i na to kako taj 
odnos utiče na kvalitet, troškove i pristup zdravstvenoj zaštiti. Započinje se s 
definicijom bolesti, prirodom zdravstvene zaštite, kvalitetom zdravlja i para-
metrima merenja, kao i problemima lekarske greške, uključujući njeno poreklo 
i strategiju za smanjenje učestalosti. Pored toga, ispituje se i državno uređe-
nje kvaliteta zdravstvene zaštite, sistem licenci i discipline. Potom se analizira 
odnos profesionalca i pacijenta, počev od uspostavljanja faktičkog odnosa i 
odnosa poverenja, pristanka uz punu informisanost i dužnost pružanja zdrav-
stvene zaštite i nege. Najzad proučavaju se i okviri postupanja javnih ustanova 
i privatne medicinske prakse i istražuju doktrinarne i dokazne dimenzije me-
hanizama za postizanje kvaliteta zdravstvene zaštite. Takođe se obuhvataju 
pitanja rada, zapošljavanja i upravljanja problema sigurnosti pacijenata. Ve-
ćina istraživačkih projekata u Srbiji bila je timski realizovana u okviru rada 
Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka, počev još od de-
vedesetih godina do danas.33 Teme su bile sledeće: Medicina i pravo I i II; 
Ljudska prava u tranziciji. Čovek kao pravni subjekt u medicini; Pacijentova 
prava u sistemu zdravstva. Evropa kao uzor Srbiji; Ljudska prava i vredno-
sti u biomedicini. Demokratizacija odlučivanja u zdravstvu i implementacija. 

33 Više informacija videti na: www.idn.org.rs
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U novije vreme istraživački rad je bio posvećen pravima obolelih od retkih 
bolesti, zaštiti mentalnog zdravlja i razvoju palijativnog lečenja kod dece i od-
raslih, što su bile aktivnosti Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno 
pravo Srbije (SUPRAM).34

PRAKTIČNA SNAGA I RAZVOJ MEDICINSKOG PRAVA

Razvoj na normativnom planu

Različiti oblici regulative, pre svega promena zdravstvenih propisa u 
ovoj oblasti, shvataju se kao kontinuiran proces iz razloga što je reč o prav-
noj materiji koja je podložna čestim promenama u oblasti zdravstvene zaštite 
i osiguranja. Pored toga životne potrebe obolelih su različite i često usvojeni 
standardi i opredeljeni resursi traže proveru u svakodnevnoj praksi. 

U razmatranju normativnog dela oblasti koju pokriva medicinsko pravo 
ima se u vidu: aspekt pravne uređenosti (opšti zakoni, posebni zakoni, pod-
zakonska akta, pravila etike, strukovna akta i sl.), aspekt implementacije tj. 
primene propisa (profesionalni standard, pravni standard, poštovanje prava i 
dužnosti), kao i aspekt odgovornosti (građanska, krivična, prekršajna, disci-
plinska, etička). Što se tiče korpusa pravnih izvora, on svedoči o evidentno 
većem broju opštih i posebnih zakona koji zahtevaju sistemsko tumačenje i 
veći stepen usklađenosti. Opšti zakoni tiču se zdravstvene zaštite, zdravstve-
nog osiguranja i prava pacijenata. Broj usvojenih posebnih zakona takođe je 
zavidan i čini sveukupno zdravstveno zakonodavstvo. Razvoj ove discipline 
mnogo je više prisutan nego ranije. Suština medicinskog prava mnogo se više 
razume, jer ona nije stvar sama za sebe i prosto preslikavanje uporednih re-
šenja drugih država, već stalni zakonodavni rad u smislu praćenja propisa i 
sudske prakse, imajući u vidu svetska i evropska stremljenja u razvoju me-
dicinskog prava uopšte. U ovom trenutku postoji potreba da se podrži proces 
primene i procene usvojenih propisa u ovom pitanju. Poslednjih decenija ure-
đena su brojna pitanja medicinskog prava u Srbiji, ali ona i dalje zahtevaju da 
se modernizuju i da im se dâ novi smisao (npr. prekid trudnoće), dok u nekim 
drugim oblastima postoje neregulisana pitanja, posebno u vezi sa posebnim 
medicinskim procedurama (npr. sterilizacija, transseksualne intervencije, 
genske terapije, medicinski eksperimenti, medicinski ugovor, osiguranje od 
odgovornosti) ili su neki od njih u jednom delu nefunkcionalni (npr. mehani-
zmi zaštite i zagovaranja pacijentovih prava).

34 Više informacija videti na: www.supram.org.rs 
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Oblast koja pokriva obavljanje zdravstvenih delatnosti u Republici Srbiji 
uređena je kako sistemskim, tako i posebnim zakonima. Sva opšta i poseb-
na pravna akta inkorporirana su i deo su pravnog sistema, počev od Ustava,35 
pa do podzakonskih akata i korpusa etičkih i staleških propisa vezano za me-
dicinske procedure i važeće standarde. Profesionalni status lekara i drugih 
zdravstvenih radnika u odlučivanju o osetljivim pitanjima ljudskog života i 
zdravlja podrazumeva posebnu ličnu odgovornost i dužnost lekara da pruža 
odgovarajuće zdravstvene usluge što je, kad je u pitanju lekarska profesija, 
predviđeno pravilima profesionalne etike.36 Nosioci poslova zdravstvene de-
latnosti su po zakonu zdravstvene ustanove i drugi oblici delatnosti (privatna 
praksa) koji zajedno čine zdravstvenu službu. Pružanje zdravstvenih usluga 
bitna je odrednica ove profesije.37

Značaj pitanja statusa korisnika usluga – pacijenata u zdravstvu Srbije 
istaknut je prvi put na izričit način u Povelji o pravima pacijenata (1999), koju 
je izradila grupa nezavisnih eksperata, pravnika i lekara, sa namerom da se 
medicinsko pravo promoviše i uvede u praksu zdravstvenih ustanova širom 
države (poslata na adrese 50 velikih zdravstvenih ustanova). Povelja nije zva-
nično usvojena ali je delovala snagom svog autoriteta, o čemu svedoči to što 
su njene odredbe kasnije preuzete kao posebna glava Zakona o zdravstvenoj 
zaštiti, a zatim i prilikom izrade posebnog zakona.38 Naime, u daljem zako-
nodavnom radu preovladao je stav da se u Srbiji, po uzoru na druge evropske 
države, donese poseban Zakon o pravima pacijenata.39 Usvojena prava u tom 
zakonu takođe su brojna i većinom preuzeta iz tada važećeg Zakona o zdrav-
stvenoj zaštiti, tako da se samom zakonu može osporiti karakter novog propisa. 
On više donosi izmene i dopune. Prvi komentari čak takvom zakonu ospo-
ravaju originalnost, a pojedina rešenja smatraju se diskutabilnim i lošijim.40 
Rezerve upućene tekstu zakona posledica su toga što mnogi od amandmana na 
zakon u javnoj raspravi nisu bili prihvaćeni. Postojala su dva paralelna predlo-
ga zakona, a usvojen je predlog Ministarstva zdravlja ishitreno i nedovoljno 

35 Ustav RS, Službeni glasnik RS, 83/2006, čl. 68.
36 Kodeks medicinske etike LKS, Službeni glasnik RS, br. 104/2016, čl. 5.
37 Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Službeni glasnik RS, br. 25/2019, čl. 3.
38 Radišić, J., Draškić, M., Vodinelić, V., Popović, M., Stambolović, V., Samardžić, 

M. (1999). Povelja o pravima pacijenata. Pravo – teorija i praksa, 12/1999, 39–46; Zakon o 
zdravstvenoj zaštiti (ZZZ), Službeni glasnik RS, br. 25/2019; Zakon o zdravstvenom osiguranju 
(ZZO), Službeni glasnik RS, br. 25/2019.

39 Zakon o pravima pacijenata, Službeni glasnik RS, br. 45/2013. i 25/2019. – dr. Zakon.
40 Draškić, M. (2013). Prava pacijenata u Srbiji: staro vino u novoj boci?. Perspektive 

implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Knjiga III, Beograd, 28–41; Simić, 
J. (2013). „Nevinost bez zaštite” – jedno viđenje Zakona o pravima pacijenata. Pravni zapisi, 
1/2013, 145–168.
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transparentno. Ipak, zakonu se ne može osporiti reformski korak i namera da 
se pojedina pravna rešenja na nov način sistematizuju kao i da se normativno 
pojača zaštita prava. Stepen harmonizovanih rešenja pokazuje da zakon sledi 
uporedne uzore i uključuje prava iz istoimene Evropske povelje.

Međunarodno medicinsko pravo

Pored nacionalnog postoji i međunarodno pravo lekarskog staleža. 
Potreba potpunije zaštite ljudskih prava u oblasti zdravlja zacrtava se i na 
međunarodnom planu, kao u dokumentima Svetske zdravstvene organizacije 
(WHO), Svetske medicinske asocijacije (WMA) i Organizacije Ujedinjenih 
nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO). Naime, učinjen je eviden-
tan progres u nauci i tehnologiji biologije i medicine, što uslovljava nužno 
razvoj u okviru sistema zdravstvene zaštite, njegovo širenje, ali ispoljile su 
se i negativne pojave da je medicinska praksa postala sve više apersonalna i 
dehumanizovana, često uključujući birokratsko ponašanje pripadnika službi. 
U uobličavanju onog što se pod tim podrazumeva, uspostavljen je koncept 
individualnih prava u kombinaciji sa javnim aspektom zdravstvene zaštite i 
socijalnim pravima.41 

Savet Evrope ima dugu istoriju u onome što se označava kao bioetička 
pitanja i humani pristup u širenje primene novih tehnologija u biologiji, biohe-
miji i biomedicini. Početni termin bioetika zamenjen je terminom biomedicina. 
Broj preporuka, koje datiraju još od 1976, svedoči o interesu te organizacije 
za probleme izazvane novim revolucionarnim razvojem na biomedicinskom 
polju. Važne preporuke u domenu javnog zdravlja i pravima iz zdravstvene 
zaštite pojedinaca, u najvećem broju, upućivala su na pravila kod HIV/AIDS 
problematike, na sigurnost krvi i njenih derivata, zaštitu ličnih medicinskih 
podataka, na medicinski tretman zatvorenika, genetski skrining i na kvalitet 
usluga u zdravstvenoj službi. Prvi napor Evrope da na opštoj osnovi skicira 
specifične preporuke u ovoj oblasti doživeo je neuspeh 1985. godine.

Sledeći pokušaj bio je oficijelni međuvladin evropski tekst o opštim pra-
vima pacijenata uobličen u Deklaraciji o promovisanju pacijentovih prava u 
Evropi.42 U definisanju principa i traženju strategije za promovisanje pacijen-
tovih prava u evropskim zemljama Deklaracija nudi opšti okvir da bi podržala 

41 Videti: The Ljubljana Charter on Reforming Health Care, Ljubljana, 1996; European 
Health Care reforms – Citizens’ Choice and Patients’ Rights, Copenhagen, 1997; Rezolucija UN 
o ljudskim pravima i biomedicini, 1995. i Univerzalna deklaracija UNESCO-a o humanom ge-
nomu i ljudskim pravima, 1997.

42 Declaration on the Promotion of Patients’ Rights in Europe, ICP/HLE 121, World He-
alth Organization, 1994.



26

Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 1/2020.

države članice u njihovoj politici u pacijentovim pravima. Posle Deklaracije je 
usledilo usvajanje specifičnog sektorski vezujućeg instrumenta Saveta Evro-
pe, Evropske Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini.43 Uprkos njenoj 
usredsređenosti na nova biotehnološka unapređenja u odnosu na ljudska pra-
va, Konvencija pokriva opšta prava pacijenata. Ona predviđa minimalni nivo 
zaštite prava koji treba u državama članicama da bude garantovan. Dokument 
evropskog ranga predstavlja i Povelja o pravima pacijenata EU,44 koja u pr-
vom delu sadrži fundamentalna prava, a u drugom delu četrnaest pobrojanih 
prava pacijenata. Drugim delom Povelje potencira se uloga građanina kao 
aktivnog pojedinca i određenih građanskih prava koja treba da budu proklamo-
vana: pravo na interesne aktivnosti, na aktivnosti zastupanja i na participiranje 
u donošenju odluka u oblasti zdravlja. Deo evropskog pravnog okvira su i 
odluke Evropskog suda pravde u pogledu kompetencija u sporovima između 
zdravstvenih institucija država članica, odnosno evropskih agencija. Takvi su 
sporovi vezani za direktive o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti, o korišćenju 
medicinskih proizvoda i zaštiti podataka. Svoju ulogu ima i Evropski sud za 
ljudska prava u Strazburu koji daje savetodavno mišljenje u tumačenju odreda-
ba ove Konvencije i postupa po predstavkama građana u sporovima iz oblasti 
prava na zdravlje, u kojima se pozivaju na povrede članova Evropske konven-
cije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. 

Osobenosti sudske prakse

U definisanju pojma sudske prakse u Srbiji izdvaja se njeno šire i uže 
značenje. Sudsku praksu u širem smislu čine odluke, pravni stavovi i načelna 
pravna mišljenja, komentari presuda i drugi spisi vezani za sudski postupak, i 
to bez obzira na validnost i kvalitet, kao i vrstu i stepen suda koji odlučuje.45 
Ovako shvaćena, sudska praksa može da se odnosi na praksu svih sudova ili 
praksu određene vrste suda (praksu određenog odeljenja suda). Ona može da 
izražava opštu praksu ili praksu u pojedinačnoj materiji (ustavno, građansko, 
krivično), ili pak praksu u primeni pojedinačnih instituta karakterističnih za 
određenu vrstu slučajeva. Sudsku praksu u užem smislu čine odluke o pravnim 
stavovima, mišljenjima, shvatanjima, kao i drugi akti u radu sudova kojima se 
obezbeđuje jedinstvena primena propisa. Reč je o praksi jednakog, odnosno 
ujednačenog rešavanja istih ili istovrsnih slučajeva. Ovde se iz ukupnog rada 

43 Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića 
u pogledu primene u biologiji i medicini, kraće: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini. 
Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori, 12/2010.

44 European Charter of Patients’ Rights, www.activecitizenship.net/patients-rights/.../29-eu 
45 Radišić, J. (2003). Obligaciono pravo. Beograd, 33; Ivošević, Z. (2008). Sudska praksa 

pravednog suđenja. Bilten sudske prakse Vrhovnog kasacionog suda Srbije, 4/2008, 11–19.
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sudova, sudske prakse u širem smislu, izdvaja postupanje sudova koji donose 
konačne odluke po pravnom leku. U Srbiji takve odluke donose Vrhovni kasa-
cioni sud Srbije, Viši trgovinski sud, a iste ingerencije ima i Upravni sud. Za 
stanje sudske prakse karakteristično je da ona, bez obzira kako se definiše, može 
da se kvalifikuje kao: stabilna ili kolebljiva, bogata ili oskudna, ujednačena ili 
neujednačena, jedinstvena ili podeljena, sređena ili nesređena, publikovana ili 
nepublikovana, poznata ili nepoznata, temeljna ili parafrazirajuća praksa.46 Sa 
aspekta pravno-teorijskih razmatranja o sudskoj praksi se govori kao o jednom 
od izvora prava, što nije uvek imalo opšteprihvaćeni stav.47 Polazilo se od toga 
da sudovi nisu ovlašćeni da stvaraju pravo, nego naprotiv, da ga primenjuju.48 
Jedan broj shvatanja zastupa tezu da sudska praksa nije izvor prava, ali da u 
slučaju pravnih praznina ona to postaje, jer deluje kao posredni izvor prava. 
Izdiferenciralo se takođe shvatanje da sudska praksa predstavlja supsidijarni 
izvor prava u slučaju da se neki propis ne može primeniti.

Kod pravnih pitanja koja pokriva oblast medicinskog prava značajna pa-
žnja se duguje sudskoj praksi, budući da su se u prvo vreme prava pacijenata 
u svom izvornom značenju za lekara i bolnicu tradicionalno razvila kao pravo 
koje stvara sud (sudsko pravo). Obimna sudska praksa često daje vodeći pra-
vac i smernice za definisanje pacijentovih prava.

Propisi jasno pokazuju da postupci medicinara ne podležu samo unutra-
šnjoj (stručnoj) nego i spoljašnjoj (pravnoj) kontroli od strane suda, makar i 
da se ta kontrola vrši uz pomoć veštaka, na osnovu medicinskih kriterijuma. 
Međutim, kontrola nema cilj da sputava onu slobodu medicinskih poslenika 
koja je u interesu pacijenata, nego da ih natera da se drže važećeg standarda 
u svojoj struci i da postupaju pažljivo. U medicinsku praksu ulaze na taj na-
čin i pravna merila. Sa napretkom medicine povećavaju se i pravni zahtevi 
lekarskoj pažnji i lekarskom umeću, jer onaj ko više može taj je i više dužan.49 
Meru dužnosti određuju sudovi u svojim odlukama, pa je stoga za medicinsko 
pravo od naročitog značaja i sudska praksa. Norme sadržane u sudskim odlu-
kama, iako nisu opšte nego pojedinačne, predstavljaju živo medicinsko pravo, 
te zajedno sa zakonskim normama čine sastavni deo pravnog poretka.

Za razliku od sudske prakse razvijenih zemalja, koja je bogata i po raz-
nim pitanjima medicinskog prava ustaljena bez bitnijih kolebanja, takav stav 
se ne može izreći ako se za primer uzme Srbija. Sudska praksa u medicinskim 
predmetima u parničnim postupcima mnogo je više prisutna, ali broj utuženja 

46 Videti više: Ivošević, Z. (1995). Sudska praksa pravednog suđenja u sistemu podele 
vlasti. Pravni život, 12/1995, 277. 

47 Košutić, B. (1973). Sudska presuda kao izvor prava. Beograd, 137–152.
48 Radišić, J. (2003). Obligaciono pravo. Beograd, 33.
49 Radišić, J. (2008). Medicinsko pravo. Beograd: Nomos, 27.
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još uvek vidno zaostaje za brojem krivičnih predmeta čije procesuiranje traje 
dugo i malo je osuđujućih presuda.

Jedan od najranijih slučajeva iz sudske prakse bivših jugoslovenskih 
republika ticao se dužnosti obaveštavanja od strane lekara i valjanog priba-
vljanja pristanka pacijenta za operaciju.50 Predmet datira iz 1987. godine, ali 
je parnica o naknadi štete trajala više godina. Značaj presude Vrhovnog suda 
Srbije bio je u tome što je ona po prvi put jasno izrazila načelni pravni stav 
o pristanku pacijenta na medicinsku intervenciju i preuzimanju rizika za nju. 
Prema ovom stavu odgovornost lekara i medicinskih ustanova ne zavisi samo 
od stručnosti preduzimanja medicinske intervencije, već i od pridržavanja du-
žnosti da se pacijentu daju potrebna obaveštenja (pravo na obaveštenje), što 
čini poseban pravni osnov odgovornosti. U obrazloženju presude citirani su 
stavovi iz monografije o profesionalnoj odgovornosti medicinskih poslenika, 
koja je prvo delo na tematiku medicinskog prava u Srbiji. 

ZAKLJUČNE NAPOMENE

Staranje o ljudskom zdravlju i medicinska nega danas zauzimaju va-
žno mesto u životu svakog čoveka, zbog čega je i medicinsko pravo doživelo 
svoj razvoj i ekspanziju. To je suprotno onome što je u počecima razvoja ove 
discipline izgledalo da može biti. Naime, okolnost da je dugo vremena bilo 
nedovoljno poznato i da su se pravna pitanja zdravstvene zaštite objašnjava-
la isključivo sa stanovišta klasičnih pravnih instituta, a da se nije uvažavala 
specifičnost i značaj medicinskih činjenica, imalo je za posledicu, kako je to 
naglašeno od strane vodećih teoretičara, da je i medicinsko pravo bilo obezli-
čeno, teorijski nesređeno i neobjašnjeno. 

Medicinsko pravo je u kasnijim etapama svog razvoja pretrpelo velike 
promene i doživelo promociju. Izvori medicinskog prava izgradili su se kao 
stabilni. Reč je o velikoj oblasti propisa o subjektima, odnosima i procedu-
rama koje se tiču čovekovog zdravlja, a za koje se vezuju određena prava, 
dužnosti ili određena pravna dejstva. Medicinsko pravo obuhvata gotovo sva 
pravna pitanja koja se tiču praktikovanja zdravstvenih delatnosti prema poje-
dincu-korisniku i predmetno ih ne objedinjuje u celinu međusobno povezanih 
propisa i uopšte pravnih rešenja i praksi. Zaokružene norme poprimaju pre-
poznatljivu osobenost. Naime, premda se u nekim segmentima upućuje na 
opštevažeće norme, kada se te norme primene na odnos lekar–pacijent one 
dobijaju konkretno značenje, uslovljeno svojevrsnom prirodom tog odnosa. 
To je ono što čitavom pravnom rezonovanju daje novi kvalitet. Na primer, u 

50 Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, Vol. 28, 1/1995, 9; Presuda Vrhovnog suda 
Srbije. Rev. 1048/98, 18. 3. 1997. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, 1998; 1:23.4.
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sudskoj praksi medicinskog prava izgrađene su kategorije medicinskog prava 
koje su dobile svoju osobenost, čak i onda kad ne potpadaju pod lex speci-
alis, kao što su pojmovi profesionalne greške, profesionalne pažnje i pojam 
pristanka informisanog pacijenta (informed consent). U domenu zdravstvene 
prakse, principi medicinske struke (lege artis) i zakonitost rada postali su van 
sumnje veoma značajni za društvo i pojedince i po tome što se odvijaju u okvi-
rima odgovarajućih pravnih normi. Isto tako, u domenu akademskog rada i 
istraživanja medicinsko pravo je odavno prevazišlo nacionalne okvire i usvaja 
visoke standarde ljudskih prava u oblasti zdravlja, pokazuje brigu o globalnom 
zdravlju i aktivno učestvuje u stvaranju zajednice instituta za međunarod-
no medicinsko pravo. 
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FROM LAW AT THE CROSSROADS   
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The Development of Medical Law, with Reference to Serbian Law
Original Scientific Paper

Hajrija Mujović Zornić Ph.D.
Institute of Social Sciences

S u m m a r y

The subject of this article is to clarify the role and specificity of Medical law as a 
scientific discipline and a particular area of   law. The aim is to investigate, through medico-
legal settings, the broadening of the legal regulations in the field of performing medical 
activities with the goal of protecting human health; what is the role of health legislation, 
with references to the historical, developmental dimension, as well as to the character of 
the sources of Medical law. In doing so, the particular topic of consideration is the issue of 
conceptual delineation and relation to other related fields, especially Health law. In the be-
ginning, Medical law was shaped by the merging of a large number of different branches of 
law: Human rights, Contract and Torts law, Property law, Family law, Public law and Crim-
inal law. Medical law was not autonomously studied as an independent discipline, while to-
day it is widely accepted in the field of Law studies. However, there is still some ignorance 
of this discipline, even among its supporters, as to what subjects it involves and how it 
differs from other areas of law. Academic staff is looking for more space for this discipline. 
The analysis of disputed medical cases, as well as the development of legal institutes and 
the practice of Medical law has become a subject of increased attention in Serbian law. 
The conclusion is that the field of Medical law has undergone an expeditious development, 
while at the same time contributing to the full recognition of rights for various categories 
of patients. In addition, the discipline of Medical law is gaining international prominence 
through the emergence of increasingly topical global health issues, and the collaboration of 
states and scientific communities on matters relating to international Medical law.

Keywords: legal sciences, legal disciplines, Medical law, narrower and broader term, 
Health legislation
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ПРАВНИ АСПЕКТ ЕДИТОВАЊА ГЕНОМА  
У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ1

САЖЕТАК: Перманентни развој нових технологија у 
области биомедицине и генетике отвара бројна, до сада не-
решена, правна питања. Полазна теза истраживања је како 
заштитити право појединца да ужива у предностима научно- 
-технолошког развоја, уз истовремено подстицање напретка 
у науци и технологијама. Последњих година актуелизовало се 
питање едитовања генома у хуманој медицини. Употребом нор-
мативног и компаративног метода, аутор указује на различита 
легислативна решења у поступку едитовања људског генома. 
Узимајући у разматрање да не постоје јединствена правила 
којима се регулише едитовање генома, аутор констатује да је не-
опходно правно уредити поступак едитовања људског генома, 
обезбедити транспарентност научног истраживања, односно 
употребу добијених резултата на основу спроведених истражи-
вања у научне сврхе, као и заштиту генетичких података особа 
које су учествовале у поступку едитовања генома.

Кључне речи: едитовање генома; биомедицина; генетички 
инжењеринг; правне импликације

* Рад је примљен 10. 3. 2020, а прихваћен је за објављивање 26. 5. 2020. године. 
  Рад је написан у оквиру Програма истраживања Института друштвених наука за 

2020. годину који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Континуирани развој нових технологија у области биомедицине и 
генетике изазива бројне опречне етичке, филозофске, социолошке, ре-
лигиозне, а пре свих правне дилеме, у контексту заштите људских права 
од могућих злоупотреба. Нове технологије на пољу биомедицине, упр-
кос томе што доносе прогрес за човечанство, носе и одређене ризике. 
Питање је да ли открића на пољу биологије, генетике и медицине треба 
користити и у сврху побољшања људског живота, а не само у превентив-
не и терапеутске сврхе. Под побољшањем се подразумева унапређење 
људских способности генетичком интервенцијом, те самим тим обезбе-
ђивање дужег и квалитетнијег људског века у односу на преовлађујућа 
схватања.1 Круцијално је питање како ћемо правно регулисати новонаста-
ле ситуације. Ово се, пре свега, односи на употребу нанотехнологије, али 
и едитовање људског генома,2 тј. интервенције која узрокује измену гено-
ма будућих поколења.3 

Ове и сличне генетичке модификације могле би представљати 
основ за селекцију жељених особина будућег потомства. Првобитно би 
се вероватно спроводиле генетичке модификације које би имале за циљ 
елиминисање озбиљних болести и стања, док би се у некој наредној фази 
приступило модификацији естетски пожељних особина, према личним 
афинитетима (нпр. одабир пола детета, одређена боја очију, косе, инте-
лигенција, висина детета и сл.). Оно што нам недвосмислено имплицира 
на већу распрострањеност генетичке модификације у блиској будућности 
јесу и актуелни трендови у естетској хирургији широм света, који иако 
нису неопходни, заправо су одраз доминантне потрошачке психологи-
је.4 Стога се отвара питање на који начин заштитити право појединца 
да ужива у предностима и благодетима научно-технолошког напретка и, 

1 Митровић, В. (2010). Аргументи за и против „побољшања” људских бића генет-
ском интервенцијом. Социологија LII (1), 78.

2 Геном представља скуп свих наследних особина човека које су кодиране у ДНК, и 
састоји се из гена који су одговорни за нормално функционисање сваке ћелије у телу чо-
века. У човековом организму постоји између 50.000 и 100.000 гена, међу којима, око 5.000 
гена носи наследно обољење. Taylor, A. L. (1999). Globalization and Biotechnology: UNESCO 
and an International Strategy to Advance Human Rights and Public Health. American Journal 
of Law and Medicine 25(4), 3. У домаћем законодавству, геном је дефинисан као целокупна 
количина дезоксирибонуклеинске киселине (ДНК) у ћелији, која је садржана у једру и ми-
тохондријама ћелија. Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи, Службени гласник 
РС, бр. 40/2017. и 113/2017, чл. 3, ст. 1, т. 8.

3 Ђукановић, А. (2016). Заштита људских права и нове тахнологије. Савремени ме-
ђународни економски и правни поредак. Београд: Институт за међународну политику и при-
вреду, 279. 

4 Ibid., 291. 
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истовремено, омогућити право на слободу научног истраживања. С тим 
у вези, предмет рада је разматрање правног положаја људи као субјека-
та генетичких истраживања, пре свега едитовања генома, анализирањем 
усвојених правила на међународном, регионалном и националном ни-
воу. У наставку рада аутор ће указати да правно нису сагледане све 
могућности и последице које доноси развој науке и технологије на пољу 
медицине, генетике и биологије.5 

ПОСТУПАК ЕДИТОВАЊА ГЕНОМА

Полазна теза је да ли заштита људских права треба да служи као 
ограничење, односно успоравање научног прогреса, или треба подстица-
ти и промовисати напредак у науци и технологијама. Управо едитовање 
људског генома спада у горућа питања у контексту заштите људских 
права, а у светлу нових технологија. Едитовање генома претпоставља 
циљану измену одређене секвенце ДНК у живој ћелији. Део генетичког 
материјала исеца се на тачно дефинисаном месту, на пример генетичка 
малфорација, која ће временом проузроковати настанак неке болести. По-
следњих година поступак едитовања генома реализује се путем методе 
Crispr/Cas 96, која је врло прецизна, лака за употребу, а уједно и јефти-
на. Споменута технологија едитовања људског генома не употребљава се 
само у циљу добијања „модификованих беба”, већ се користи и у истра-
живањима ембриона у раној фази, о чему се не зна много.7 

Поступак едитовања људског генома могуће је спровести на два 
начина – соматском модификацијом и модификацијом генском терапи-
јом, која доводи до промене генетичке структуре герминалних линија 
(наследног материјала у јајним ћелијама или сперми, с обзиром на то 
да је посреди измена генетичке основе полних ћелија која се преноси 
на потомке). Соматска генска терапија (somatic cell gene therapy) јесте 
процедура увођења гена или сегмента гена у специфична ткива и органе 

5 Совиљ, Р., Стојковић Златановић, С. Н. (2019). Правно регулисање научно-техно-
лошких открића у медицини. Наука без граница II. Косовска Митровица: Универзитет у 
Приштини, 326. 

6 CRISPR/CAS 9 – Clustered regularly interspaced short palindromic repeats, односно, 
груписана кратка палиндромска понављања на једнаким растојањима је метода настала то-
ком 2012. године и названа је по протеину који се користи за исецање ДНК ланца. Више о 
томе видети: Rodriguez, E. (2016). Ethical Issues in Genome Editing using Crispr/Cas9 System. 
Journal of Clinical Research & Bioethics, 7(2), 1. 

7 Kane, E. M. (2017). Human Genome Editing: An Evolving Regulatory Climate. 
Forthcoming in Jurimetrics 57 (3), Penn State Law Research Paper, No. 15, 1–23.
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код човека, елиминишући репродуктивне ћелије, у циљу лечења акутног 
стања или болести. Овом методом се не мења генетички састав буду-
ће генерације, будући да се она односи само на пацијента над којим се 
спроводи. Теоријски посматрано, ова метода се, осим спречавања тран-
сфера наследних болести, може користити и за „побољшање” појединих 
особина потомака.8 С друге стране, герминална модификација, односно 
увођење гена у герминалне линије, резултираће наследним променама 
које ће се пренети на будуће потомство (germ line gene therapy). Интер-
венција гена у соматске ћелије код соматске генске терапије подразумева 
манипулацију одређеним органом, за разлику од интервенције на герми-
налним линијама, чије су последице несагледиве, јер могу изменити целу 
јединку, али и њено потомство.9 Генска терапија која доводи до промене 
генетичке структуре герминалних линија могла би бити усмерена ка ели-
минисању гена који носе одређену наследну патологију, било једног или 
оба родитеља, и супституисана здравим генима. У наведеној ситуацији 
спроводи се поступак генетичке манипулације гаметима (зрелим полним 
ћелијама) у циљу спречавања трансфера обољења на дете, као и на ње-
гове потомке. У суштини, помоћу ове технике могуће је створити живот 
„програмираног трансгеног човека”, чак и пре ембрионалне фазе, тј. од 
момента зачећа.10 С тим у вези, едитовање генома може бити једини на-
чин лечења генетички предиспонираних болести. Вероватноћа примене 
у пракси била би мала, с обзиром на то да би у већини случајева преим-
плантациона селекција била адекватнија алтернатива.11 На крају, остаје 
отворено питање пристанка потомака на генетичку интервенцију, имајући 
у виду да садашња генерација одлучује за будуће генерације, примора-
вајући их на актуелне вредности, које се током времена могу променити. 

До сада је учињен велики помак у исправљању гена соматских 
ћелија у терапеутске сврхе. Знатно већи проблем, посебно са етичког ста-
новишта, изазива едитовање генома на репродуктивним ћелијама (germ 
line cells), с обзиром да су у питању промене које се преносе на следећу 
генерацију. Упркос томе што је постигнут известан напредак, досадашња 
истраживања указују да засад није безбедно поменуту методу користи-
ти на репродуктивним ћелијама. Треба истаћи да колико год је техника 

8 Greely, H. T. (1998). Legal, Ethical and Social Issues in Human Genome Research. 
Annual Review of Anthropology, Vol. 27, 487. 

9 Ђукановић, А. (2015). Европски стандарди у области биомедицине – право на ин-
тегритет личности. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду (докторска ди-
сертација), 283. 

10 Campiglio, C. (2004). Human Genetics, Reproductive Technology and Fundamental 
Rights. The Italian Yearbook of International Law, Vol. 14, 96.

11 Ђукановић, А. (2015). 284.
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едитовања генома прецизна, могућа су нежељена и непредвидива дејства, 
с обзиром да је измењеним генима могуће пренети мутације на будуће 
генерације. У прилог томе наводимо случај који је изазвао пажњу свет-
ске јавности током 2018. године. Наиме, кинески научник Хе Јанкуи је 
у тајности и без стварне потребе за лечењем одређене болести, спровео 
едитовање генома, те су рођене прве бебе са модификованим генима, 
код којих је измењен протеин – рецептор који омогућава вирусу HIV да 
инфицира лимфоците.12 Поменути догађај отворио је бројна правна пита-
ња: на који начин регулисати поменути поступак, оснивање регистра за  
истраживање уређивања људског генома, како обезбедити транспа-
рентност истраживања, али и одговорност у контексту да истраживања 
испуњавају стандарде науке и етике?

Правне дилеме односе се, пре свега, на законски оквир и регула-
тиву, која се имплементира с циљем контролисања употребе једне нове 
технологије, какво је едитовање генома.13 Поједини аутори сматрају да 
свако едитовање људског генома не треба да има исту правну судбину. 
Наиме, негативне генетичке интервенције, односно интервенције које 
имају за циљ спречавање преноса наследних болести на потомке, ваљало  
би допустити, док би се правна забрана едитовања генома односила на 
позитивне интервенције, којима би се побољшале поједине карактеристи-
ке и способности људи.14

ПРАВНИ ДОМАШАЈ ПРИМЕНЕ 
ЕДИТОВАЊА ЉУДСКОГ ГЕНОМА

Када је посреди примена поступка едитовања људског генома, у 
теорији преовлађују два, дијаметрално супротна становишта. Прво је 
рестриктивно становиште према којем је првенствено потребно очувати 
људску врсту као такву, те сходно томе поборници овог схватања противе 
се сваком виду генетичке интервенције на човеку. С друге стране, заго-
ворници либералног становишта истичу слободу научног истраживања 
као примарно, уз поштовање права интелектуалне својине, лиценцирање 

12 Калинић, Ј. (2019). Како регулисати едитовање ДНК људи, 1. Преузето 5. 2. 2020. 
са https://ba.voanews.com/a/kako-regulisati-editovanje-dnk-ljudi/4866197.html

13 Мујовић Зорнић, Х. (2007). Изазови биомедицине: клонирање и шта то значи за 
пацијентова права. Померамо границе (ур. М. Рашевић и З. Мршевић), Београд: Институт 
друштвених наука, 43.

14 Клајн Татић, В. (2012). Етички и правни положај људи као субјеката биомедицин-
ских истраживања и клиничких огледа. Београд: Институт друштвених наука, 45. 
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генетичких проналазака, принципа слободног тржишта, право на само-
одређење. У том контексту подржавају поступак едитовања генома као 
иновативну технологију која се користи у терапеутске сврхе.15 Тиме је 
поступак едитовања генома добио и несумњиву правну димензију, која 
је била у сенци етичких, филозофских, социолошких и религиозних пои-
мања. Домашај правне регулативе огледа се не само у томе што би сваком 
појединцу била пружена правна заштита, већ би се тиме повећао број 
мера усмерених на заштиту људске врсте уопште.16 

На међународном нивоу, међу првим документима уговорног ка-
рактера којима је регулисано питање генетичких интервенција, између 
осталог и едитовање генома, јесте Конвенција о заштити људских права 
и достојанства људског бића у погледу примене биологије и медицине, 
познатија и као Конвенција из Овиједа, усвојена 1996, а ступила је на сна-
гу 1. децембра 1999. године. Државе потписнице Конвенције о људским 
правима и биомедицини сагласиле су се да је потребно заштити људска 
права, основне слободе, достојанство и идентитет људског бића.17 Кон-
венција допушта предузимање интервенција усмерених ка изменама 
људског генома само у превентивне, дијагностичке или терапеутске свр-
хе, и само уколико циљ није увођење било каквих измена у геному било 
којег потомка. У наставку, Конвенцијом је забрањено коришћење поступ-
ка биомедицински потпомогнутог зачећа у сврху избора пола будућег 
детета, осим уколико се тиме настоји спречити преношење озбиљне на-
следне болести везане за пол.18 

Колико год био прогресиван напредак науке, посебно у домену 
познавања генома и интервенције истим, истовремено изазива бројне 
страхове од потенцијалне злоупотребе. Иако развој науке у овој области 
може допринети свеопштој користи за човечанство, његова злоупотреба 
може угрозити не само појединца, већ и читаву људску врсту. Крајњи 
циљ члана 13 Конвенције јесте забрана намерне, односно, циљане мо-
дификације људског генома на начин којим се креирају појединци или 
групе људи, који су обдарени посебним обележјима и посебним квали-
тетима, осим интервенције усмерене ка изменама људског генома, које се 

15 Ђукановић, А. (2015). Европски стандарди у области биомедицине – право на ин-
тегритет личности. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду (докторска ди-
сертација), 283.

16 Турчиновић, Ф. (2002). Конвенција из Овиједа – европска повеља о биоетици. Ме-
ђународни проблеми, 54 (1–2), 155.

17 Ibid., 147. 
18 Закон о потврђивању Конвенције о заштити људских права и достојанства људског 

бића у погледу примене биологије и медицине: Конвенција о људским правима и биомеди-
цини. Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 12/2010, чл. 13. и 14. 
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предузимају у превентивне, дијагностичке и терапеутске сврхе, и уколико 
им циљ није увођење измена у геному било којег потомка.19 Суштински, 
одредба ове Конвенције даје примат у заштити интегритета људске вр-
сте као такве, наспрам заштите интегритета личности. У време усвајања 
Конвенције, генска терапија соматским ћелијама још увек је била у фази 
истраживања, те сходно Експланаторном извештају Конвенције, могуће ју 
је спровести под условима предвиђеним чланом 15 Конвенције о биоме-
дицини, који садржи опште правило да се научна истраживања обављају 
слободно, уз адекватно обезбеђивање заштите људских бића.20 Конвенција 
не искључује интервенције над соматским ћелијама, које би могле имати 
нежељене нуспојаве на репродуктивним ћелијама. То може бити случај, 
на пример, у примени лечења одређених канцера радиотерапијом или хе-
миотерапијом, који могу утицати на репродуктивни систем особе која је 
подвргнута третману.21 Интервенције којима се уносе промене на људском 
геному потомака изричито су забрањене. То нам недвосмислено указује да 
нису дозвољене генетичке модификације сперматозоида или јајних ћели-
ја намењених за оплодњу. Насупрот томе, медицинска истраживања која 
су усмерена на истраживање генетичких модификација на сперматозоиду 
или јајној ћелији, а који нису намењени у репродуктивне сврхе, допуштена 
су само уколико се предузимају in vitro, уз претходно добијену сагласност 
одговарајућег регулаторног тела или етичког одбора.22 

Универзална декларација о људском геному и људским прави-
ма заузима либералнији став, према којем се истраживање, лечење или 
дијагноза који утичу на геном неког лица, могу предузети само након 
претходно спроведене ригорозне процене ризика и користи, и у складу 
са условима предвиђеним домаћим правом. У том случају, неопходно је 
прибавити претходну сагласност особе (informed consent) која се подврга-
ва третману генетичке модификације.23 То нам недвосмислено указује да 
Унескова Универзална декларација о људском геному и људским правима 

19 Explanatory Report to the Convention for the protection of Human Rights and Dignity 
of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention of 
Human Rights and Biomdicine (1997). Oviedo: Council of Europe, European Treaty Series –  
No. 164, article 89. 

20 Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with 
regard to the Application of Biology and Medicine: Convention of Human Rights and Biomdicine 
(1997). Council of Europe, Details of Treaty No. 164, Article 15.

21 Explanatory Report to the Convention for the protection of Human Rights and Dignity of 
the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention of Human 
Rights and Biomedicine (1997). Article 92. 

22 Ibid., Article 91. 
23 The Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, UNESCO 1997, 

Article 5 (a, b). 
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не забрањује генску терапију на репродуктивним ћелијама, већ забрању-
је праксе које су супротне људском достојанству. Слобода истраживања, 
потребна за напредак знања је део слободе мишљења. Примена резултата 
истраживања који се односи на људски геном, укључујући примене ре-
зултата у биологији, медицини и генетици, настојаће да ублаже патњу и 
побољшају здравље појединца и човечанства у целини.24 

Питање едитовања генома у превентивне, дијагностичке или тера-
пеутске сврхе није подробније регулисано на правно обавезујући начин 
на нивоу Савета Европе. На овом месту ваљало би споменути Препоруку 
о заштити људског генома из 2001. године, у којој се државе чланице по-
зивају да потпишу, ратификују и примењују Конвенцију из Овиједа, као 
и да промене основе патентног права у вези са својином на људским тки-
вима и генима који припадају заједничкој баштини човечанства.25 Такође, 
државе чланице се позивају да успоставе национални орган задужен за 
мониторинг, информисање и саветовање о сагласности истраживања о 
људском геному са универзално признатим етичким принципима пошто-
вања живота, интегритета и људског дигнитета.26 

Ни у домаћем правном поретку, поступак едитовања генома није 
правно регулисан. Једино Закон о биомедицински потпомогнутој оплод-
њи прописује забрану одређених активности у поступку биомедицинског 
зачећа, попут забране стапања људских гамета са другим живим ћелијама 
које нису људског порекла, као и забрана оплодње јајне ћелије избором 
семених ћелија које су посебно изабране како би се родило дете одређеног 
пола.27 Тиме је законодавац изричито забранио генетичке модификације 
које се односе на избор пола детета, осим уколико се на тај начин спреча-
ва настанак тешке наследне болести која је у вези са полом детета. Стога 
је, de lege ferenda, како у домаћем, тако и у комунитарном праву, потребно 
попунити постојеће правне празнине и на свеобухватан начин регулисати 
питање едитовања генома, као и коришћење генетичких података.28 

24 Клајн Татић, В. (2012). Етички и правни положај људи као субјеката биомедицин-
ских истраживања и клиничких огледа. Београд: Институт друштвених наука, 46. 

25 Ђукановић, А. (2015). Европски стандарди у области биомедицине – право на ин-
тегритет личности. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду (докторска ди-
сертација), 285.

26 Recommendation 1512 (2001). Protection of the human genome by the Council of 
Europe, Article 11.1. 

27 Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи, Службени гласник РС, бр. 40/2017. 
и 113/2017, чл. 49, ст. 1, т. 15. и 16. 

28 Стојковић Златановић, С. Н. (2019). Генетички и други здравствени основи дис-
криминације на раду. Београд: Институт друштвених наука, 150. 
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УПОРЕДНОПРАВНА РЕШЕЊА ЕДИТОВАЊА ГЕНОМА

На основу упоредноправне анализе констатовано је да постоји све-
га неколико земаља у свету које имају усвојене нормативне акте, који се 
односе на истраживање и модификацију људског генома. Чак и у оним 
државама у којима је поменути поступак допуштен, процедуре за добија-
ње дозволе су врло ригорозне. Међу земљама у којима је правно уређен 
поступак едитовања генома су: САД, Канада, Уједињено Краљевство, 
Француска, Холандија, Белгија, Немачка, Мексико, Бразил, Индија, Кина, 
Јапан, Јужна Кореја, Сингапур и Аустралија. У САД-у и Уједињеном 
Краљевству едитовање генома је дозвољено у одређеним случајевима, уз 
прибављену дозволу надлежних државних агенција. У Мексику је тако-
ђе допуштено едитовање генома на националном нивоу, али је у плану 
пооштравање услова за добијање дозволе за спровођење поступка.29 У 
Уједињеном Краљевству недавно је поступком едитовања генома омо-
гућено стварање ембриона уз помоћ генетичког материјала три особе, с 
циљем избегавања преношења генетичког обољења на потомство (мито-
хондријске болести). Тако је Уједињено Краљевство постала прва и засад 
једина земља у свету у којој је допуштено рађање беба са три родите-
ља.30 Међутим, већина земаља широм света правно не уређује поступак 
едитовања генома, што недвосмислено указује да није могуће некога 
санкционисати уколико би спровео поступак у тајности, нити постоји 
нормативни оквир којим би се регулисао поступак едитовања генома, те 
одабир материјала, уколико би било допуштено едитовање људског гено-
ма. Поводом наведеног случаја кинеског научника реаговала је Светска 
здравствена организација, која је најавила усвајање смерница за истражи-
вања која се односе на едитовање људског генома. 

У међувремену, многобројна научна и етичка тела широм света при-
ступила су изради препорука за успостављање адекватног нормативног 
оквира којим се уређује поступак едитовања генома, односно, генети- 
чке интервенције на гермитивним линијама у људским бићима. До сада 
су препоруке објавиле Национална акедемија наука у САД, Национал-
на академија медицине, Научно саветодавно веће Европске академије. 
Између осталог, препоручено је да се уведе забрана успостављања труд-
ноће са људским ембрионима који су претходно подвргнути поступку 
едитовања генома. Свакако, једна од препорука односи се на развија-
ње конкретног националног става у државама чланицама о практичној 
примени иновативних генетичких технологија, постављање граница, 

29 Калинић, Ј. (2019). Како регулисати едитовање ДНК људи. Преузето 5. 2. 2020. са 
https://ba.voanews.com/a/kako-regulisati-editovanje-dnk-ljudi/4866197.html, 2. 

30 Gallagher, J. (2015). MPs say yes to three-person babies. 3. Преузето 7. 2. 2020. са 
https://www.bbc.com/news/health-31069173 
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промовисање добрих пракси уз, пре свега, успостављање заједничког ре-
гулаторног и правног оквира.31 

Децембра 2015. године одржан је Међународни самит о едитовању 
људског генома, који окупља чланове националних научних академија 
САД, Уједињеног Краљевства и Кине, који су се сагласили да је неоп-
ходно наставити клиничка истраживања у оквиру законских прописа и 
етичких смерница, као и да би се свака измена гаметоцита и ембриона, 
која би проузроковала наследне промене код људи, сматрала неодговор-
ним чином. Том приликом је предложено да се оснује међународни форум 
чији би допринос био хармонизација предметне регулативе у свим земља-
ма. Амерички Национални институт за здравство (US National Institute of 
Health) издао је саопштење којим се забрањује финансирање истражива-
ња која се односе на едитовање људског генома. С друге стране, фебруара 
2016. године, британски научници су добили дозволу од стране национал-
ног регулаторног тела, којом им је допуштено да генетички модификују 
људске ембрионе користећи Crispr/Cas9 и сличне технике, искључиво у 
научноистраживачке сврхе.32 

ЗАКЉУЧАК

Едитовање генома свакако отвара бројне нове могућности генети- 
чког инжењеринга. Недавна искуства демонстрирала су нам да је могуће 
излечење до сада неизлечивих болести, попут ретких болести, карцино-
ма и HIV/AIDS. С друге стране, овакав прогрес у науци отвара бројне 
правне, етичке, религиозне и социолошке дилеме. Све је израженији јаз 
између техничке изводљивости и етичке прихватљивости биомедицин-
ских открића, што неминовно изискује њихово правно регулисање. С тим 
у вези постављамо следеће питање: да ли је све што је технички изводљи-
во истовремено правно допуштено и етички оправдано? Незаустављив 
развој биомедицине и генетике отвара бројне могућности злоупотреба 
генетичких истраживања, између осталог и едитовања људског гено-
ма. Стога је неопходно прецизно дефинисање и регулисање генетичких  
истраживања, услова за спровођење поступка едитовања људског генома, 
употребу резултата генетичких истраживања у научне сврхе, као и чува-
ње података о генетичком статусу особа које су учествовале у поступку 
едитовања генома, а све у циљу спречавања могућих злоупотреба. 

31 Дамјановић, М. Г. (2018). Патентна заштита матичних ћелија, Београд: Правни 
факултет Универзитета у Београду (докторска дисертација), 46–47. 

32 Rodriguez, E. (2016). Ethical Issues in Genome Editing using Crispr/Cas9 System. 
Journal of Clinical Research & Bioethics, 7(2), 3. 
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S u m m a r y

The continual development of new technologies in the field of biomedicine and 
genetics raises numerous, as of yet unresolved, legal questions. The initial object of the 
research is how to protect the individual’s right to enjoy the benefits of scientific and tech-
nological development, while encouraging progress in science and technology. In recent 
years, the issue of genome editing in human medicine has emerged. Using the normative 
and comparative methods, the author points out the different legislative solutions in the pro-
cess of editing the human genome. Taking into consideration that there are no uniform rules 
governing genome editing, the author concludes that it is necessary to legally regulate the 
process of editing the human genome; ensure the transparency of scientific research, as well 
as the use of the results obtained during research carried out for scientific purposes; and 
protect the genetic data of persons who participated in the genome editing process.
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SAŽETAK: U radu se daje pojmovno određenje bioetičkog na-
čela autonomije volje u konceptualno-teorijskom smislu i ukazuje 
na njegov pravni značaj. S tim u vezi utvrđuju se osnovni pravni 
derivati načela autonomije koji se, ujedno, mogu definisati i kao 
specijalizovana prava pacijenta, tj. pravo na samoodređenje, pravo 
na informisani pristanak, kao i pravo na privatnost i poverljivost 
informacija o zdravstvenom statusu. Ovo, naročito, u kontekstu 
sprovođenja genetičkog testiranja, a imajući u vidu specifičnosti ge-
netičkog testiranja kao dijagnostičke mere. Genetičkim testiranjem 
dobija se informacija kako o trenutnom, tako i o budućem zdravstve-
nom statusu pojedinca, ali i članova njegove porodice. Utvrđivanje 
domašaja primene načela autonomije u kontekstu genetičkog te-
stiranja definisano je kao osnovno istraživačko pitanje koje će biti 
razmatrano polazeći od savremenih teorijskih stanovišta, ali i kroz 
analizu prakse Evropskog suda za ljudska prava. 
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UVOD

Osnovna načela u oblasti zaštite zdravlja i prateća prava korisni-
ka zdravstvenih usluga, odnosno pacijenata, nalaze svoj osnov u moralnim, 
etičkim principima i vrednostima. Jasno propisivanje „pravilnog” ponašanja 
lekara sa stanovišta medicinske etike nije moguće, jer je na lekaru da sam 
proceni i odluči, rukovodeći se idejama medicinske etike.1 Treba imati u vidu 
da moralna, odnosno etička načela u zaštiti zdravlja nisu proklamovana prav-
nim normama, već da ona treba da pomognu lekarima i ostalim zdravstvenim 
radnicima da donesu odluku kada se u toku svog rada susretnu sa određenim 
moralnim dilemama.2 Osim toga, moralne norme često se približavaju prav-
nim normama, što je slučaj, naročito, u novije vreme, u kontekstu „širenja” 
sloboda i specijalizacije osnovnih ljudskih prava.3 Granica između moralnih 
normi i pravnih pravila u oblasti zaštite zdravlja nije precizirana niti jasno 
definisana do te mere, da se može reći da ona i ne postoji, posebno jer se odgo-
vornost lekara ceni i sa stanovišta poštovanja, odnosno nepoštovanja moralnih 
normi. Jedno od osnovnih etičkih načela i, ujedno, primarno načelo medicin-
ske etike jeste princip autonomije volje pojedinca, odnosno pacijenta. Pravna 
konkretizacija načela autonomije volje ogleda se u pravu na samoodređenje, a 
ostvaruje se garantovanjem prava na informisani pristanak i prava na poverlji-
vost zdravstvenih informacija. Teorijska stanovišta u oblasti bioetike i prava 
uz analizu relevantne prakse nadnacionalnih sudova, posebno Evropskog suda 
za ljudska prava, od značaja su za sagledavanje prirode i značaja autonomije 
volje vezano za ostvarivanje prava na zaštitu zdravlja.

PRIMENA NAČELA AUTONOMIJE VOLJE 
U OBLASTI ZAŠTITE ZDRAVLJA

2.1. Načelo autonomije volje u pravnoj teoriji 

Načelo autonomije volje smatra se osnovnim načelom medicinske eti-
ke a vezano za ostvarivanje specijalizovanih pacijentovih prava, u okvirima 
osnovnog prava na zaštitu zdravlja. Ostala povezana, odnosno specijalizovana 
prava pacijenta kojima se konkretizuje ostvarivanje prava na zaštitu zdravlja 
proističu iz (etičkog) načela autonomije volje i tu se ubrajaju pravo na samo-

1 Radišić, J. (2008). Medicinsko pravo. Beograd: Nomos, 75.
2 Gillon, R. (1994). Medical ethics: four principles plus attention to scope. British Medi-

cal Journal, 309, 184.
3 Šunderić, B. (2009). Socijalno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogra-

du, 31.
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određenje koje se smatra i pravnim derivatom načela autonomije, zatim pravo 
na pristanak uz punu obaveštenost, kao i pravo na poverljivost informacija o 
zdravstvenom statusu. 

Shodno dominantnom stanovištu savremenog prava, načelo autonomije 
u oblasti zdravlja definiše se u okvirima liberalnog, individualističkog koncep-
ta, gde se autonomija pretežno veže za pacijenta, odnosno pacijent se smatra 
isključivim donosiocem odluke koji „deluje sa svesno izraženom namerom, a 
na osnovu pune informisanosti, i bez uticaja drugih”.4 Suprotno ovakvom shva-
tanju stoji paternalističko definisanje autonomije u kontekstu odnosa lekara i 
pacijenta, gde je lekar taj koji ima ključnu ulogu i nezavisno od sposobnosti 
pacijenta donosi odluku vezanu za njegovo zdravlje jer se smatra da posedu-
je potrebno znanje i iskustvo da deluje u najboljem interesu pacijenta. Danas 
se nalazi rešenje koje miri ova dva stanovišta, te se lekar i pacijent smatraju 
svojevrsnim „partnerima” u pogledu ostvarivanja i primene načela autonomije 
volje. Međutim, i ovde postoji određeno neslaganje, gde su mišljenja podelje-
na vezano za prirodu ovako shvaćene autonomije. Naime, određen broj autora 
smatra da autonomija volje ima proceduralni značaj u medicini, gde u slučaju 
kada lekar, odnosno ostala zainteresovana lica stoje na stanovištu da određeno 
činjenje, odnosno nečinjenje preduzeto u medicinske svrhe jeste u najboljem 
interesu pacijenta a što je suprotno stavu tog pacijenta, u tom slučaju, treba se 
voditi voljom pacijenta kao subjekta prava.5 Ograničenja su moguća po dva 
osnova: ukoliko se takvim delovanjem ozbiljno ugrožava zdravlje pacijenta ili 
se pak nanosi šteta drugima, s tim da i ovde jedan broj autora prihvata jedno 
a ostali drugo rešenje.6 No, osim navedenih mogućih ograničenja, u savreme-
nom pravu dominira stanovište da pravo odlučivanja o sopstvenom zdravlju u 
smislu primene, odnosno neprimene predloženih medicinskih mera ima samo 
punoletno poslovno sposobno lice, gde se ono ograničava u slučajevima trajne 
ili privremene poslovne nesposobnosti. Međutim, danas, se i ovde ukazuje na 
mogućnost fleksibilnijeg pristupa, te se i ova ograničenja relativizuju. Posebno 
valja ukazati na etička pitanja koja imaju svoje pravne konsekvence, zbog čega 
se smatraju kontroverznim u stručnoj i naučnoj javnosti, a vezuju se za isklju-
čivanje ishrane pacijentima u vegetativnom stanju, prinudnu imunizaciju dece, 
zatim ograničenja slobode kretanja i stacionarni smeštaj mentalno obolelih 
lica, ali i utvrđivanje karantina kod lečenja infektivnih pacijenata. Dominant-
no paternalističko sagledavanje primene načela autonomije u slučajevima lica 

4 Murgic, L., Hébert, Ph., Sovic, S., Pavlekovic, G. (2015). Paternalism and autonomy: 
views of patients and providers in a transitional (post-communist) country. BMC Medical Ethics, 
16:(65), 2.

5 Varelius, J. (2006). The value of autonomy in medical ethics. Medicine. Health Care 
and Philosophy, 9, 377.

6 Ibid.
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koja imaju ograničenu poslovnu sposobnost, a samim tim i sposobnost odlu-
čivanja, relativizuje se na način da se ističe obaveza poštovanja dostojanstva 
ličnosti u kontekstu obezbeđenja jednakosti i zabrane diskriminacije vulnera-
bilnih kategorija pacijenata.7

Najopštije rečeno, pojam autonomija volje podrazumeva slobodu da 
pacijent može samostalno da donosi odluke o sopstvenom zdravlju, odnosno 
slobodu izbora, s tim da autonomija uključuje i poštovanje autonomije ostalih 
lica, što podrazumeva i poštovanje autonomije lekara, kao učesnika u prav-
nom odnosu.8 Naime, u kontekstu dominantnog partnerskog odnosa lekara i 
pacijenta, načelo autonomije uključuje i autonomiju lekara, kao učesnika u 
određenom pravnom odnosu, koja se često neopravdano zanemaruje, te se 
samo naglašava autonomija pacijenta. Lekar kao ljudsko biće ima pravo da 
se poštuje i njegova/njena sposobnost da donosi odluke, te da deluje u skladu 
sa sopstvenom savešću o tome šta je dobro sa stanovišta medicine kao nauke, 
a šta je moralno prihvatljivo. Tako se razlikuju tri oblika autonomije lekara 
– 1. lična autonomija, odnosno autonomija ljudskog bića koja podrazumeva 
delovanje u skladu sa njegovim ličnim moralnim vrednostima i u skladu sa 
savešću; 2. autonomija lekara, odnosno delovanje u skladu sa medicinskim 
znanjem i obavezom da ga koristi u interesu pacijenta; i 3. autonomija člana 
određene profesije, odnosno delovanje u skladu sa utvrđenim moralnim vred-
nostima i principima profesionalne zajednice kojoj pripada.9 Sa druge strane, 
načelo poštovanja autonomije pacijenta osnov je za uspostavljanje, u savreme-
nom medicinskom pravu, partnerskog odnosa lekara i pacijenta, gde je moralni 
princip autonomije viđen kao način za zaštitu prava pacijenata da učestvuju 
u donošenju odluka o sopstvenom zdravlju, gde donošenje odluke o nečijem 
zdravlju bez uključivanja tog lica u postupak donošenja odluke (paternalisti- 
čko shvatanje odnosa lekar–pacijent) predstavlja povredu načela autonomije.10 
Ističe se da načelo autonomije, shodno principu partnerskog odnosa lekara i 
pacijenta, podrazumeva „sposobnost da pojedinac utvrdi šta motiviše suprotnu 
stranu, odnosno lekara, u ovom slučaju, da donese određenu odluku povodom 
pitanja od njegovog interesa, i pravo da se utiče na promenu takve odluke.”11 
Ostvarivanje autonomije zahteva određenu interakciju sa drugima i ne podra-

7 Rodrigues de Almeida, E. H. (2010). Dignity, patient’s autonomy and mental illness. 
Revista Bioética, 18 (2), 381–395.

8 Gillon, R. (1994). Medical ethics: four principles plus attention to scope. British Medi-
cal Journal, 309, 185.

9 Pellegrino, E. D. (1994). Patient and Physician Autonomy: Conflicting Rights and Obli-
gations in the Physician-Patient Relationship. Journal of Contemporary Health Law & Policy, 
10(1), 51–53.

10 Ibid., 50.
11 Ibid., 51.
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zumeva izolovanje pojedinca/pacijenta jer pacijent mora imati mogućnost da 
uporedi svoje stavove sa stavovima ostalih lica u okvirima prihvaćenih opštih 
vrednosti zajednice kojoj i sam pripada.12

Ostvarivanje načela autonomije volje  
i njegova pravna konkretizacija

Načelo autonomije, u teoriji ali i u pravnoj praksi, nikada nije u potpuno-
sti priznato kao pravo koje se neposredno ostvaruje. Naime, ono se ostvaruje 
putem prava na zaštitu telesnog integriteta, kao i prava na ličnu dobrobit i štiti 
se propisima kojima se regulišu profesionalne greške i postupanja suprotno 
pravilima struke.13 U širem smislu, u pitanju je načelo medicinske etike koje 
se pravno determiniše kao pravo na samoodređenje. Tako, bioetičko načelo 
autonomije pacijenta dobija svoju pravnu dimenziju proklamovanjem prava na 
samoodređenje, odnosno prava da se prihvati ili odbije predložena medicinska 
mera, ali i proklamovanjem prava na informisani pristanak (prava na pristanak 
uz punu obaveštenost). Pravo na samoodređenje, najopštije rečeno, znači odlu-
čivanje o samom sebi i ono se nalazi u osnovi svakog pacijentovog prava, gde 
postoji sloboda svakog pojedinca da odlučuje o stvarima koje se tiču njegovog 
tela, života i zdravlja.14 

Sa druge strane, pravo na pristanak uz punu obaveštenost, odnosno 
pravo na informisani pristanak predstavlja izraz načela autonomije pacijenta 
i prava na samoodređenje, u kontekstu savremenog razumevanja odnosa le-
kara i pacijenta kao partnera u određenom pravnom odnosu. Lekar je dužan 
da vodi računa o dobru pacijentovom ali i o autonomiji njegove ličnosti, gde 
bez prethodne pacijentove saglasnosti ne sme započeti lečenje.15 Dileme o 
opravdanosti propisivanja prava na informisani pristanak prate pojavu ovog 
koncepta od samog njegovog nastanka, uz isticanje da postoji izražena kon-
tradiktornost između pacijentovog prava na informisani pristanak i obaveze 
lekara da obezbedi dobrobit pacijentu, do stavova da, danas, savremena me-
dicina daje više mogućnosti za lečenje različitih bolesti, te da je nemoguće 
da lekar upozna pacijenta sa svim mogućim načinima lečenja, zbog čega tre-

12 Pellegrino, E. D. (1994). Patient and Physician Autonomy: Conflicting Rights and 
Obligations in the Physician-Patient Relationship. Journal of Contemporary Health Law & Po-
licy, 10(1), 51.

13 Chima, S. (2009). Respect for Autonomy as a Prima Facie Right: Overriding Patients’ 
Autonomy In Medical Practice. Transactions, 53(1), 38.

14 Mujović-Zornić, H. (2010). Pojam i razvoj pacijentovih prava. Mujović-Zornić H. 
(pr.). Pacijentova prava u sistemu zdravstva. Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za prav-
na istraživanja, 20.

15 Radišić, J. (2008). Medicinsko pravo. Beograd: Nomos, 94.
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ba predvideti obavezu lekara da informiše pacijenta samo o onim načinima 
lečenja koji su u skladu sa lekarevim ličnim moralnim vrednostima.16 Da bi 
pristanak bio punovažan on mora da zadovolji određene pravne kriterijume. 
To znači da pristanak mora biti zasnovan na određenim informacijama, gde je 
lekar dužan da blagovremeno obavesti pacijenta o svim činjenicama od kojih 
bi mogla da zavisi njegova odluka da pristane ili ne pristane na predloženu 
meru. U te činjenice spadaju – a) dijagnoza i prognoza bolesti; b) kratak opis, 
cilj i korist od predložene intervencije, vreme njenog trajanja i moguće posle-
dice ako se preduzme, odnosno ne preduzme; c) vrsta i verovatnoća mogućih 
rizika, bolne i druge sporedne ili trajne posledice; d) alternativne metode le-
čenja; e) moguće promene pacijentovog stanja posle medicinske intervencije, 
kao i moguće nužne promene u načinu pacijentovog života; f) dejstvo lekova 
i moguće sporedne (neželjene) posledice tog dejstva. Pritom, lekar je dužan 
da u medicinsku dokumentaciju unese podatak da je pacijentu, odnosno nje-
govom zakonskom zastupniku dao odgovarajuće obaveštenje.17 Razlikuje se 
tzv. terapeutsko obaveštenje, odnosno obaveštenje radi pacijentove sigurnosti, 
koje predstavlja sastavni deo lečenja i podrazumeva sve ono što lekar treba da 
kaže pacijentu da bi ga naveo na ponašanje u interesu njegovog zdravlja (npr. 
uputstvo šta pacijent treba a šta ne treba da čini u vreme medicinske inter-
vencije, ukazivanje na kontraindikacije i sporedna dejstva leka i sl.). Kršenje 
ovih dužnosti predstavlja lekarsku grešku, za koju važe opšta pravila o greška-
ma od obaveštenja koje čini pretpostavku pristanka na određenu medicinsku 
intervenciju, gde ovo obaveštenje predstavlja materijalnu sadržinu pristanka, 
pa ukoliko obaveštenje nije uopšte dato ili je nepropisno, pristanak pacijenta 
na predloženu medicinsku meru nije pravno valjan a lekar snosi rizik štetnih 
posledica.18 Precizan odgovor na pitanje o čemu sve lekar treba da obavesti 
pacijenta nije moguće dati jer to zavisi od okolnosti konkretnog slučaja, ali je 
generalno zastupljeno stanovište da je potrebno u najbitnijim crtama obavestiti 
pacijenta o vrsti, obimu, rizicima i posledicama, kao i o toku predložene me-
dicinske intervencije. Pored toga, pacijent mora biti sposoban za odlučivanje, 
pristanak se daje u svakom pojedinačnom slučaju, i može se opozvati usmeno 
dok se ne započne sa sprovođenjem mera.19

U direktnoj vezi sa načelom autonomije pacijenta jeste i pravo na pover-
ljivost informacija o zdravstvenom statusu koje je nastalo kao izraz dužnosti 
lekara do poštuje autonomiju, te datira još od antičkog doba i Hipokratove 

16 Radišić, J. (2008). Medicinsko pravo. Beograd: Nomos, 94.
17 Ibid., 101.
18 Ibid., 100–101.
19 Mujović-Zornić, H. (2010). Pojam i razvoj pacijentovih prava. Mujović-Zornić H. 

(pr.). Pacijentova prava u sistemu zdravstva. Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za prav-
na istraživanja, 22.
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zakletve. Pravo na poverljivost se pak izvodi i veže za osnovno pravo gra-
đana na privatnost, zbog čega se poverljivost i privatnost ostvaruju, često, 
istovremeno i smatraju se sinonimima. Međutim, određena razlika postoji.20 
Najopštije rečeno, privatnost se definiše kao zaštita od izlaganja ili mešanja 
drugih, dok je u najranijem radu o privatnosti (Voren i Brandiz, 1890) pra-
vo na privatnost određeno kao „pravo da se neko pusti na miru”21. Danas se 
pod pravom na privatnost podrazumeva pravo na ograničavanje pristupa po-
jedincu, kao i pravo da se ne otkriju drugima određene lične informacije,22 
odnosno u oblasti zaštite zdravlja, pravo pacijenta da kontroliše otkrivanje nje-
govih ličnih zdravstvenih informacija.23 U vezi sa tim, potrebno je ukazati da 
se razlikuju tri oblika privatnosti – fizička privatnost, privatnost informacija i 
privatnost odluka,24 gde se, u oblasti zaštite zdravlja, najviše pažnje posvećuje 
tzv. privatnosti informacija o zdravstvenom statusu pacijenta, pa otuda pravo 
na privatnost (i poverljivost) informacija o zdravstvenom statusu. Privatnost 
informacija odnosi se na zaštitu od otkrivanja informacija o zdravstvenom 
statusu, gde je otkrivanje ovih informacija, uključujući i informacije o istoriji 
bolesti lekaru neophodno, ali se zato očekuje da lekar ograniči pristup drugih 
lica ovim informacijama.25 Privatnost informacija se zato povezuje sa pravom 
pacijenta na poverljivost zdravstvenih informacija, odnosno sa dužnošću leka-
ra da osigura poverljivost zdravstvenih informacija pacijenta. Tako, pravo na 
poverljivost podrazumeva pravo lica/pacijenta da spreči ponovno otkrivanje 
„osetljive” zdravstvene informacije, odnosno one informacije koja je prethod-
no otkrivena lekaru u okvirima zasnovanog odnosa lekar–pacijent.26 Pravo na 
poverljivost zdravstvenih informacija uključuje to da bolnica ili lekar ne smeju 
da stave na raspolaganje lične ili medicinske podatke nekoj trećoj strani bez 
pacijentovog pristanka, gde je lekar dužan da čuva profesionalnu tajnu, pa i 
posle pacijentove smrti.27 Tajna obuhvata sve podatke o pacijentu i njegovoj 
okolini, koji su lekaru povereni ili ih je on saznao prilikom obavljanja svog 

20 Moskop, J. C., et al. (2005). From Hippocrates to HIPAA: Privacy and Confidentiali-
tyin Emergency Medicined Part I: Conceptual, Moral and Legal Foundations. Annals of Emer-
gency Medicine, 45(1), 53.

21 Ibid., 54.
22 Rothstein, M. A. (2001). Genetic Privacy and Confidentiality: Why They Are So Hard 

to Protect. In: B. B. Longest Jr. (ed.). Contemporary Health Policy. Chicago-Washington: Health 
Administration Press and AUPHA Press, 483.

23 Rindfleisch, T. C. (1997). Confidentiality, Informational Technology, and Health Care. 
Communications of the ACM, 40:8, 92–100.

24 Moskop, J. C. et al., op. cit., 54.
25 Ibid.
26 Rothstein, M. A. op. cit., 483–484.
27 Mujović-Zornić, H. (2010). Pojam i razvoj pacijentovih prava. Mujović-Zornić H. 

(pr.). Pacijentova prava u sistemu zdravstva. Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za prav-
na istraživanja, 23.
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poziva.28 Ograničenja zaštite prava na poverljivost zdravstvenih informacija 
moguća su i to iz zakonom utvrđenih razloga zaštite javnog interesa, odnosno 
javne sigurnosti i bezbednosti, kao i zaštite javnog zdravlja, ali i zaštite prava 
i sloboda drugih lica.29

Ipak, ostvarivanje načela autonomije volje pacijenta uslovljeno je okol-
nostima svakog pojedinačnog slučaja, a posebno je determinisano prirodom 
konkretne medicinske mere, odnosno objektivnim okolnostima koje prate 
preduzimanje predložene medicinske mere ali i ličnim, odnosno subjektivnim 
karakteristikama pacijenta. Treba ga sagledati u svetlu odnosa lekara i paci-
jenta kao određenog vida interakcije, partnerskog karaktera, koji svoj pravni 
osnov nalazi u ugovoru o pružanju lekarske usluge uz naizmeničnu dominaciju 
volje jedne ili druge strane shodno okolnostima slučaja. 

SPECIFIČNOSTI GENETIČKOG TESTIRANJA  
KAO MEDICINSKE DIJAGNOSTIČKE MERE

Personalizovana medicina jeste, po mišljenju većine lekara i genetičara, 
budućnost medicine, gde se na osnovu genetičke strukture pojedinca određu-
je način lečenja koji podrazumeva primenu tačno određenog medikamenta.30 
Primenom određenih genetičkih testova utvrđuje se postojanje pojedinačnog 
nukleotidnog polimorfizma koji se povezuje sa tačno određenom bolešću 
– kancer pluća, kancer prostate, dijabetes (tip 2).31 Međutim, znanje o per-
sonalizovanoj genetici još uvek je nekompletno, mnogi genski markeri još 
uvek su nepoznati, nejasna je njihova međusobna interakcija, kao i uticaj na 
nastanak određenih bolesti.32 Bez obzira na parcijalno znanje o genetici i ge-
nima na tržištu su dostupni različiti genetički testovi – genetički testovi kod 
već manifestovanih bolesti kojima se utvđuje status nosioca, genetički testovi 
za utvrđivanje predispozicije na određene bolesti, testovi kojima se utvrđuje 
sklonost ka bolestima zavisnosti, nutricionistički testovi kojima se povezuje 
personalna genomika sa navikama u ishrani, kao i testovi očinstva i rodoslovni 
(generacijski) testovi.33 Genetičko testiranje se definiše kao analiza ljudskog 

28 Mujović-Zornić, H. (2010). Pojam i razvoj pacijentovih prava. Mujović-Zornić H. 
(pr.). Pacijentova prava u sistemu zdravstva. Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za prav-
na istraživanja, 23.

29 Blightman, K., Griffiths, E. S., Danbury, M. C. (2014). Patient confidentiality: when 
can a breach be justified?. Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, 14(2), 56.

30 Tamir, S. (2010). Direct-to-consumer Genetic Testing: Ethical-Legal Perspectives and 
Practical Considerations. Medical Law Review, 18, 213.

31 Ibid., 214.
32 Ibid.
33 Ibid., 213.
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DNK, RNK, hromozoma, proteina, sa ciljem utvrđivanja urođenog genotipa 
koji je povezan sa određenim bolestima, zatim fenotipa, mutacija i kariotipa 
sa kliničkim značajem.34 Na nivou Evropske unije, ekspertsko telo Evropske 
komisije donelo je 2004. godine dokument pod nazivom „25 Preporuka o 
etičkim, pravnim i socijalnim implikacijama genetičkog testiranja”. U ovom 
dokumentu kao osnovna preporuka navedeno je usvajanje precizne definici-
je genetičkog testiranja i njeno globalno priznavanje.35 Ekspertsko telo je za 
potrebe izrade navedenog dokumenta, koji nije pravno obavezujući za drža-
ve članice, dao sledeću definiciju – „svaki test koji daje genetičke podatke; 
nedvosmisleno otkriva osnovne informacije DNK; ili koji otkriva embrionske 
linije i gde korišćena tehnologija/metod testiranja nije od važnosti, pod uslo-
vom da je genetička informacija dobijena”36.

Postoji šest vrsta genetičkog testiranja: 
 – dijagnostičko genetičko testiranje (cilj je utvrđivanje da li je uzrok 

bolesti genetičkog porekla kod već manifestovanih stanja); 
 – prediktivno genetičko testiranje (postoje dve vrste prediktivnih gene-

tičkih testova: a) presimptomatični prediktivni testovi kojima se utvrđuje da 
li će kod naizgled zdravih lica doći do manifestacije bolesti u budućnosti i b) 
predispozicioni prediktivni testovi kojima se utvrđuje predispozicija na odre-
đenu bolest koja može ali i ne mora da se manifestuje u budućnosti); 

 – genetičko testiranje kojim se utvrđuje status nosioca (cilj je da se 
identifikuju (uglavnom) zdrava lica kod kojih postoje određene urođene ge-
netičke promene. Obično se sprovode na licima čiji članovi porodice imaju 
genetički predispoziciju ili su nosioci, ili na pripadnicima etničkih ili rasnih 
grupa kod kojih je utvrđen veći rizik od nastanka određenih bolesti); 

 – prenatalno genetičko testiranje (sprovodi se za vreme trudnoće sa ci-
ljem procene zdravlja fetusa. Prenatalni dijagnostički testovi preduzimaju se 
u slučajevima kada postoji povećani rizik od nastanka genetičke bolesti zbog 
starosti majke, porodične istorije, etničke pripadnosti, utvrđenih markera na 
ultrazvučnom pregledu); 

 – preimlatacijsko genetičko testiranje (primenjuje se kod in vitro oplod-
nje sa ciljem utvrđivanja mogućeg genetičkog poremećaja fetusa, čime se daje 
mogućnost da se, ukoliko postoji poremećaj, prekine trudnoća); 

34 McPherson, E. (2006). Genetic Diagnosis and Testing in Clinical Practice. Clinical 
Medicine & Research, 4(2), 123.

35 Varga, O., Sioni, S. et al. (2012). Definitions of genetic testing in European legal docu-
ments. Journal of Community Genetics, 3(2), 126.

36 Varga, O., Sequierios, J. Definitions of Genetic Testing in European and other Legal 
Documents, EuroGentest, 2. Dostupno na: https://eshg.org/fileadmin/templates/eugt/pdf/Bac 
groundDocDefinitionsLegislationV10-FinalDraft.pdf



53

 S. Stojković Zlatanović, Domašaj načela autonomije volje..., str. 44–59

 – skrining novorođenčadi (identifikuje se novorođenčad sa povećanim 
rizicima za nastanak genetičkih bolesti, čime se omogućava da se započne 
rano lečenje. U nekim državama skrininzi su obavezni po zakonu, dok se u 
nekima zahteva pisana saglasnost roditelja).37

Dostupnost genetičkih testova zahteva razmatranje pitanja povezanih sa 
primenom načela autonomije, naročito, u kontekstu ostvarivanja prava na pri-
vatnost, odnosno poverljivost. Tako, autonomija podrazumeva „pravo lica da 
samostalno, na osnovu svih relevantnih informacija, donese odluku o tome da 
li želi ili ne želi da bude podvrgnuto genetičkom testiranju, kao i da li želi da 
sazna rezultate takvog testiranja”38. Kada je lice dalo pristanak za genetičko 
testiranje „privatnost u širem smislu, odnosno poverljivost u užem znači pravo 
da se donese informisana, samostalna odluka o tome da li neko može i ko može 
da dobije informaciju o njegovom genetičkom statusu”39. Zaštita privatnosti ge-
netičkih (i zdravstvenih informacija) zahteva zaštitu tri osnovna elementa, koji 
se smatraju „stubovima” prava privatnosti – zaštitu izbora, tajnosti i poverljivo-
sti,40 gde zaštita izbora i tajnosti obezbeđuje zaštitu prava na privatnost na nivou 
sakupljanja informacija o genetičkom statusu, dok poverljivost obezbeđuje za-
štitu na nivou korišćenja informacija.41 Odluka pacijenta vezana za postupak 
genetičkog testiranja uslovljena je specifičnošću genetičkog testiranja kao me-
dicinske dijagnostičke mere. Specifičnosti se vezuju za osetljivost genetičkog 
testa, koja često nije visoka, a razlog je heterogenost, odnosno činjenica da bo-
lest može nastati promenama nastalim na više gena, zatim time da se dijagnoza 
ne uspostavlja samo na osnovu utvrđene promene na genu jer neke mutacije 
nemaju klinički značaj, a i mutacije na određenom genu mogu uzrokovati više 
različitih bolesti.42 Pored toga, postoje određeni problemi koji se tiču interpreta-
cije genetičkih testova, koja je složena i zahteva učešće referentnih laboratorija. 
Ističu se, posebno, činjenice da efekat mutacije zavisi u značajnoj meri od dej-
stva ostalih gena, kao i uticaja sredine, i individualnih karakteristika vezanih za 

37 Riba, S. C. (2007). The Use of Genetic Information in Health Insurance: Who will be 
helped, who will be harmed and possible Long-term Effects?. Review of Law and Social Justice, 
16:2, 471–472.

38 Rachinsky, T. L. (2000). Genetic Testing: Toward a Comprehensive Policy to Prevent 
Genetic Discrimination in the Workplace. University Pennsylvania Journal of Labor & Emplo-
yment, 2000: 2(575), 583.

39 Ibid.
40 Poverljivost genetskih informacija znači zabranu sekundarnog otkrivanja genetskih in-

formacija, odnosno pravo lica da nametne drugima obavezu čuvanja tajnosti genetskih informa-
cija. Florencio, P. S. Ramanathan, E. D. (2001). Secret Code: The Need for Enhanced Privacy 
Protections in the United States and Canada to Prevent Employment Discrimination based on 
Genetic and Health Information. Osgoode Hall Law Journal, 39(1), 91.

41 Ibid., 39(1), 77.
42 McPherson, E. (2006). Genetic Diagnosis and Testing in Clinical Practice. Clinical 

Medicine & Research, 4(2), 125.
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starost i pol, gde pacijenti sa utvrđenim promenama na istom genu mogu imati 
različite kliničke manifestacije.43 S tim u vezi, najnovija stanovišta u oblasti 
bioetike ističu naročitu specifičnost odlučivanja u kontekstu pribavljanja infor-
misanog pristanka kod genetičkog testiranja, na način koji znači oslanjanje na 
vrednosnu etiku, odnosno postupak donošenja odluke učesnika u genetičkom 
testiranju nije strogo informativni, zasnovan na objektivnim činjenicama, već je 
u svojoj osnovi etičko-vrednosni, tj. počiva na odnosu poverenja, otvorenosti i 
iskrenosti učesnika, gde se utvrđuje suština celokupnog postupka.44

Nedovoljna razvijenost genetičkog testiranja u pogledu preciznosti 
pojedinih testova i nejasnoće koje, još uvek, prate interpretaciju rezultata 
genetičkog testiranja, u velikoj meri utiču na odluku lica u kontekstu ostvari-
vanja prava na samoodređenje. Ovo, naročito, i zbog karakteristika, odnosno 
efekta ove dijagnostičke mere, gde rezultati testiranja mogu ukazati ne samo 
na trenutno, već i na buduće zdravstveno stanje lica, ali i članova porodice. 
Pored toga, uticaj je značajan i u pogledu ostvarivanja bračnih i porodičnih 
prava, naročito prava na planiranje porodice i rađanje dece. 

PRIMENA NAČELA AUTONOMIJE  
KOD GENETIČKOG TESTIRANJA –   

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Sudska praksa u oblasti bioetike i genetičkog testiranja uopšte nije bo-
gata, i to kako ona nacionalnih, tako i praksa nadnacionalnih sudova. Evropski 
sud za ljudska prava postupao je u zanemarljivom broju slučajeva vezanih 
za primenu načela autonomije, odnosno prava na samoodređenje a u okvi-
rima povrede, prvenstveno čl. 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima i 
slobodama (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života). Pored toga, 
ostvarivanje prava na informisani pristanak u kontekstu preduzimanja medi-
cinskih radnji, i prikupljanja bioloških uzoraka krvi i urina zbog sumnje da je 
lice pod uticajem alkohola i narkotika izvršilo delo ugrožavanja bezbednosti 
u oblasti javnog saobraćaja, razmatrano je u predmetu R. S. v. Hungary,45 gde 
je Sud utvrdio da je došlo do povrede čl. 3. Evropske konvencije, odnosno 
zabrana nehunamog i ponižavajućeg postupanja, i istakao da nije razmatrana 
povreda čl. 8. jer je prethodno utvrđeno nehumano i degradirajuće postupanje. 

43 McPherson, E. (2006). Genetic Diagnosis and Testing in Clinical Practice. Clinical 
Medicine & Research, 4(2), 125.

44 Samuel, G. N. Dheensa, S. Farsides, B. Fenwick, B. Lucassen, A. (2017). Healthcare 
professionals’ and patients’ perspectives on consent to clinical genetic testing: moving towards a 
more relational approach. BMC Medical Ethics, 18(47).

45 R. S. v. Hungary, (App. no. 65290/14), 2. 7. 2019.
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Dakle, Sud je zaključio da kod pribavljanja dokaza u slučaju sumnje na kri-
vično delo sprovođenje medicinskih radnji uvek zahteva informisani pristanak 
lica, dok je prisilno preduzimanje istih moguće jedino u izuzetnim slučajevima 
kada je to opravdano okolnostima konkretnog slučaja, uz sagledavanje svih 
drugih mogućnosti, te da ne postoji rizik od narušavanja zdravlja pojedinca. 

Genetičko testiranje vezano za zaštitu prava na poverljivost genetičkih 
informacija Evropski sud za ljudska prava razmatrao je u slučajevima S. and 
Marper v. The United Kingdom i Aycaguer v. France, oba se odnose na čuva-
nje i skladištenje DNK uzoraka u nacionalnoj bazi učinilaca krivičnih dela, 
gde je Sud utvrdio disproporcionalnost javnog interesa i interesa pojedinca na 
zaštitu privatnosti iz čl. 8. Konvencije, i istakao da odredbe o dužini čuvanja 
genetičkih uzoraka treba urediti, uzimajući u obzir cilj skladištenja, kao i pri-
rodu i ozbiljnost protivpravne radnje iz optužnog predloga.46 

U pogledu ostvarivanja prava na informisani pristanak i pribavljanja 
genetičkog materijala u postupku genetičkog testiranja a radi utvrđivanja očin-
stva, Evropski sud za ljudska prava postupao je u predmetu Mifsud v. Malta, u 
slučaju gde je tužilac naveo da je protivno svojoj volji primoran od strane suda 
u Malti da se podvrgne genetičkom testiranju a sa ciljem utvrđivanja očinstva. 
Sud, u svojoj odluci, utvrdio je, da ne postoji povreda čl. 8. Evropske konven-
cije i istakao da pravo lica na lični identitet ima prioritet u zaštiti u odnosu na 
pravo na privatnost ličnih, odnosno genetičkih informacija.47

Praksa Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Costa and Pavan v. 
Italy48 ohrabruje i nedvosmisleno potvrđuje sagledavanje Evropske konvencije 
o ljudskim pravima i slobodama kao svojevrsnog „živog instrumenta evrop-
skog prava”, na način koji sugeriše pravac deklarisanja posebnog prava na 
preimplantacijsko genetičko testiranje u okvirima Konvencije.49 Ovde je Sud 
utvrdio pravo italijanskom bračnom paru, a koji se smatra zdravim nosiocima 
nasledne bolesti cistične fibroze, na preimplantacijsko genetičko testiranje i 
„selekciju” zdravog genetičkog materijala u kontekstu sprovođenja vantelesne 
oplodnje i sprečavanja prenošenja bolesti sa roditelja na dete, istakavši „pravo 
roditelja sa određenim genetičkim malformacijama na zdravo potomstvo”.50 

46 Stojković Zlatanović, S. (2019). Genetički i drugi zdravstveni osnovi diskriminacije na 
radu. Beograd: Institut društvenih nauka, 127.

47 Mifsud v. Malta, (App. no. 62257/15), 29. 4. 2019.
48 Costa and Pavan v. Italy, (App. no. 54270/10), 28. 8. 2012.
49 Di Stefano, A. (2012). Bio-ethics under Human Rights Scrutiny: Toward a Right to 

Pre-implantation Genetic Testing under the ECHR?, Strasbourg Observers. Dostupno na: https:// 
strasbourgobservers.com/2012/09/20/bio-ethics-under-human-rights-scrutiny-toward-a-right-to 
-pre-implantation-genetic-testing-under-the-echr/ 

50 Puppinck, G. (2013). The Case of Costa and Pavan v. Italy and the Convergence be-
tween Human Rights and Biotechnologies. Commentary on the ECHR Ruling in Costa and Pa-
van v. Italy, No. 54270/10, 28th August 2012. Quaderni di Diritto Mercato Tecnologia, 3 (III), 
152.
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Naime, italijansko pravo zabranjuje preimplantacijsko genetičko testiranje kod 
vantelesne oplodnje u slučaju kada su roditelji zdravi nosioci naslednih bole-
sti, dok istovremeno dopušta u slučajevima kada postoji medicinska indikacija 
rađanja deteta sa određenim poremećajima kada je jedan od roditelja nosilac 
HIV zarazne bolesti, hepatitisa B i C. Sud je utvrdio da, u ovom slučaju, po-
stoji povreda čl. 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama o 
pravu na poštovanje privatnog i porodičnog života, kao i da postupanje na ovaj 
način predstavlja diskriminaciju. Ovaj slučaj ne odnosi se, direktno, na prime-
nu načela autonomije volje, odnosno prava na samoodređenje kod genetičkog 
testiranja, već konkretno adresira diskriminatorsko postupanje, te suprotno 
tome saglasnost roditelja za sprovođenje testiranja ovde postoji, dok pozitivno 
pravo ne definiše izričito mogućnost preimplantacijskog testiranja genetičkog 
materijala kod naslednih bolesti. Značaj se ogleda u priznavanju specifičnosti 
genetičkog testiranja u odnosu na druge medicinske dijagnostičke (i progno-
stičke) mere, kao i u ukazivanju na naročitu vulnerabilnost statusa učesnika 
zbog čega je neophodna dodatna zaštita prava, kao i zaštita od diskriminacije. 

Izvođenje nekih jasnih zaključaka o primeni prava na samoodređe-
nje u delu koji se odnosi na genetičko testiranje u praksi Evropskog suda 
za ljudska prava nije, u ovom trenutku, moguće. Jasno je da je Sud pitanja 
ostvarivanja prava na privatnost i poverljivost zdravstvenih i genetičkih infor-
macija razmatrao u okvirima primene čl. 8. Evropske konvencije o ljudskim 
pravima i slobodama pre nego u okvirima čl. 3. gde je, ukoliko sagledamo 
navedene slučajeve, kod kolizije prava na privatnost pojedinca i nekog drugog 
garantovanog prava, primat davao zaštiti privatnih interesa i prava i sloboda 
drugih lica pre nego zaštiti javnog interesa, kao utvrđenih legitimnih razloga 
za odstupanje u primeni. 

ZAKLJUČAK

U širem smislu, ostvarivanje prava na zaštitu zdravlja uključuje i domen 
koji se odnosi na prava pacijenata, naročito prava na samoodređenje. Pravo 
na samoodređenje, u osnovi, jeste derivat bioetičkog načela autonomije vo-
lje koje se pak ostvaruje putem prava na informisani pristanak, kao i prava 
na privatnost i poverljivost zdravstvenih informacija. Zdravstvene informacije 
uključuju i informacije o genetičkom statusu pojedinca čije specifičnosti za-
htevaju posebnu zaštitu iz razloga što je razvoj genetičkih testova, danas, još 
uvek u toku, a preciznost pojedinih testova nije utvrđena uz određene proble-
me u interpretaciji razultata, gde na dijagnozu genetičkih bolesti utiču, pored 
nasleđenih osobina, i uslovi sredine, kao i druge karakteristike pojedinca, kao 
što su pol i starost, ali i način života. Ovo naročito, uzimajući u obzir činjenicu 
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da genetičke informacije pojedinca sadrže informacije kako o trenutnom, tako 
i o budućem zdravstvenom statusu pojedinca, ali i članova njegove porodice. 

Primena načela autonomije volje, odnosno prava na samoodređe-
nje kod genetičkog testiranja, podrazumeva primenu svih pravila koja se 
odnose na pribavljanje informisanog pristanka i za drugu medicinsku dijagnosti- 
čku meru, ali uz posebno informisanje o pouzdanosti konkretnog genetičkog 
testa u pogledu njegovog prediktivnog značaja, kao i načina skladištenja i 
vremenskog perioda čuvanja genetičkih informacija do granice da se posti- 
gne svrha preduzetog testiranja. Ovde je naročito važno da lekar koji sprovodi 
genetičko testiranje ima potrebno znanje i iskustvo u toj oblasti, odnosno da 
je prošao potrebnu obuku. Pored toga, uvek kada je moguće primeniti alterna-
tivne dijagnostičke metode u uslovima nerazvijenosti genetičkog testiranja i  
(ne)dostupnosti efektivnih genetičkih testova. Ograničenja prava na informi-
sani pristanak moguća su jedino iz zakonom izričito utvrđenih razloga zaštite 
javnog interesa, bezbednosti i sigurnosti građana, zaštite javnog zdravlja i mo-
rala, kao i zaštite prava i sloboda drugih lica. Na evropskom nivou, odnosno 
u okvirima Saveta Evrope i shodno praksi Evropskog suda za ljudska prava, 
pravo na samoodređenje štiti se u okvirima čl. 8, odnosno zaštita privatnosti i, 
eventualno, čl. 3. zaštita od ponižavajućeg i nehumanog postupanja Evropske 
konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda, gde je zaštita prava i sloboda dru-
gih lica, do sada, bila razlog za odstupanje u zaštiti ovog prava. U krajnjem, 
i zaštita privatnosti i zaštita od nehumanog i degradirajućeg postupanja znači 
zaštitu vrednosti ljudskog dostojanstva. 
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THE SCOPE OF THE PRINCIPLE   
OF AUTONOMY IN GENETIC TESTING

Review Article

Sanja Stojković-Zlatanović, Ph.D.
Institute of Social Sciences

S u m m a r y

The paper aims to define the bioethical principle of autonomy in the conceptual-
theoretical sense, and points to its legal significance. The basic legal derivatives of the prin-
ciple of autonomy are identified, defined as specialized patients’ rights, ie. the right to self-
determination, the right to informed consent, and the right to privacy and confidentiality of 
health information. The principle of autonomy is particularly relevant in the context of con-
ducting genetic testing, bearing in mind the specificities of genetic testing as a diagnostic 
measure. Genetic testing provides information on both the current and future health status 
of an individual, as well as their family members’. Determining the scope of application of 
the principle of autonomy in the context of genetic testing has been defined as the basic re-
search question that will be considered from a contemporary, theoretical point of view, but 
also through an analysis of the case law of the European Court of Human Rights.

Key words: principle of autonomy, genetic testing, right to privacy, case law of the 
European Court of Human Rights
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ДЕПАТОЛОГИЗАЦИЈА ТРАНС ИДЕНТИТЕТА1

САЖЕТАК: Предмет рада је разматрање актуелних 
светских трендова депатологизације транс идентета што 
представља један од суштинских начина заштите људских 
права особа тог идентитетског статуса. Транс и родно разли-
чите особе су широм света изложене различитим облицима 
ускраћивања њихових основних људских права, што је нај-
чешће базирано и оправдавано концептом трансродности као 
болести. Савремена схватања транс здравствене заштите укида-
ју модел психијатријске заштите афирмацијом приступа који се 
базира на саветовању и личном одлучивању о питањима соп-
ственог идентитета. Један од неопходних корака је издавање 
личних идентитетских докумената, без операције. У Србији је 
ради депатологизације неопходан даљи рад на законској регу-
лативи транс идентитета и усвајање посебног законског акта 
базираног на принципима депатологизације и самоодређења, 
какав је понуђени Модел закона о родном идентитету и правима 
интерсекс особа. 

Кључне речи: транс и родно различите особе, трансфобично 
насиље, модификације здравствене заштите, лична документа, 
нова Међународна класификација болести – ICD 11

* Рад је примљен 12. 3. 2020, а прихваћен је за објављивање 30. 6. 2020. године.

 *
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УВОД

Уважавајући чињеницу постојања феномена различитости људи,1 
која се манифестује и као различитост у доживљају и изражавању соп-
ственог родног идентитета, све је већи број европских и ваневропских 
земаља које депатологизују особе транс идентитета. Тиме ослобађају 
родно неусклађене особе патологизујуће стигме осуде, негативности, 
категорисање у девијацију, одступање од нормалног и отежаног запосле-
ња са дијагнозом менталне болести. Када су ослобођени од тог терета, 
транс особама је заправо омогућено да живе слободно, изражавајући без 
скривања и срамоте свој родни идентитет. Тим пре када је он усклађен 
и са законски регулисаном могућношћу избора родних ознака, у личним 
идентификационим документима, невезано за претходно постојеће ме-
дицинске предуслове. Дански парламент је још 2014. усвојио закон који 
транс особама омогућава правно признавање родног идентитета, без било 
какве психолошке процене и/или добијања психијатријске дијагнозе.2 Др-
жаве чланице ЕУ се по приступу решавању проблема признања промене 
правног статуса трансполних особа могу поделити у три групе. У првој 
групи су државе у којима се не захтева хормонска терапија или операција 
да би се добило правно признање новог пола: Малта, Данска, Шпанија, 
Мађарска, Финска, Уједињено Краљевство и Португалија. У другој гру-
пи су државе у којима се захтева хормонска терапија и/или операција 
како би се правно признао нови пол: Белгија, Бугарска, Чешка, Естони-
ја, Француска, Италија, Холандија, Аустрија и Пољска. У трећој групи 
су државе чланице у којима не постоје одредбе о овом питању. У мно-
гим ваневропским земљама постоји опција да се ознака рода не уноси 
у лична документа, али у неколико њих је признат тзв. трећи род. Међу 
њима су: Аустралија, Нови Зеланд, Индија, Пакистан, Бангладеш, Непал. 
Калифорнија је прва савезна држава у САД која је правно признала по-
стојање трећег рода.3

1 Симић, Ј. (2017). Хтели смо најбоље а испало је као и обично. Доступно на: https://
on-off.rs/hteli-smo-najbolje-a-ispalo-je-kao-i-obicno/

2 ILGA Europe. (2014). Denmark the first European country to allow legal change of 
gender without diagnosis. Доступно на: https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/
denmark-first-european-country-allow-legal-change-gender-without

3 Simić, J. (2019). Life in Legal Limbo – Trans* Persons in Serbia. Contemporary issues 
and perspectives on gender research. Belgrade: Institute of Social Sciences Belgrade, 159.
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ХОРМОНСКО-ОПЕРАТИВНИ ТРЕТМАН

Када је реч о Србији, у почетку је хормонско-оперативни третман 
сматран за једини пут решења идентитетских проблема транс особа, а 
пратећа правна регулатива потребних третмана самим тим неопходна. 
Реч је увек била, и онда и сада, заправо о малој групи људи који се осе-
ћају као заробљеници у свом телу и којима је требало дати шансу да буду 
прихваћени у друштву. Први корак је било омогућавање покривености 
хормонско-оперативног, иначе скупог третмана, делимично на терет буџе-
та.4 Тиме је тај третман престао да буде ексклузивна могућност имућних, 
јер се свим осигураним лицима обезбеђује најмање 65 % од цене здрав-
ствене услуге из средстава обавезног здравственог осигурања, за промену 
пола из медицинских разлога. Трансродност је тиме по први пут у Срби-
ји, стекавши статус болести, уједно стекла и могућност да њено лечење 
делимично буде плаћено из фондова здравственог осигурања. Медицин-
ски разлози, као једини релевантан критеријум за буџетско покривање 
дела трошкова третмана, били су уједно одлучујући за категоризацију 
трансродности у домен патологије. Пракса показује да држава финан-
сира 65 %, док преосталих 35 % финансира сам пацијент. У марту 2012. 
формирана је Републичка стручна комисија за лечење трансродних поре-
мећаја у Србији.5 Сам назив ове Комисије није био адекватан, зато што је 
у први план истицао постојање поремећаја трансродних лица. У октобру 
2017. године, након вишегодишњих настојања организације Гаyтен-ЛГБТ, 
која се бави правима транс особа и уз подршку републичког Омбудсма-
на,6 назив је промењен у Републичка комисија за трансродна стања.7 Тиме 
је остварен један од корака ка депатологизацији трансидентитета. 

Откако се о трошку Републичког фонда за здравствено осигурање 
(РФЗО) обављају хируршки захвати промене пола, незванично, 44 грађан-
ке Србије „постале” су мушкарци, док је 16 мушкараца „постало” жена. 

4 Чл. 49а Закона о здравственом осигурању, Службени гласник РС, бр. 57/2011. 
5 Решењем од 13. марта 2012. године, Министарство здравља формира Републичку 

стручну комисију за лечење трансродних поремећаја.
6 Simić, J. (2019). Life in Legal Limbo – Trans* Persons in Serbia. Contemporary issues 

and perspectives on gender research. Belgrade: Institute of Social Sciences Belgrade, 160.
7 Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања 

права из обавезног здравственог осигурања, Службени гласник РС, бр. 108/17. 
  Чл. 1. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравстве-

ног осигурања, Службени гласник РС, бр. 10/10, 18/10. – исправка, 46/10, 52/10. – исправка, 
80/10. и 1/13: у чл. 42а. ст. 1. речи: „Комисија за лечење трансродних поремећаја” замењу-
ју се речима: „Комисија за трансродна стања”; ст. 3. речи: „републичка стручна комисија 
за област трансродних поремећаја” замењују се речима: „републичка стручна комисија за 
област трансродних стања”.
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Ово је податак са последње седнице Комисије за трансродна стања РФЗО, 
која је одржана јануара 2020. године.8 У Србији је од 2013. осигураници-
ма РФЗО обезбеђена операција промене пола о већинском трошку државе 
(65 %). Цена је виша од 200.000 динара, а партиципацију, која износи 
35 %, плаћају пацијенти, што је око 70.000 динара. На такву операцију 
чека око 200 особа, које су у различитим фазама процедуре одређивања. 
Који пол код таквих особа је преовлађујући подразумева медицинске, али 
и психолошке припреме, које трају три до четири године. Број осигура-
них лица која тренутно чекају операцију је 14 (њима је дата сагласност 
Комисије за трансродна стања). За све њих је заједничко да се осећају као 
„заробљеници у свом телу”.9

Резултати недавног истраживања10, објављеног у марту 2020, указу-
ју да већина транс особа већ у седмој години живота први пут размишља 
о свом роду, тј. доводи га у питање. Сходно резултатима тог истраживања, 
„Три четвртине транс мушкараца и жена доживи своје прво искуство с 
родним нескладом до 7. године.11 Сто педесет пет транс жена,12 у просеку 
41 године старости, и 55 транс мушкараца13, с просеком година 35, уче-
ствовали су у овом истраживању. Око пола транс особа из истраживања 
биле су особе беле расе, а половина је имала недавног или текућег иску-
ства с депресијом. Одговори на питања о њиховим најранијим сећањима 

8 Мондо.рс, (2020). Чак 44 Српкиње постале су мушкарци, док је 16 мушкараца, 
помоћу хируршког захвата, постало жена. Доступно на: https://mondo.rs/Info/Drustvo/
a1281729/Srbija-Promena-pola-o-trosku-drzave.html

9 Simić, J. (2019). Life in Legal Limbo – Trans* Persons in Serbia. Contemporary issues 
and perspectives on gender research. Belgrade: Institute of Social Sciences Belgrade, 162.

10 Zaliznyak, M., Bresee, C., Maurice, M. G. (2020). Age at First Experience of Gender 
Dysphoria Among Transgender Adults Seeking Gender-Affirming Surgery. Jama Network Open. 
Доступно на: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2762788?utm_
source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_term=031620

11 Мршевић, З. (2013). Транссексуалне особе и породица – између дискриминације и 
инклузије. Темида, 16 (2), 57–59.

12 Видети: Ibid. Транс жене су особе којима је при рођењу одређен мушки пол, а које 
имају женски родни идентитет. Транс жене најчешће трајно живе као жене и могу, али не 
морају, проћи кроз процес прилагођавања пола путем хормонске терапије и/или хируршких 
интервенција прилагођавања пола. Постоји и приличан број особа које се, некада у вишего-
дишњем периоду, налазе у незавршеном процесу прилагођавања пола, услед здравствених, 
медицинскоорганизационих, процедуралних, финансијских и других разлога или комбина-
цијом више њих.

13 Транс мушкарци су особе којима је при рођењу одређен женски пол, а које имају 
мушки родни идентитет. Транс мушкарци најчешће трајно живе као мушкарци и могу, али 
не морају, проћи кроз процес прилагођавања пола путем хормонске терапије и/или хирур-
шких интервенција прилагођавања пола. Постоји и приличан број особа које се, некада у 
периоду вишегодишњег трајања, налазе у незавршеном процесу прилагођавања пола, услед 
здравствених, медицинско-организационих, процедуралних, финансијских и других разло-
га или комбинацијом више њих.
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и годинама када су први пут искусили родну дисфорију, указали су као 
просечне године за „најранија општа сећања” и године када су први пут 
искусили родну дисфорију биле су: 4,7 и 6,2 за транс мушкарце, и 4,5 и 6,7 
за транс жене. Све у свему, 73 % транс жена и 78 % транс мушкараца из 
истраживања, први пут су искусили родни несклад пре седмог рођендана. 
У просеку транс особама је потребно између 22 и 27 година од тренут-
ка када први пут осете родни несклад, до тренутка када се аутују као 
транс и започну друштвену транзицију. Овај огроман кумулативан терет 
представља велику подршку аргументу за рано пружање неге код родног 
несклада, пружање саветовања и едукација о опцијама за транзицију, и за 
примаоце неге и њихове родитеље или старатеље. То што су неки одрасли 
из наведеног истраживања чекали годинама пре него што су започели с 
процедурама потврде рода, значи да су трпели непотребну патњу. Доказа-
но је да нега, у вези са родном транзицијом, темељно унапређује квалитет 
живота транс особа и смањује трошкове здравствене заштите. Њихови 
налази подржавају аргумент за пружање родно афирмативне неге младим 
транс особама с родном дисфоријом, зато што она унапређује квалитет 
живота и смањује дуготрајне трошкове здравствене заштите.

ПАТОЛОГИЗАЦИЈА ОМОГУЋУЈЕ КОНТЕКСТ МРЖЊЕ  
И ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНЕ НЕИЗВЕСНОСТИ

Несумњиво је да се транс особе од најранијег детињства суочавају 
са великим бројем проблема, а прикупљена искуства и истраживања спро-
ведена у Србији, јасно указују на висок степен трауматизације.14 Транс 
и родно различите особе, широм света, жртве су застрашујуће мржње, 
насиља, укључујући и изнуде, физичке и сексуалне нападе и убиства.15 
Њих означавају као девијантне због чега их туку, силују, ускраћује им се 
становање, запослење, здравствена заштита, одбацује их и малтретира по-
родица, школа, вршњачка средина.16 У већини земаља, подаци о убијеним 
транс и родно различитим особама не воде се систематски и немогуће 
је проценити прави и прецизан број случајева, али међународне агенци-

14 Појединачни аналитички текстови: Ђурић, М. (2013). Опис положаја трансполних 
особа у Србији у вези са остваривањем личних и других права, 12–14. Доступно на: https://
www.rodnaravnopravnost.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=9

15 Мршевић, З. (2017). Трансродно лице правде. Београд: Институт друштвених нау-
ка, 3. 

16 Мршевић, З. (2017). Индивудуализам трансродног субјекта. Индивидуализам. Бео-
град: Институт друштвених наука, 94.
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је и пројекти нпр. Transrespect17 ипак прикупљају и анализирају доступне 
податке. „Забележено је 368 случаја пријављених убистава транс и род-
но различитих особа, између 1. октобра 2017. и 30. септембра 2018, што 
указује на увећање за 43 случаја у односу на претходни извештај, и 73 слу-
чаја у поређењу са 2016, што говори да је тренд повећања предвидљив, 
и да се наставља.”18 

Патологизација је дубоко укорењена у свим сферама друштвеног 
живота трансродних особа, почев од правног статуса, преко приступа 
здравственој заштити, могућности запошљавања, али и свакодневног 
третмана, како од опште популације, тако и од најближих особа.19 При 
том се депресија, самоубиство и остали проблеми с менталним здављем, 
који су последица таквог интензитета структурног насиља које се врши 
над транс и родно различитим особама, константно представљају као до-
каз истинског постојања њиховог поремећаја. А у ствари, транс особе су 
и даље у многим срединама изложене ситуацијама дискриминације, наси-
ља, посебно оног трансфобичног типа, укључујући вербално и физичко 
насиље, као и облике институционалног насиља.20 Заштитник грађана Ре-
публике Србије у свом Годишњем извештају за 2019. такође констатује 
да се особе другачијег родног идентитета „и даље суочавају са нападима, 
претњама, говором мржње и злочинима из мржње, услед укорењених сте-
реотипа и предрасуда”, али и због недовољног примењивања „институт[а] 
злочина из мржње и спроводе мере посвећене подизању свести о њихо-
вим правима.”21 Транс и родно различите особе су изложене повишеним 
нивоима психо-медицинског интервенисања, неретко су приморани на 
конверзијску терапију, са циљем да им се родни идентитет и/или изража-
вање „исправе”, од њих се захтева да добију специфичну дијагнозу како 
би уживали у својим основним људским правима, пориче им се право на 
самоодређење када је у питању њихово сексуално и репродуктивно здра-
вље.22 Високи комесар Уједињених нација за људска права 2017.23 је зато 

17 Transrespect је пројекат Transgender Europe који омогућује преглед људских права 
транс особа широм света. 

18 Geten, Tim Transrespect Vs. Trasphobia Worldwide. (2019). Извештај о мониторингу 
убистава транс особа. 

19 Мршевић, З. (2017). Индивудуализам трансродног субјекта. Индивидуализам. Бео-
град: Институт друштвених наука, 95.

20 Ресурс центар. (2018). Позив на дискусију Депатологизација транс идентитета. 
Доступно на: https://rc.gradjanske.org/poziv-na-diskusiju-depatologizacija-trans-identiteta-2018/

21 Редован годишњи извештај заштитника грађана за 2019. годину, 11. Доступно на: 
https://www.ombudsman.rs/index.php/izvestaji/godisnji-izvestaji

22 United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner. (2017). Embrace 
diversity and protect trans and gender diverse children and adolescents. International Day 
against Homophobia, Transphobia and Biphobia. OHCHR: News Events. Доступно на: https://
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? NewsID=21622

23 Ibid.
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нагласио да је патологизација транс и родно различитих људи – означава-
јући их као болесне на основу њиховог родног идентитета и изражавања 
– историјски била и наставља да буде један од главних узрока кршења 
људских права над њима. Поновио је позив државама да декриминали-
зују и депатологизују транс и родно различите идентитете и изразе, да 
обезбеде једнак приступ здравственој заштити и приступ родном третма-
ну онима који је траже. 

КА ДЕПАТОЛОГИЗАЦИЈИ

Један од значајних међународних правних основа депатологизаци-
је је пресуда Европског суда за људска права (у даљем тексту ЕСЉП) из 
2017. у случају Гарсон и Нико против Француске.24 ЕСЉП је пресудио да 
захтев Француске да трансродне особе могу да добију измену ознака пола 
у матичној књизи рођених, ако су се подвргле стерилизацији или трет-
ману који укључује веома велику вероватноћу стерилитета, представља 
кршење права на поштовање приватног живота.25 У свом одговору Фран-
цуска се позвала на одлуку свог Касационог суда из 2012. којом захтевана 
„неповратна природа промене”, „не подразумева нужно стерилитет”.26 У 
то време само је мањина европских држава омогућавала промену личних 
докумената без оперативних или хормонских третмана. Од тада се ра-
звија тренд ублажавања законом прописаних критеријума који захтевају 
стерилизацију и потребу за операцијом родног прилагођавања. И фран-
цуски позитивни закон је делимично одражавао тај тренд, јер више није 
условљавао измене родних ознака операцијом родног усаглашавања, већ 
само доказом да су хормонски третмани или операције имали „неповратан 
утицај на изглед” особе.27 То је значило да су у Француској трансродне 
особе које су тражиле правно признање свог родног идентитета свакако 
морале проћи неки медицински третман, а на основу тог захтева о „непо-
вратности” многи француски судови су промену правног статуса условили 
операцијом, која је резултирала стерилизацијом.28 То је за последицу има-

24 Garcon et Nicot v. France, (App. no. 79885/12, 52471/13. et 52596/13), 6. 7. 2017.
25 Ослонили су се на претходну пресуду у предмету Y. Y. против Турске, да трајна 

стерилност као претходни услов за родно усаглашавање представља кршење чл. 8. Европ-
ске конвенције о људским правима. Суд је утврдио повреду у случају против Турске, где 
су власти дуги низ година одбијале да дозволе подноситељу представке да промени пол у 
мушки, јер је још увек био у фертилној доби. Y. Y. v. Turkey, (App. no. 14793/08), 10. 3. 2015.

26 Garcon et Nicot v. France, para. 104.
27 Ibid., para. 106.
28 Ibid., para. 113.
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ло суочавање трансродних особа са избором између два основна права, 
права на признавање свог родног идентитета и права на поштовање свог 
физичког интегритета. „Док су неке трансродне особе биле подвргнуте 
или желеле да се подвргну гениталној операцији или хормонској терапији, 
друге нису желеле да то ураде или нису биле у могућности због, на пример, 
трошкова, чињенице да су старије или у лошем физичком стању, страха 
од постоперативних компликација, њиховог верског или личног убеђења, 
противљења њихових најмилијих, жеље да задрже своју репродуктивну 
способност, противљења власти или зато што им није била потребна опе-
рација да би удовољили свом родном идентитету.”29 Иако операција није 
била изричито наведен услов, законски захтевано постојање неповрат-
ности по свој прилици је подразумевало радикалну трансформацију која 
доводи до стерилитета,30 а која, у контексту промене правног идентитета 
трансродних особа, ипак исти фактички условљава стерилитетом.31

Образлажући своју одлуку Суд је указао на чињеницу да велика 
већина медицинских радника одбацује идеју да процес транзиције мора 
нужно и неминовно кулминирати са гениталном хирургијом.32 Суд је та-
кође указао да се последњих година у Европи развија тренд ка укидању 
овог критеријума, и да су бројни европски и међународни институционал-
ни актери, који учествују у промоцији и одбрани људских права, заузели 
врло јасан став у корист укидања критеријума стерилизације, који сма-
трају кршењем основних права.33 Зато је Суд прихватио међународни 
тренд повећаног друштвеног прихватања трансродних особа.34 Наметање 
медицинског третмана, без пристанка психички компетентног одраслог 
пацијента, представља кршење његовог права на физички интегритет.35

ЕСЉП је заузео став да су такви медицински третмани принуда, 
и да као врста присилне стерилизације драстично нарушавају физички 
интегритет и репродуктивна права, па представљају кршење забране не-
човечног и понижавајућег поступања, према члану 3. Конвенције.36 Став 
Суда је да то значи неуспешност државе да испуни своју позитивну оба-
везу да обезбеди поштовање приватног живота, па је стога у овом случају 
дошло до кршења члана 8. Конвенције.37

29 Ibid., para. 112.
30 Ibid., para. 117.
31 Ibid., para. 119.
32 Ibid., para. 114.
33 Ibid., para. 124.
34 Ibid., para. 125.
35 Ibid., para. 129.
36 Ibid., para. 115.
37 Ibid., para. 135.
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Закључак овог случаја је да је заштита принципа неприкосновено-
сти људског тела део гарантоване правне сигурности и да је то општи 
интерес. Трансродне особе које су у Француској желеле да добију при-
знање свог новостеченог пола налазиле су се пред нерешивом дилемом: 
да се против своје воље подвргну третманима, које врло вероватно имају 
стерилитет за последицу и тиме се одрекну потпуног остваривања права 
на поштовање свог физичког интегритета, или да се одрекну признавања 
свог родног идентитета. У тој ситуацији Суд сматра да Француска није 
одржала правичну равнотежу између општег и приватних интереса.

Треба нагласити да Суд овом одлуком изричито не одобрава пра-
во на „сопствени избор свог пола”, те да ипак задржава право да испита 
услове које држава може да наметне за промену родних ознака у матич-
ним књигама. Ако ће услов неповратности трансформације све мање 
имати своје законито место у европским законодавствима, судије ће уско-
ро морати да одлуче о степену трансформације потребном за промену 
правног статуса особе која тврди да је трансродна. У истој пресуди изра-
жене су и одређене дилеме. Наиме, ако иреверзибилност (неповратност) 
трансформације подразумева стерилитет, реверзибилност значи очување 
способности за поновно зачеће у складу са полом који се напустио. На 
пример, жена која је усвојила мушки пол али није променила репродук-
тивне органе, може да промени ознаку свога пола у матичној књизи, али 
може и да „природно” зачне и роди са другим мушкарцем. Да ли ће дете 
које ће родити имати мушкарца за „мајку”, и да ли ће у његовом изводу из 
матичне књиге рођених бити наведено да је оно рођено од два мушкарца? 
У пресуди Суд упозорава да је могуће да појединачни интерес превла-
дава над општим интересом, тако што се потенцијално жртвује интерес 
детета и породице, ако се само узме у обзир преовладавање индивиду-
алне воље транс особа.

Да таква могућност није само теоријска претпоставка, илуструје 
недавно објављен случај два транс мушкарца, млађег Белгијанца (21) и 
нешто старијег Немца (24), обе наталне жене, који су одлучили да пођу 
путем детранзиције, односно да се врате у женски пол.38 Заједничка 
љубав, заједнички живот, заједничко физичко искуство делимичне тран-
зиције које су проживели и заједничка посебност њихових тела, довела 
их је до одлуке да пођу путем детранзиције и живе као жене. Обе су 
претходно већ одстраниле груди двоструком мастектомијом и узимале 
тестостерон. Прошле године (2019) су обе донеле одлуку да прекину с 
узимањем тестостерона, па је њихов властити природни естроген почео 

38 BBC News на српском. (2020). Транзиција и род: Од „ње“ до „њега“ – па назад до 
„ње“. Доступно на: https://www.danas.rs/bbc-news-serbian/tranzicija-i-rod-od-nje-do-njega-pa 
-nazad-do-nje/
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да њихова тела враћа у женску функцију, а како Немица није имала хисте-
ректомију, теоретски је могуће и зачеће. 

НОВА МЕЂУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЈА БОЛЕСТИ

Један од првих потребних корака, ради остварења и заштите људ-
ских права особа транс идентитета, јесте елиминисање из употребе 
псеудонаучног термина (нагли почетак родне дисфорије, rapid onset 
gender dysphoria or ROGD) употребљеног да би се колективно стигма-
тизовале младе транс и родно различите особе као „жртве сопствених 
заблуда”.39 Суштинској промени допринела је Светска здравствена ор-
ганизација (WHO) када је усвојила нову Међународну класификацију 
болести (ICD 11), 25. маја 2019. године,40 којом су транс идентитети укло-
њени са листе менталних обољења и премештени у део о сексуалном 
здрављу. Све дијагностичке шифре које имају везе с трансродношћу су 
уклоњене из поглавља „Ментални поремећаји и поремећаји понашања”, а 
шифра „Родна неконгруентност (неусаглашеност)”41 додата је у ново по-
главље „Стања у вези са сексуалним здрављем” (укључујући и подшифре 
„Родна неконгруентност (неусаглашеност) у адолесценцији и одраслом 
добу”42 и „Родна неконгруентност детињства”43), што ће од 2022. године 
бити обавезно примењено и у Србији.44 Ово конкретно значи да се свим 
транс особама у домаћим условима уклања Ф64.0 дијагноза трансексуал-
ности као менталног поремећаја, чиме ће бити учињен први велики корак 
ка депатологизацији трансродног идентитета.45

39 Lee, J. (2019). Rapid Onset Gender Dysphoria, A saga of outrage and scien-
ce reform. Доступно на: https://www.psychologytoday.com/us/blog/rabble-rouser/201903/
rapid-onset-gender-dysphoria

40 World Health Organization (WHO). (2018). WHO releases new Internatio-
nal Classifi-cation of Diseases (ICD 11). Доступно на: https://www.who.int/news-room/
detail/18-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11)

41 Родна неконгруентност је неслагање родног и наталног идентитета и није нешто 
што се бира или што се жели, већ је нешто са чиме се особе роде.

42 World healthy organization – WHO. (2018). HA60 Gender incongruence of adolescen-
ce or adulthood. Доступно на: https://www.who.int/classifications/icd/en/

43 World healthy organization – WHO. (2018). HA61 Gender incongruence of childhood. 
Доступно на: https://www.who.int/classifications/icd/en/

44 Рок за имплементацију нове листе болести је 3 до 5 година, с тим да ће извештава-
ње о имплементацији почети већ од 2022. године. С обзиром да је Република Србија члани-
ца WХО, такође ће бити дужна да извештава о овом питању.

45 Вуковић, Х. (2019). Депатологизација транс идентитета у пракси и свести. Данас. 
Доступно на: https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/depatologizacija-trans-identiteta-u-praksi 
-i-svesti/
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СИТУАЦИЈА У СРБИЈИ

Знатни изазови, макар делимичног прихватања, депатологизаци-
је транс идентитета у Србији још увек постоје. Добро је да гениталне 
операције више неће представљати једини и неопходан услов за проме-
ну личних докумената, што је било првобитно виђење општих одредаба 
Закона о матичним књигама из 2018. Територијално надлежни орган оп-
штинске/градске управе уписује у матичну књигу рођених податак о 
промени пола, на основу потврде надлежне здравствене установе, која је 
дужна да је достави електронским путем или поштом у року од 15 дана 
од дана извршене промене пола.46 Остало је да се подзаконским актом 
појасни да ли је за промену пола у матичним књигама обавезан хирур-
шки захват промене гениталија, односно да ли је то једини услов за ту 
промену. Министар државне управе и локалне самоуправе и министар 
здравља, споразумно су донели Правилник о начину издавања и обра-
сцу потврде надлежне здравствене установе о промени пола,47 где чл. 3. 
одређује да потврду о промени пола издаје здравствена установа након: 
1) спроведене најмање једногодишње хормонске терапије уз индикацију и 
праћење лекара специјалисте психијатрије и лекара специјалисте са ужом 
специјализацијом ендокринологије, или 2) извршене хируршке интер-
венције промене пола.

Тиме се донекле флексибилније одређује када се може сматра-
ти да је нека особа „променила пол” јер се и једногодишњи хормонски 
третман такође предвиђа као услов да трансродна особа добије проме-
ну личних докумената, а не само генитална операција. Али, упркос 
аргументованим ставовима водећих међународних организација, који 
указују на неопходност депатологизовања транс идентитета и одустајања 
од медицинског условљавања, наведеним Правилником у Србији је још 
увек предвиђено да особа мора имати медицинску документацију која 
доказује или гениталну операцију или постојање налаза психијатра на-
кон праћења од годину дана и налаза ендокринолога након спроведене 
хормонске терапије. 

Овакво решење и даље патологизује и дискриминише велики број 
особа транс идентитета, које не желе или нису у могућности да се под-
вргну хормонској терапији из различитих разлога, укључујући и ризике 

46 Закон о матичним књигама, Службени гласник РС, бр. 47/18. 
   Члан 45б: „У матичну књигу рођених уписује се податак о промени пола на основу 

решења органа из чл. 6. ст. 2. и 4. овог закона, који се доноси на основу прописане потврде 
надлежне здравствене установе. Здравствена установа из ст. 1. овог члана доставља потврду 
надлежном органу из чл. 6. ст. 2. и 4. овог закона у року од 15 дана од дана промене пола.”

47 Правилник о начину издавања и обрасцу потврде надлежне здравствене установе о 
промени пола, Службени гласник РС, 103/18.
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од негативног утицаја на њихово здравствено стање (нпр. услед посто-
јање хепатитиса, хемофилије, дијабетеса, широког дијапазона малигних 
обољења) и сл. Такође, овим потезом се животи и оних транс особа које 
пристају на ова два корака и даље стављају „на чекање”, док не заврше 
процедуре психијатријске процене и хормонског третмана, што значи да 
у том периоду (годину дана), неће имати одговарајућа лична докумен-
та, односно она која одговарају њиховом родном идентитету и опису, и 
неће моћи неометено да се школују, траже посао, студирају, запошљавају 
се, путују ван граница земље, учествују на изборима, возе моторна во-
зила, полажу испите, узимају кредите итд., једноставно, продужено ће 
живети у специфичном правном вакууму лишености елементарних људ-
ских права и слобода.48 

Један од разлога је свакако присутна бојазан законодавца од могућих 
злоупотреба, нпр. промене идентитета ради прикривања криминалних ак-
тивности. Зато треба свакако напоменути да у статистикама извршених 
кривичних дела и учинилаца није посебно евидентиран број трансродних 
и транс особа, те се може претпоставити да њихово учешће у општем 
криминалитету у Србији није велико, и да су они примарно жртве кри-
миналаца.49 Вршење кривичних и прекршајних дела од стране транс 
особа најчешће је повезано са њиховим лошим економским статусом, 
друштвеном стигматизацијом и маргинализацијом, последицама дис-
криминације у свим областима друштвеног живота, имајући у виду да се 
транс идентитет не може сакрити, а посебно у области породичних одно-
са, образовања и запошљавања. Због тога неке транс особе, најчешће због 
своје вишеструке виктимизираности, постају учиниоци неких кривичних/
прекршајних дела, најчешће имовинских, затим због трговине дрогом, 
проституције и сл. Депатологизација транс идентитета представља један 
од сигурних путева изласка из тог затвореног криминогеног круга.

Србија је позната као један од светских центара за транссексуалну 
хирургију50, али такође и снажног транс активизма. То све указује да ће 
депатологизација транс идентитета бити добро схваћена и брзо прихва-
ћена, упркос чињеници да правни положај трансродних особа у Србији 
још увек није правно уређен, и да у оквиру самог здравственог система 
постоји низ нерешених питања у погледу ажурности функционисања.

48 Simić, J. (2019). Life in Legal Limbo – Trans* Persons in Serbia. Contemporary issues 
and perspectives on gender research. Belgrade: Institute of Social Sciences Belgrade, 165.

49 Мршевић, З. (2011). Криминалци или жртве криминалаца – транссексуалне осо-
бе. Ревија за криминологију и кривично право, Vol. 49, 2/3. Доступно на: http://zoricamrsevic 
in.rs/najnovije/KriminalciIliZrtveMrsevic.pdf 349.

50 Vujovic, S., Popovic, S., Sbutega-Milosevic, G., Djordjevic, M., Gooren, L. (2009). 
Transsexualism in Serbia: A Twenty-Year Follow-Up Study. The Journal of Sexual Medicine, 
6(4), 1018–1023. 
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Тешко је замислити да би олако и без претходног дуготрајног, 
стручног дијагностиковања, било ко издао потврду са дијагнозом транс- 
родности некоме ко би желео да промени име само из фриволних или 
криминогених разлога.51 „Банализовање проблема трансродних особа 
једноставно није оправдано и не сме довести до одбацивања или одла-
гања заштите њихових људских права из таквих разлога. Злоупотребе 
сваког права су увек могуће, али зато се не укидају права, већ се њихо-
ва заштита детаљно регулише, управо из разлога спречавања злоупотебе. 
Јер злоупотребе се дешавају, не тамо где постоји правна регулатива, већ 
највише тамо где је нема, у правним празнинама које омогућавају: 
коруптивно понашање органа управе, уцењивање са разних страна, на-
сиље и дискриминацију трансродних особа чија права нису законски 
призната и заштићена.”52

ТРАНС ИНКЛУЗИВНИ СПОРТ

Осим на поступке издавања нових личних докумената са промење-
ним полним ознакама, један од праваца утицаја депатологизације транс 
идентитета је инклузивност транс особа у званична спортска такмиче-
ња. Широј правничкој, па и спортској јавности у Србији мало је познато 
да транс особе могу да учествују у званичним спортским такмичењи-
ма под одређеним условима које је прописао Међународни олимпијски 
комитет још 2003. (услови и данас важећи, додуше од 2015. у знатно 
измењеној верзији). 

Према том, раније важећем Стокхолмском консензусу53 из октобра 
2003, којим су по први пут отворена врата учешћу транс спортиста на ин-
тернационалним такмичењима највишег ранга, потврђено је да било које 
„особе које су прошле кроз оперативни поступак родног усаглашавања од 
мушкарца ка жени, пре пубертета, треба да буду сматране девојкама и же-
нама”. Ово се такође односи и на поступак транзиције жена у мушкарце, 
које би требало сматрати младићима и мушкарцима. Што се тиче особа 

51 Мршевић, З. (2011). Криминалци или жртве криминалаца – транссексуалне особе. 
Ревија за криминологију и кривично право, Vol. 49, 2/3. Доступно на: http://zoricamrsevic.
in.rs/najnovije/KriminalciIliZrtveMrsevic.pdf, 350.

52 Мршевић, З. (2018). Промена личних докумената са операцијом или без ње. До-
ступно на: https://transserbia.org/resursi/kolumna/1362-promena-licnih-dokumenata-sa-operaci 
jom-ili-bez-nje

53 IOC Medical Commission, Statement of the Stockholm consensus on sex reassignment 
in sports, Stockholm, 2003. Доступно на: http://www.olympic.org/Documents/Reports/EN/en_ 
report_905.pdf
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које су након пубертета подвргнуте сексуалном преусмеравању полног 
статуса од мушкарца ка жени (и обрнуто) испуњавају услове за учешће 
у женским или мушким такмичењима, под условима: да су завршене хи-
руршке анатомске промене, укључујући спољне промене гениталија и 
гонадектомију; законско признање њиховог додељеног пола одобреног 
од стране одговарајућих званичних органа; хормонска терапија одговара-
јућа за додељени пол примењена на проверљив начин и током довољно 
времена да се минимизирају предности везане за пол у спортским так-
мичењима. Подобност за учешће на такмичењима могла је да почне 
најкасније две године након гонадектомије. Подразумевало се да ће доћи 
до поверљиве процене од случаја до случаја. У случају да се испитује пол 
учесника у такмичарском спорту, медицински делегат (или еквивалент 
одговарајућег спортског тела), има овлашћење да предузме све одговара-
јуће мере за утврђивање пола тог такмичара.

Са трендом глобалних промена схватања трансродности у правцу 
депатологизације транс идентитета, Међународни олимпијски комитет је 
у новембру 2015. закључио свој састанак документом о Родном преусме-
равању и хиперандрогинизму (Sex Reassignment and Hyperandrogenism), 
усвајањем нових, ажурираних правила54 о трансродним и интерсекс 
спортистима. Чињеница је да су у складу са тим МОК-овим регулатива-
ма, транс спортисти већ учествовали на низу међународних такмичења 
највишег ранга, укључујући летње олимпијаде у Пекингу 2008, Лондону 
2012. и Рио де Жанеиру 2016. Зато треба да будемо упознати са њим и да 
прихватимо наведени став Међународног олимпијског комитета. Потре- 
бно је посебно да спортска јавност у Србији зна под којим условима могу 
транс спортисти, држављани Србије, да регуларно буду укључени у дома-
ћа и међународна такмичења, али и са којим изазовима могу да се суоче 
наши спортисти такмичећи се са транс особама као конкурентима. 

МОК је одлучио да ажурира правила и не захтева хируршке ин-
тервенције, попут гонадектомије,55 чиме су напуштени раније постојећи 
захтеви да се транс, хиперандрогини интерсекс56 спортисти, подвргну 
оперативном захвату прилагођавања пола, како би се такмичили у жен-

54 International Olympic Committee, IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment and 
Hyperandrogenism, Lausanne, Switzerland, 2015. Доступно на: https://stillmed.olympic.org/
Documents/Commissions_PDFfiles/Medical_commission/2015-11_ioc_consensus_meeting_on_
sex_reassignment_and_hyperandrogenism-en.pdf

55 McKinnon, R. (2019). How to think about trans-inclusive sport. Доступно на: https://
www.academia.edu/33117546/How_to_think_about_trans-inclusive_sport--Short_article.pdf

56 Интерсекс је општи појам који се користи за особе рођене са репродуктивном или 
анатомијом полних органа која није у складу са типичним дефиницијама мушког или жен-
ског. Мршевић, З. (2017). Трансродно лице правде. Београд: Институт друштвених наука, 
10.
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ским спортским категоријама. На Споразумном састанаку Међународног 
олимпијског комитета о полном прилагођавању и хиперандрогинизму57 
новембра 2015, узето је у обзир да расте уважавање аутономије родног 
идентитета у друштву, што се одражава и у законима. Настојало се, коли-
ко год је могуће, да транс спортисти не буду искључени из учествовања 
у спортским такмичењима. Гарантовање поштене конкуренције остао 
је спортски циљ, па су ограничења за учешће одговарајућа у оној мери 
у којој су неопходна и сразмерна за постизање тог циља. Раније захте-
ване хируршке анатомске промене као предуслов за учешће напуштене 
су, јер су могле бити у нескладу с развојем закона широм света и схва-
тањем људских права. МОК је договорно прихватио нове смернице, уз 
напомену да је то живи документ који се може мењати у складу са науч-
ним или медицинским налазима, а које ће спортске организације узети у 
обзир приликом одређивања подобности за такмичење у мушкој и жен-
ској конкуренцији: „1. Они који прелазе са женског на мушки пол могу 
се такмичити у мушкој категорији без ограничења. 2. Они који прелазе 
са мушког на женско лице могу се такмичити у женској категорији под 
следећим условима: 2.1. Спортисткиња изјавила да је њен родни иденти-
тет женски. Изјава се не може мењати, у спортске сврхе, током најмање 
четири године. 2.2. Спортисткиња мора да покаже да је њен укупни ниво 
тестостерона у серуму био испод 10 nmol/l, најмање 12 месеци пре првог 
такмичења (са захтевом да се било који дужи период заснива на поверљи-
вој процени од случаја до случаја, разматрајући да ли је или не, 12 месеци 
довољно да се минимизира било која предност у женској конкуренцији).” 
За сада, транс жене припадају женском спорту, транс мушкарци припадају 
мушком спорту, али само испуњавајући ова правила које је усвојио МОК.

ЗАКЉУЧАК

Депатологизација транс идентитета, у Србији, кроз имплемен-
тацију ICD-11, је комплексан подухват. Зато је потребно перманентно 
указивати да трансродне особе нису ментално поремећене, да се ради о 
здравим људима, способним да допринесу друштву својим вештинама и 
знањем, који штавише неизоставно треба да учествују у редовним дру-

57 International Olympic Committee, IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment and 
Hyperandrogenism, Lausanne, Switzerland, 2015. Доступно на: https://stillmed.olympic.org/
Documents/Commissions_PDFfiles/Medical_commission/2015-11_ioc_consensus_meeting_on_
sex_reassignment_and_hyperandrogenism-en.pdf
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штвеним токовима као равноправни чланови друштва.58 Високи комесар 
Уједињених нација за људска права, позивао је државе,59 да омогуће брзо, 
транспарентно и доступно законско препознавање родног идентитета, без 
злоупотребних услова, гарантујући људска права за све особе, поштују-
ћи слободан/информисан избор и телесну аутономију. Стога се никада не 
сме примењивати присилна медицинска интервенција/процедура. Зато 
као кључне тачке за адекватну националну имплементацију светског 
тренда депатологизације транс идентитета, Заштитник грађана Републике 
Србије предлаже: обуку здравствених радника; усклађивање националних 
система здравственог осигурања, тако да обухвати неопходну негу транс- 
родних особа; обезбеђивање доступности услуга и увођење стандарда 
људских права, обавезно укључујући Смернице за такво поступање, које 
би требало да изради Министарство здравља.60 

Сматрамо да је на основу свега реченог, усвајање јединствене за-
конске регулативе трансродних идентитета, кроз уважавања принципа 
депатологизације и самоодређења, потребно, важно и неопходно на путу 
ка заштити људских права и достојанства трансродних и интерсекс осо-
ба у Србији. У том циљу организација Гетен и предлаже Модел закона 
о родном идентитету и правима интерсекс особа. Модел дефинише61 
„право на родни идентитет и на слободно изражавање и признање род-
ног идентитета, омогућава законско признање самоодређеног родног 
идентитета уз брзу и једноставну процедуру промене докумената; уређу-
је се право на промену ознаке пола у матичној књизи рођених на начин 
да се у рубрици ознака за пол, пол означи као мушки или женски или 
’друго’, уређује поштовање принципа правног континуитета и релевант-
ности родног идентитета, права и дужности трансродних особа, пре, у 
току и после хормонално-оперативног процеса прилагођавања пола као 
и признавања правног континуитета личних права и обавеза трансродних 
и интерсекс особа”62. 

58 Вуковић, Х. (2019). Депатологизација транс идентитета у пракси и свести. Да-
нас. Доступно на: https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/depatologizacija-trans-identiteta 
-u-praksi-i-svesti/

59 United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner. (2017). Embrace 
diversity and protect trans and gender diverse children and adolescents. International Day 
against Homophobia, Transphobia and Biphobia. OHCHR: News Events. Доступно на: https:// 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? NewsID=21622

60 Редован годишњи извештај заштитника грађана за 2019. годину, 47–49. Доступно 
на: https://www.ombudsman.rs/index.php/izvestaji/godisnji-izvestaji

61 Гетен. (2020). Модел закона о родном идентитету и правима трансродних и ин-
терсекс особа. Доступно на: https://www.transserbia.org/vesti/951-model-zakona-o-rodnom 
-identitetu-i-pravima-interseks-osoba-nova-verzija

62 На крају, али не као не мање важно, предвиђа се могућност да трансродна и интер-
секс особа може остварити права на биомедицински потпомогнуту оплодњу.



76

Гласник Aдвокатске коморе Војводине, бр. 1/2020.

ЛИТЕРАТУРА

BBC News на српском. (2020). Транзиција и род: Од „ње” до „њега” – па назад 
до „ње”. Доступно на: https://www.danas.rs/bbc-news-serbian/tranzicija-i-rod-  
od-nje-do-njega-pa-nazad-do-nje/

Вуковић, Х. (2019). Депатологизација транс идентитета у пракси и свести у: 
Данас. Доступно на: https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/depatologizacija-
trans -identiteta-u-praksi-i-svesti/

Zaliznyak, M., Bresee, C., Maurice, M. G. (2020). Age at First Experience of Gen-
der Dysphoria Among Transgender Adults Seeking Gender-Affirming Surgery. 
Jama Network Open. Доступно на: https://jamanetwork.com/journals/jamanet-
workopen/fullarticle/2762788?utm_source=For_The_Media&utm_medium= 
referral&utm_campaign=ftm_links&utm_term=031620

ILGA Europe. (2014). Denmark the first European country to allow legal change of gen-
der without diagnosis. Доступно на: https://www.ilga-europe.org/resources/news/
latest-news/denmark-first-european-country-allow-legal-change-gender-without

International Olympic Committee, IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment and 
Hyperandrogenism, Lausanne, Switzerland, 2015. Доступно на: https://stillmed.
olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Medical_commission/2015-11_
ioc_consensus_meeting_on_sex_reassignment_and_hyperandrogenism-en.pdf

International Olympic Committee Medical Commission, Statement of the Stockholm 
consensus on sex reassignment in sports, Stockholm, 2003. Доступно на: http://
www.olympic.org/Documents/ Reports/ EN/ en_report_905.pdf

Извештај о мониторингу убистава транс особа, 2019, Geten, Tim Transrespect Vs. 
Trasphobia Worldwide.

Lee, J. (2019). Rapid Onset Gender Dysphoria, A saga of outrage and science reform.
Доступно на: https://www.psychologytoday.com/us/blog/rabble-rouser/201903/
rapid-onset-gender-dysphoria

McKinnon, R. (2019). How to think about trans-inclusive sport. Доступно на: https://
www.academia.edu/33117546/How_to_think_about_trans-inclusive_sport--
Short_article.pdf

Мондо.рс. (2020). Чак 44 Српкиње постале су мушкарци, док је 16 мушкараца, 
помоћу хируршког захвата, постало жена. Доступно на: https://mondo.rs/
Info/Drustvo/a1281729/Srbija-Promena-pola-o-trosku-drzave.html

Мршевић, З. (2018). Промена личних докумената са операцијом или без ње. До-
ступно на: https://transserbia.org/resursi/kolumna/1362-promena-licnih-dokume- 
nata-sa-operacijom-ili-bez-nje

Мршевић, З. (2017). Индивудуализам трансродног субјекта. Индивидуализам. Бео-
град: Институт друштвених наука. Доступно на: http://zoricamrsevic.in.rs/naj-
novije/Individualizam-transrodnog-subjekta-Zorica-Mrsevic.pdf

Мршевић, З. (2017). Трансродно лице правде. Београд: Институт друштвених на-
ука. Доступно на: http://zoricamrsevic.in.rs/knjige/Transrodno-lice-pravde.pdf



77

 З. Мршевић, Депатологизација транс идентитета, стр. 60–78

Мршевић, З. (2013). Транссексуалне особе и породица – између дискриминаци-
је и инклузије. Темида 2 (16), 57–73. Доступно на: http://zoricamrsevic.in.rs/
najnovije/201306-Transseksualne_osobe_porodica-Mrsevic.pdf

Мршевић, З. (2011). Криминалци или жртве криминалаца – транссексуалне особе. 
Ревија за криминологију и кривично право, Vol. 49, 2/3, 341–356. Доступно 
на: http://zoricamrsevic.in.rs/najnovije/KriminalciIliZrtveMrsevic.pdf

Редован годишњи извештај заштитника грађана за 2019. годину. Доступно на: 
https://www.ombudsman.rs/index.php/izvestaji/godisnji-izvestaji

Ресурс центар. (2018). Позив на дискусију Депатологизација транс идентитета. 
Доступно на: https://rc.gradjanske.org/poziv-na-diskusiju-depatologizacija-trans 
-identiteta-2018/

Simić, J. (2019). Life in Legal Limbo – Trans* Persons in Serbia. Contemporary is-
sues and perspectives on gender research. Belgrade: Institute of Social Sciences 
Belgrade, 154–173. Доступно на: http://idn.org.rs/wp-content/uploads/2020/01 
Contemporary_Issues_and_Perspectives_on_Gender_Research_sajt.pdf

Симић, Ј. (2017). Хтели смо најбоље а испало је као и обично. Доступно на: https://
on-off.rs/hteli-smo-najbolje-a-ispalo-je-kao-i-obicno/ 

Vujovic, S., Popovic, S., Sbutega-Miloševic, G., Djordjevic, M., Gooren, L. (2009). 
Transsexualism in Serbia: A Twenty-Year Follow-Up Study, The Journal of Sexu-
al Medicine 6(4), 1018–1023. 

United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner. (2017). Embrace 
diversity and protect trans and gender diverse children and adolescents. Inter-
national Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia. OHCHR: News 
Events. Доступно на: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Display 
News.aspx?NewsID=21622

Домаћи и међународни извори права
Правилник о начину издавања и обрасцу потврде надлежне здравствене установе 

о промени пола, Службени гласник РС, 103/18.
Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог 

осигурања, Службени гласник РС, бр. 10/10, 18/10. – исправка, 46/10, 52/10. 
– исправка, 80/10. и 1/13.

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остварива-
ња права из обавезног здравственог осигурања, Службени гласник РС, бр. 
108/17.

World Health Organization (WHO). (2018). WHO releases new International Classi-
fi-cation of Diseases (ICD 11). Доступно на: https://www.who.int/news-room/
detail/18-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-
(icd-11)

World healthy organization – WHO. (2018.) HA60 Gender incongruence of adolescence 
or adulthood. Доступно на: https://www.who.int/classifications/icd/en/

World healthy organization – WHO. (2018.) HA61 Gender incongruence of childhood. 
Доступно на: https://www.who.int/classifications/icd/en/



78

Гласник Aдвокатске коморе Војводине, бр. 1/2020.

Закон о матичним књигама, Службени гласник РС, бр. 47/18. 
Закон о здравственом осигурању, Службени гласник РС, бр. 57/2011. Модел зако-

на о родном идентитету и правима трансродних и интерсекс особа, (2020). 
Гетен. Доступно на: https://www.transserbia.org/vesti/951-model-zakona-o-
rodnom-identitetu-i-pravima-interseks-osoba-nova-verzija

Судска пракса
Garcon et Nicot v. France, (App. no. 79885/12, 52471/13 et 52596/13), 6. 7. 2017.
Y. Y. v. Turkey, (App. no. 14793/08), 10. 3. 2015.

DEPATHOLOGIZATION OF THE TRANS IDENTITY
Discussion

Zorica Mršević, Ph.D.
Institute of Social Sciences

S u m m a r y

The subject of the paper is the analysis of the current world trends of the depatholo-
gization of the trans identity. This is one of the essential ways of protecting the human 
rights of persons of that identity status. The discrimination and stigma associated with trans 
and gender-diverse people is still real and a major problem around the world. They are 
part of a structural model of permanent oppression that deprives trans people of their basic 
human rights, that is based on the concept of seeing trans identity as a disease. One of the 
necessary steps taken in some countries in Europe and the world to affirm the trans iden-
tity, is the issuance of personal identity documents without the need for surgery or medical 
diagnosis. Also, the classification of trans healthcare models is being transformed from a 
psychiatric assessment model to an approach based on information, counselling and in-
formed decision making. In Serbia, legal regulation regarding the trans identity is necessary 
for further depathologization. A law on Gender Identity and the Rights of Intersex Persons, 
based on the principles of depathologization and self-determination, is required.

Keywords: trans and gender-diverse persons, transphobic violence, healthcare modi-
fications, personal documents, new International Classification of Diseases – ICD 11
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SAŽETAK: Predmet rada je transdisciplinarni pristup istraživa-
njima u javnom zdravlju sa naglaskom na ulogu i primenu prava u 
ovom konceptu. Cilj rada je da se razmotre potencijali transdisci-
plinarnosti u javnozdravstvenim istraživanjima za politiku i praksu 
u Republici Srbiji. Od posebnih metoda korišćena je metoda kvali-
tativne analize sadržaja dobrih praksi drugih zemalja. Utvrđeno je 
da se pravna nauka nedovoljno uključuje u ova istraživanja. Ovim 
se zanemaruje uloga prava u unapređivanju javnog zdravlja putem 
prevođenja nalaza istraživanja u pravna rešenja.

Ključne reči: interdisciplinarnost, javno zdravlje, javnozdrav-
stvena istraživanja, multidisciplinarnost, pravna nauka, pravna 
istraživanja, transdisciplinarnost

Polazište rada je koncept „Zdravlje u svim politikama” koje Republika 
Srbija preporučuje kao integrisani pristup javnom zdravlju u Strategiji javnog 
zdravlja za period od 2018. do 2026. godine.1 Prema ovom konceptu, osnove 
efikasnog sprovođenja zdravlja u svim politikama treba da čine intersektor-
ska politika, integrisani odgovori na probleme i partnerstvo sa nevladinim i 

* Rad je primljen 17. 3. 2020, a prihvaćen je za objavljivanje 30. 6. 2020. godine. 
  Rad je napisan u okviru Programa istraživanja Instituta društvenih nauka za 2020. godi-

nu koji podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
1 Službeni glasnik RS, br. 61/2018.

 *
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privatnim sektorom. Strategija predviđa razvoj sistema javnog zdravlja zasno-
vanog na dokazima iz istraživanja i unapređenje saradnje u istraživačkom radu 
iz prioritetnih oblasti javnog zdravlja između instituta za javno zdravlje i aka-
demskih institucija u okviru i izvan zdravstvenog sektora. 

Ovakvo strateško opredeljenje Republike Srbije povod je da se ovaj rad 
posveti transdisciplinarnom pristupu istraživanjima u javnom zdravlju sa na-
glaskom na ulogu i primenu prava u ovom konceptu. Cilj je da se razmotre 
potencijali transdisciplinarnosti uz uključivanje pravnih nauka za unapređenje 
javnozdravstvenih istraživanja u Republici Srbiji. 

Pod javnim zdravljem2 se podrazumeva „skup znanja, veština i aktivnosti 
usmerenih na poboljšanje zdravlja, sprečavanje i suzbijanje bolesti, produženje 
i poboljšanje kvaliteta života putem organizovanih mera društva”.3 Strategija 
javnog zdravlja polazi od definicije Svetske zdravstvene organizacije4 prema 
kojoj je javno zdravlje nauka i veština prevencije bolesti, produžavanja života 
i unapređenja zdravlja putem organizovanih napora društva.

Jedna od oblasti delovanja javnog zdravlja je unapređenje javnozdrav-
stvenih istraživanja za politiku i praksu zasnovanu na dokazima.5 S obzirom 
na kompleksnost i isprepletenost različitih oblasti koje obuhvata javno zdrav- 
lje, ostvarivanje strateških ciljeva u ovoj sferi zahteva sveobuhvatni pristup 
putem interdisciplinarnosti i multisektorske saradnje između državnih organa, 
zdravstvenog sistema, lokalnih zajednica, udruženja građana, porodica i drugih 
činilaca društva. Istraživanja u ovoj oblasti su stoga multidisciplinarna i uklju-
čuju nosioce i učesnike u ovom sistemu, kako to naglašava Zakon o javnom 
zdravlju.6 Pored multidisciplinarnih, u ovoj oblasti su razvijena i interdiscipli-
narna istraživanja. Za razliku od multidisciplinarnog pristupa – gde stručnjaci 
za pojedine različite discipline, među kojima ne postoji uočljiva veza, rade 
zajedno istražujući posebne aspekte jedne celine, zadržavajući disciplinarnu 
autonomiju – interdisciplinarnost je integrisano i interaktivno istraživanje. 
Dve ili više naučnih disciplina se interakciono povezuju u naučni sistem višeg 

2 Među stručnjacima vladaju dileme u vezi sa upotrebom sintagme „javno zdravlje” koja 
je nastala prevođenjem engleskog izraza public health. Prema Radovanoviću (2011), ispravniji je 
termin „narodno zdravlje”, s obzirom da je više u duhu srpskog jezika. U srpskom jeziku suprot-
nost „javnom” je ili „privatno” ili „tajno”, a nijedna od te dve varijante ne odražava na smislen 
način pojam o kojem je reč. Radovanović, Z. (2011). Narodno zdravlje, javno zdravstvo ili javno 
zdravlje. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 139(3–4), 262–265. S obzirom da se u Republici 
Srbiji u zakonskim i strateškim dokumentima odomaćio termin „javno zdravlje”, on se kao takav 
koristi u ovom radu. 

3 Zakon o javnom zdravlju, Službeni glasnik RS, br. 15/2016, čl. 2. st. 2. 
4 World Health Organization, Regional Office for Europe. Preuzeto 4. 3. 2020. sa: http:/ 

www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services/public-health-services 
5 Zakon o javnom zdravlju, Službeni glasnik RS, br. 15/2016, čl. 2, t. 4.
6 Ibid., čl. 20, st. 2.
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ranga, pri čemu se sinteza ne čini samo na nivou načela i aksioma.7 Primer 
takve interdisciplinarnosti je medicinsko pravo u kojem se pravo i medicina 
susreću i preklapaju težeći zajedničkom cilju kroz interakciju i uzajamno bo-
gaćenje među specijalistima iz obe discipline.8 

Rešavanje kompleksnih problema današnjice podstaklo je naučni-
ke da što češće rade timski koristeći holistički pristup, stvarajući time novi 
oblik znanja – transdisciplinarnost. Ovo je novi oblik sticanja znanja i 
rešavanja problema koji uključuje saradnju naučnih instituta i akademske za-
jednice sa različitim delovima društva, uključujući vladine institucije, lokalne 
zajednice, poslovne subjekte i udruženja građana. Za razliku od mono, multi i 
interdisciplinarnih istraživanja, koja svaka za sebe generišu nova znanja, trans-
disciplinarnost povezuje različite naučne discipline na način da vodi preko i 
izvan tih disciplina.9 Za ovaj pristup je specifično da nema unapred formu-
lisanu metodologiju, već se koncentriše na saradnju aktera iz različitih sfera 
(nauke, tehologije i civilnog društva) radi razumevanja društva ili rešavanja 
određenog problema. Ovakav pristup omogućava istraživačima i drugim ak-
terima društva da sarađuju i stvaraju nova znanja na načine koji nisu sputani 
usko specijalizovanim disciplinama i unapred utvrđenim metodologijama. 
Transdisciplinarnost je način povećanja nerealizovanih intelektualnih potenci-
jala i njegove efikasnosti.10 

Iz navedenih razloga, u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Bri-
taniji, Australiji i drugim državama primećuje se pozitivan trend podsticanja 
transdisciplinarnih istraživanja u javnom zdravlju, uslugama, obrazovanju i 
politikama.11 Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, kulturu i nauku 

7 Peličić, D., Bokan, D., Dobrović, D., Bokan, D. (2016). Klasifikacija nauke. Sestrinska 
reč, 20(73), 18–21.

8 Mujović-Zornić, H. (2013). Medicinsko pravo – interdisciplinarnost i saradnja. Beo-
grad, 1–13. Preuzeto 18. 2. 2020. sa: http://www.pravni.edu.rs/prof/Materijali/dramar/h.mujovic 
medicinsko%20pravo.pdf 

9 Nicolescu, B. (2002). Manifesto of Transdisciplinarity. Albany: State University of New 
York Press, 147–152. Preuzeto 17. 5. 2020. sa: http://inters.org/Freitas-Morin-Nicolescu-Trans-
disciplinarity; Nicolescu, B. (2014). Multidisciplinarity, Interdisciplinarity, Indisciplinarity, and 
Transdisciplinarity: Similarities and Differences. RCC Perspectives, (2), 19–26. Preuzeto 4. 3. 
2020. sa: www.jstor.org/stable/26241230

10 Thompson Klein, J., Grossenbacher-Mansuy, W., Häberli, R., Bill, A., Scholz, R.W., 
Welti. M. (eds.). (2001). Transdisciplinarity: Joint Problem Solving among Science, Technolo-
gy and Society: An Effective Way for Managing Complexity. Basel, Boston, Berlin: Birkhauser, 
4; Cerovac, K. (2013). Transdisciplinarni pristup učenju i istraživanju na sveučilištu. Metodički 
ogledi, 20(1), 15–31.

11 Choi, B. C., & Pak, A. W. (2006). Multidisciplinarity, interdisciplinarity and transdi-
sciplinarity in health research, services, education and policy: 1. Definitions, objectives, and 
evidence of effectiveness. Clinical and investigative medicine, 29(6), 351; Choi, B. C., & Pak, 
A. W. (2007). Multidisciplinarity, interdisciplinarity, and transdisciplinarity in health research, 
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(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNE-
SCO) podstiče sinergiju i integrisanje znanja različitih naučnih disciplina i 
neakademskih aktera radi razumevanja globalnih problema od prvog simpo-
zijuma o transdiciplinarnosti održanom 1998. godine.12 Ovakva istraživanja 
doprinose stvaranju ne samo sistemskih i ciljanih saznanja, već i transfor-
macionog znanja potrebnog radi odgovora na složene izazove današnjice.13 
Primera radi, transdisciplinarni pristup se pokazao efikasnijim od tradicio-
nalnih istraživačkih metoda u naporima da se smanje zdravstveni dispariteti 
pripadnika posebno osetljivih grupa. Istraživanje rađeno u SAD 2012. godine 
o socijalnim determinantama zdravlja latinoameričke populacije14 se zasni-
valo na ispitivanju interakcije zdravstvenih politika, socijalnih nejednakosti i 
zdravlja pripadnika manjinske grupe na osnovu ciljano postavljenog projekta. 
Naime, latinoamerička populacija je pokazivala razlike u bolestima i stanji-
ma kroz nepovoljne stope parametara kao što su: stopa imunizacije; pristup 
prenatalnoj zaštiti, HIV infekcija i smrtnost; maloletničke trudnoće; polno pre-
nosive infekcije; deca i odrasli sa problemom gojaznosti i dr. Pored naučnika, 
u istraživačku mrežu su bili uključeni i zdravstveni centri, klinike, bolnice, 
škole i lokalna udruženja. Zahvaljujući oavkvom pristupu, zadobijeno je po-
verenje lokalne zajednice koja je time prihvatila da participira u istraživanju. 
Ovo je doprinelo da se identifikuju novi mehanizmi za unapređivanje primarne 
zdravstvene zaštite i poboljšanje zdravlja pripadnika manjinske grupe. Dru-
gi primer ovakvog istraživanja je ispitivanje uticaja ekonomskih, društvenih 
i psihosocijalnih faktora na zdravlje zaposlenih radi formulisanja odgovara-
jućih strateških odgovora.15 Transdisciplinarni pristup je primenjen i prilikom 

services, education and policy: 2. Promotors, barriers, and strategies of enhancement. Clinical 
and Investigative Medicine, E224–E232; Black, D., Black, J. (2009). A Review of the Urban 
Development and Transport Impacts on Public Health with Particular Reference to Australia: 
Trans-Disciplinary Research Teams and Some Research Gaps. International Journal of Envi-
ronmental Research and Public Health, 6(5): 1557–1596; Rosenfield, P. (1992). The potential 
of transdisciplinary research for sustaining and extending linkages between the health and social 
sciences. Social Sciences & Medicine, 35(11), 1343–1357.

12 UNESCO. Division of Philosophy and Ethics (1998). Transdisciplinarity: Stimulating 
Synergies, Integrating Knowledge. UNESCO: Paris.

13 Hadorn G. H. et al. (2008). The Emergence of Transdisciplinarity as a Form of Rese-
arch. In: Hadorn G. H. et al. (eds.) Handbook of Transdisciplinary Research. Dordrecht: Sprin-
ger. Preuzeto 1. 3. 2020. sa: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-6699-3_2

14 Dulin, M. F., Tapp, H., Smith, H. A., Hernandez, B. U. de, Coffman, M. J., Ludden, T., 
& Furuseth, O. J. (2012). A trans-disciplinary approach to the evaluation of social determinants 
of health in a hispanic population. BMC Public Health, 12(1), 769.

15 Bauer, G. F., & Hämmig, O. (2014). Bridging Occupational, Organizational and Public 
Health: A transdisciplinary approach. In: Bridging Occupational, Organizational and Public He-
alth. Dordrecht: Springer, 1–11.
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istraživanja efekata urbanizacije i saobraćaja na javno zdravlje u Australiji.16 
Ovo kompleksno istraživanje je obuhvatilo studije uticaja raznih determinanti 
(urbanizacije, klimatskih promena, saobraćajne buke, saobraćajnog intenzite-
ta, zaposlenosti, zagađivanja vazduha i dr.) na javno zdravlje populacije, uz 
naglasak na detektovanje posebno ugroženih grupa, kao što su deca i starije 
osobe. Ovakav pristup je doprineo formulisanju specifičnih rešenja u sektor-
skim politikama (urbanizacija, saobraćaj i klimatske politike) u cilju prevencije 
bolesti i unapređenja javnog zdravlja. Za transdisciplinarni koncept odlučili su 
se i istraživači u SAD u cilju ispitivanja korišćenja vodnih resursa u poljopri-
vredi radi ostvarivanja prehrambene sigurnosti i javnog zdravlja u kontekstu 
klimatskih promena.17

Transdisciplinarnost takođe ima potencijal odgovora na nove zahteve i 
imperative koje postavljaju globalne epidemije kao što je to slučaj pandemije 
COVID-19 virusa18 početkom 2020. godine. Ovakve pretnje zdravlju pojedi-
naca i zajednica imaju snažne i kompleksne implikacije i na budućnost država, 
društava i privreda, kao i na društvene, političke, socijalne i geopolitičke 
odnose. Nalaženje rešenja stoga zahteva formulisanje transdisciplinarnih istra-
živačkih projekata na raznim nivoima uz uključivanje svih relevantnih aktera.

Analiza naučne literature i istraživačke prakse u ovoj oblasti ukazuje da 
istraživači koji se bave medicinom i javnim zdravljem sve više uključuju u 
svoje timove i projekte istraživače iz različitih disciplina prirodnih, društvenih 
i humanističkih nauka. Prvenstveni razlog tome jeste razumevanje da nala-
ženje odgovora na složena pitanja vezana za javno zdravlje zahteva više od 
multidisciplinarnog pristupa, s obzirom da nijedna usko specijalizovana na-
učna disciplina ne može ponuditi celovito rešenje za kompleksne probleme. 
Primera radi, poreklo bolesti po pravilu uključuje, pored bioloških i genetskih 
determinanti, razne sociološke, društvene, ekonomske i kulturne faktore koji 
se ne mogu u potpunosti proceniti bez širokog razumevanja biomedicinskih, 
društvenih, kulturnih, epidemioloških i ekoloških dimenzija te pojave.19 

16 Black, D., Black, J. (2009). A Review of the Urban Development and Transport Im-
pacts on Public Health with Particular Reference to Australia: Trans-Disciplinary Research 
Teams and Some Research Gaps. International Journal of Environmental Research and Public 
Health, 6(5), 1557–1596.

17 Sapkota, A. R. (2019). Water reuse, food production and public health: Adopting trans-
disciplinary, systems-based approaches to achieve water and food security in a changing climate. 
Environmental Research, 171, 576–580. 

18 World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Preuzeto  
15. 3. 2020. sa: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

19 Canning, C. G., Hird, M. and Smith, G. (2020). The pitfalls of the „add-and-stir” ap-
proach to transdisciplinary public health research. Critical Public Health, 20(2), 145–146.
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Analiza literature i istraživačke prakse za potrebe ovog rada pokazuje 
upadljivo odsustvo istraživača iz domena prava u transdisciplinarnim istraži-
vanjima u javnom zdravlju. Kaning, Hird i Smit20 su zaključili da su istraživači 
iz oblasti medicinskih nauka često preokupirani potrebom neposredne primene 
saznanja, zbog čega se manje pažnje poklanja epistemološkim razmatranjima 
i znanjima koja produkuju društvene nauke. Pored toga, razlog zanemarivanja 
društvenih nauka, a naročito prava, leži i u pretežno projektnom finansiranju 
istraživačkih projekata, čime se ne podstiče saradnja, već kompetitivnost i 
brza primena nalaza istraživanja. 

I pored sve bogatije prakse primene transdiciplinarnog pristupa istra-
živanjima u javnom zdravlju, pravni aspekti raznih pitanja vezanih za ovu 
problematiku se zanemaruju i pored nesporne i značajne veze između prava 
i javnog zdravlja. Friden21 ističe ulogu prava kao primarnog pokretača pro-
mene okruženja u kojem će pojedinac donositi odluke u korist svog zdravlja. 
Država koristi zakone i druge propise da interveniše u cilju unapređenja i za-
štite javnog zdravlja i zdravlja pojedinaca (na primer putem zabrane pušenja, 
zabrane prodaje alkoholnih pića deci i maloletnim licima, zabrane korišćenja 
štetnih hemikalija u poljoprivredi i proizvodnji hrane, očuvanja zdrave životne 
sredine, zaštite pijaćih voda i propisivanjem obaveze neškodljivih uslova na 
radu). Pored toga, zakoni utiču na razne društveno-ekonomske faktore kao što 
su stanovanje, siromaštvo i obrazovanje, a time posredno proizvode efekte i na 
stanje zdravlja populacije. Rezultati transdisciplinarnih istraživanja u javnom 
zdravlju bi stoga imali primenljiviju vrednost ukoliko bi uključili pravna istra-
živanja. Pravo je važna alatka u formulisanju obaveza i odgovornosti države, 
privrednih subjekata i drugih aktera radi uređivanja takvih društveno-ekonom-
skih odnosa koji će unapređivati i štititi javno zdravlje. Naročito je značajno 
uključiti istraživače iz oblasti medicinskog prava, s obzirom da ono uređuje i 
štiti ljudska prava u vezi sa zdravljem. 

Pored toga, unapređenju javnog zdravlja bi doprinelo i uključivanje 
pravnog aspekta u traganjima ka novim i praktično primenljivim rešenjima 
svakodnevnog života. Ispitivanje ex ante i ex post efekata zakona i drugih pro-
pisa u raznim oblastima na stanje javnog zdravlja, doprinelo bi unapređivanju 
pravne regulative u ovoj oblasti. Primera radi, transdisciplinarno istraživanje 
efekata urbanizacije na javno zdravlje trebalo bi da uključi i analizu uticaja 
pravne regulative u oblasti urbanog planiranja; nalazi istraživanja bili bi osnov 

20 Canning, C. G., Hird, M. and Smith, G. (2020). The pitfalls of the „add-and-stir” 
approach to transdisciplinary public health research. Critical Public Health, 20(2), 145–146.

21 Frieden T. R. (2010) A Framework for Public Health Action: The Health Impact Pyra-
mid. American Journal of Public Health, 100(4): 590–595.
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za reviziju odnosne pravne regulative i formulisanje novih pravnih rešenja 
koja bi doprinela unapređenju i zaštiti javnog zdravlja. 

Kvalitativna analiza dobrih praksi u drugim zemljama ukazuje na mnoge 
prednosti, ali i na nedostatke ovog pristupa. Najveća prednost je prevazila-
ženje uskospecijalističkih fragmentarnih znanja u korist širenja perspektive i 
integracije mnogih načina saznavanja, a koja uključuju i znanja neakademske 
zajednice i kritične mase društva. Nedostaci uključuju zanemarivanje prava 
u ovim istraživanjima. Pravo može imati ključnu ulogu u primeni rezultata  
istraživanja u smislu formulisanja pravnih rešenja i prevođenja nepravnih 
radnji (na primer, medicinskih) u pravne radnje. Ovo je naročito značajno u 
pojedinim oblastima javnog zdravlja, kao što su prevencija bolesti, postupanje 
u kriznim i vanrednim situacijama i unapređivanje fizičkog, mentalnog i soci-
jalnog zdravlja stanovništva. 

Transdisciplinarni pristup istraživanjima u javnom zdravlju još nije 
primenjivan u Republici Srbiji. Podsticanje ovakvih istraživanja, pored multi- 
disciplinarnih i interdisciplinarnih, uz uključivanje pravne nauke, doprinelo 
bi efikasnijem nalaženju odgovora na postojeće probleme, kao i unapređi-
vanju pravnog sistema.
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S u m m a r y

The subject of the paper is a transdisciplinary approach to public health research, 
with an emphasis on the role and implementation of legal sciences towards this concept. 
The aim of the paper is to discuss the potential of a transdisciplinary approach to pub-
lic health research, as it regards the policies and practices in the Republic of Serbia. The 
method used is a qualitative analysis of the best practices of other countries. It has been 
established that legal sciences have rarely been implemented in this kind of research. This 
ignores the role of law in promoting public health by translating research conclusions into 
legal solutions.
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Пример Немачке1

САЖЕТАК: Дигитализација услуга у здравственој зашти-
ти са собом носи многобројне изазове. Процес увођења нових 
технологија може бити веома дуг и релативно компликован. 
Промене које се односе на целокупан систем неминовно утичу 
и на однос лекара и пацијената, нарочито у погледу нових начи-
на комуникације и пружања здравствених услуга. Истраживање 
је посвећено процесу дигитализације услуга у здравственој за-
штити у Немачкој, као једној од водећих европских држава у 
погледу финансијских издвајања за здравствену заштиту и до-
ступности здравствених услуга. Анализирани су проблеми који 
су се јавили на путу дигитализације и начин њиховог решавања. 
Посебна пажња је посвећена правној регулативи у овој области. 
Поред потребе за честим прилагођавањем правних прописа, 
пример Немачке показује да је од пресудног значаја постизање 
одговарајућег степена сигурности и поверења корисника и пру-
жалаца услуга у нови систем, како би његова имплементација у 
пракси била ефикаснија. У раду је указано и на последење но-
вине у овој области чија примена се у наредном периоду може 
очекивати и у другим државама. Нове мере дигитализације ће 
представљати изазов и за правнике пред којима ће бити задатак 

* Рад је примљен 13. 3. 2020, а прихваћен је за објављивање 25. 5. 2020. године. 
  Рад је написан у оквиру Програма истраживања Института друштвених наука за 

2020. годину који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
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да прилагоде прописе новим потребама уз проналажење ино-
вативних решења. 

Кључне речи: дигитализација, услуге у здравственој 
заштити, лекари, пацијенти, здравствено осигурање

УВОД

Употреба дигиталних технологија у области пружања здравствених 
услуга последњих година постаје све доминантнија. Најчешће се исти-
чу добробити дигитализације који се односе на могућност ефикаснијег 
пружања услуга, њихове веће доступности, као и финансијских предно-
сти. Међутим, дигитализација доноси са собом и многобројна питања 
која се односе на заштиту података, приватности, измене традиционал-
них начина комуникације и контакта између лекара и пацијената, нових 
видова давања сагласности путем употребе дигиталних технологија и сл. 
У циљу подстицања дигитализације здравственог система Светска здрав-
ствена организација је донела више докумената, међу којима је потребно 
навести Резолуцију о дигиталном здравству1 из 2018. године. Поред тога 
израђена је Глобална стратегија о дигиталном здравству за период од 
2020. до 2024. године. 

Предуслов интегрисања нових видова пружања услуга у здрав-
ственој заштити је доношење правних прописа који ће омогућити 
прилагођавање традиционалних система новим тенденцијама. Правна 
регулатива чини основу имплементације нових мера, али је поред тога 
неопходно обезбедити и одговарајући ниво сигурности како би корисници 
стекли поверење у нови систем и прихватили промене. У анализи значаја 
правних прописа и улоге лекара, пацијената и осигуравајућих друштава 
у поступку дигитализације услуга у здравственој заштити, потребно је 
поћи од Немачке која је једна од водећих држава чланица Европске уније 
када су у питању финансијска издвајања за потребе здравствене заштите2 
и степен доступности здравствених услуга. 

1 Digital health, The Seventy-first World Health Assembly, WHA71.7, May 2018. Светска 
здравствена организација је донела упутство за имплементацију мера предвиђених у 
оквиру резолуције. Детаљније вид.: World Health Organization. (2019). WHO Guideline: 
recommendations on digital interventions for health system strengthening. Преузето 24. 2. 2020. 
sa: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311941/9789241550505-eng.pdf?ua=1

2 У 2017. години у Немачкој је за здравствену заштиту издвојено 4.300 евра по глави 
становника, што је знатно више од просека на нивоу Европске уније који је износио 2.884. 
евра. European Commission, OECD, European Observatory on Health Systems and Policies. 
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ДИГИТАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА  
У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У НЕМАЧКОЈ

У циљу дигитализације здравствених услуга у Немачкој је донето 
неколико закона којима су уведене измене, превасходно у Социјалном 
законику (Sozialgesetzbuch), као и у другим законима из области здрав-
ствене заштите и здравственог осигурања. Потребно је нагласити да су се 
значајне измене односиле на обавезе осигуравајућих друштава које имају 
веома важну улогу у спровођењу мера дигитализације. Први у низу про-
писа је Закон о модернизацији законског здравственог осигурања (Gesetz 
zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung) из 2003. године. 
Њиме је предвиђено успостављање електронске комуникације између пру-
жалаца здравствених услуга, нарочито у погледу података који се односе 
на налазе, дијагнозе, извештаје лекара и сл. Такође је прописано увођење 
електронског рецепта и електронских здравствених картица. Првобитни 
рок за спровођење измена је био 1. јануар 2006. године. Међутим, процес 
имплементације је текао знатно спорије. Противљење увођењу електрон-
ских здравствених картица од стране лекара је дошло до изражаја на 110. 
немачким лекарским данима (Deutscher Ärztetag), одржаним у Минстеру 
2007. године. У извештају је наведено да увођење електронске здравстве-
не картице представља основ модернизације у комуникацији у оквиру 
здравственог система, али да истовремено постоји забринутост у погледу 
утицаја новог система на однос лекара и пацијента. Изражена је бојазан 
у погледу потенцијалне злоупотребе електронских података и затражена 
измена предложеног система.3 У оквиру 113. немачких лекарских дана 
одржаних 2010. године у Дрездену изнет је захтев за обустављање про-
јекта увођења електронских здравствених картица (Projekt elektronische 
Gesundheitskarte (eGK)).4 Међутим, и поред противљења струке, њихово 
увођење је започето 2011. године. Питање заштите података је регулиса-
но путем уноса шифрованих података чије дешифровање и очитавање је 
омогућено лекарима и другим медицинским радницима. За приступ пода-
цима је потребна сагласност пацијента и лекара, осим за податке који се 
односе на хитне случајеве. Предвиђен је систем тзв. двоструког кључа у 
складу са којим на посебном терминалу у здравственој установи пацијент 

(2019). State of Health in the EU, Germany, Country Health Profile 2019, 3. Преузето 24. 2. 
2020. са: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_ chp_de_english.pdf

3 Beschlussprotokoll des 110. Deutschen Ärztetages vom 15. bis 18. Mai 2007 in Mün-
ster, 44–45.

4 Beschlussprotokoll des 113. Deutschen Ärztetages in Dresden vom 11. bis 14. 5. 2010, 
72.
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треба да повеже своју електронску здравствену картицу, а лекар своју 
професионалну електронску здравствену картицу. Након тога следи дава-
ње сагласности путем укуцавања ПИН кода.5 

Међутим, увођење електронских здравствених картица је текло 
споро, као и поступак имплементације других мера. У циљу побољша-
ња ситуације, 2015. године је донет Закон о примени сигурне дигиталне 
комуникације у здравству. Њиме су предвиђене различите мере, као што 
је увођење подстицаја за online видео консултације које би требало да 
замене лично присуство пацијента у ординацији код накнадних консул-
тација, контрола, праћења стања пацијента,6 као и подстицање на слање 
лекарских писама/извештаја у електронском облику, и сл. Предвиђено 
је формирање евиденције података који могу бити коришћени у хитним 
случајевима, електронског здрваственог картона који би обухватио све 
податке на једном месту, увођење могућности да пацијенти приступе сво-
јим подацима и изван лекарске ординације, и др.7

Последњи закон о овој области, који је привукао значајну пажњу 
јавности, донет је у децембру 2019. године. Њиме је уређено унапређе-
ње здравствених услуга путем дигитализације и иновација. Предвиђене 
су различите мере међу којима је и могућност лекара да пацијентима о 
трошку здравственог осигурања препишу употребу дигиталних здрав-
ствених апликација. Прописано је да произвођачи претходно морају да 
докажу Федералном заводу за лекове и медицинске уређаје да њихове 
апликације могу побољшати здравствену негу пацијената.8 Ова новина 
је изазвала бројне полемике у јавности и истовремено створила могућ-
ност за отварање новог тржишта у области пружања здравствених услуга. 
Претпоставља се да ће сличне мере бити уведене и у другим државама, 
нарочито у погледу примене дигиталних апликација. Због тога је потре- 
бно указати на значај овог иновативног закона који може представљати 
полазиште за проналажење правних решења и у другим државама. 

5 Busse, R., Blümel, M. (2014). Germany: Health system review. Health Systems in 
Transition, Vol. 16, No. 2/2014, 166; Wickramasinghe, N., Bali, R., Suomi, R., Kirn, S. (Eds.). 
(2012). Critical Issues for the Development of Sustainable E-health Solutions. New York: 
Springer-Verlag, 104–105.

6 Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen, 
BGBl. I 2015 Nr. 54, 28. 12. 2015, Art. 1 (para. 291g SGB V). 

7 Johannes, J. (2018). Digitalisierung in der Medizin, Wie Gesundheits-Apps, Telemedizin, 
künstliche Intelligenz und Robotik das Gesundheitswesen revolutionieren. Berlin: Springer- 
-Verlag, 3–5.

8 Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation, BGBl. I 2019 
Nr. 49, 18. 12. 2019, Art. 1 (paras: 33a, 139e SGB V).
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Евидентно је да процес дигитализације услуга у здравственој за-
штити није једноставан и брз. Пример Немачке показује да развијеност 
система здравствене заштите и довољна финансијска средства нису га-
рант успешности његовог спровођења. Поред прилагођавања правних 
прописа неопходно је постићи одговарајући степен сигурности и по-
верења корисника и пружалаца услуга у нови систем, како би његова 
имплементација у пракси била ефикаснија. Тенденција све веће укључе-
ности дигиталних технологија у пружању здравствених услуга утицаће на 
однос лекара и пацијента. Увођење видео консултација, дигиталних апли-
кација и сличних мера отвара низ питања као што су одговорности услед 
погрешног преноса података, техничких сметњи, употребе дигиталних 
медицинских података од стране неовлашћених лица и сл. Извесно је да 
ће у будућности примена нових технологија бити све доминантнија, што 
ће представљати изазов и за правнике пред којима ће бити задатак да при-
лагоде прописе новим потребама. 
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DIGITALIZATION OF HEALTHCARE SERVICES 
– THE CASE OF GERMANY

Short Report

Sofija Nikolić Popadić
Institute of Social Sciences

S u m m a r y

The digitization of healthcare services brings many challenges. The process of in-
troducing new technologies can be very long and relatively complicated. Changes that af-
fect the whole system inevitably affect the relationship between physicians and patients, 
especially with regard to new ways of communicating and providing health services. The 
research is dedicated to the process of digitization of healthcare services in Germany, as 
one of the leading European countries in terms of financial allocation for healthcare and 
the availability of healthcare services. The research is analyzing problems that have arisen 
in the process of digitization and the potential solutions. Special attention was dedicated 
to legal regulations in this field. In addition to the need for frequent adaptation of legal 
regulations, the example of Germany shows that it is crucial to achieve the appropriate 
level of security and trust of the users and service providers in the new system, in order to 
make its implementation more effective. The paper also shows the latest innovations in this 
field, the implementation of which can be expected in other countries in the coming period. 
The new digitalization measures will also present a challenge for legal practitioners, who 
will have the task of adapting regulations to suit the new requirements and to find innova-
tive solutions. 

Keywords: digitalization, healthcare services, doctors, patients, health insurance
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PARNICE IZ MEDICINSKOG PRAVA9

SAŽETAK: Medicinsko pravo, koje je u zemljama zapad-
ne Evrope doživelo procvat i puno priznanje, kod nas je još uvek 
u povoju. Kako je došlo do razvoja medicine i sve veće primene 
različitih metoda lečenja u našem društvu, primetno je povećan i 
broj parnica iz ove oblasti. Predmet postupaka je naknada štete zbog 
tzv. lekarske greške po osnovu vanugovorne odgovornosti. Doma-
ća praksa je iznedrila određena rešenja koja su unekoliko različita 
od opštih postavki obligacionog odštetnog prava. Uporedo sa ovom 
praksom, potrebno je ukazati i na praksu Evropskog suda za ljudska 
prava u ovoj oblasti.

Ključne reči: medicinsko pravo, lekarska greška, građanska od-
govornost, naknada štete, dužna pažnja, pravila struke

UVOD

Gledajući uporednu sudsku praksu možemo zaključiti da su parnice iz 
oblasti medicinskog prava relativno česte. Zbog toga se u većini razvijenih 
evropskih pravnih sistema (najupečtljiviji primer je svakako Nemačka) me-

* Rad je primljen 28. 4. 2020, a prihvaćen je za objavljivanje 30. 6. 2020. godine.

 *
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dicinsko pravo tretira kao samostalna grana građanskog prava, u kojoj se, 
pored opštih pravila građanskog prava, primenjuju i neka specifična pravila 
koja važe samo za ovu, užu oblast. Ova pravila su negde doživela i svoju ko-
difikaciju, a negde se primenjuju kao pravila koja su nastala višegodišnjim 
odlučivanjem sudova u činjenično sličnim parnicama iz ove oblasti. Takođe, u 
mnogim zemljama zapadne Evrope izvršena je specijalizacija sudova i advo-
kata za postupanje u parnicama iz medicinskog prava.

Razvoj medicine i širenje ove važne delatnosti, kao i sve veća dostup-
nost različitih medicinskih tretmana najširim slojevima stanovništva, doveli su 
do toga da se i kod nas u ovoj oblasti u poslednjih dvadesetak godina poveća 
i umnogostruči broj parnica koje se vode zbog nepravilnog postupanja medi-
cinskih profesionalaca.

Ipak, u našem pravnom sistemu medicinsko pravo još uvek nije preraslo 
u samostalnu granu prava, ali se može zapaziti da mu se, sa porastom broja 
parnica u ovoj oblasti, poklanja sve veća pažnja. To je uočio i Vrhovni kasaci-
oni sud u Otvorenoj listi deskriptora sudske prakse građanskog prava, u kojoj 
medicinsko pravo predstavlja posebnu oblast.1

Većinsko je mišljenje da je odnos lekar-pacijent po svojoj prirodi ugo-
vorni odnos, pa sve što lekar u toj ulozi čini mora biti pokriveno slobodnom 
voljom pacijenta, odnosno njegovim pristankom. Ugovor između lekara i 
pacijenta ne postoji samo u izuzetnim slučajevima (npr. pružanje hitne medi-
cinske pomoći).2 Međutim, parnice koje iz tog odnosa proisteknu uglavnom 
nemaju za osnov ugovornu, već vanugovornu odgovornost za štetu. Dakle, u 
ovim parnicama pravo na naknadu štete ne proističe iz ugovora, već iz de-
likta u građanskopravnom smislu, zbog čega se u njima primenjuju osnovne 
postavke obligacionog prava koje su kroz tumačenje i sudsku praksu dobile 
svoj specifičan oblik.

PROPISI KOJI SE U OVIM PARNICAMA PRIMENJUJU

Ustav Republike Srbije3 predstavlja izvor medicinskog prava kroz pro-
klamaciju ljudskih prava sadržanih u glavi drugoj. Ova prava mogu se podeliti 
u dve grupe, jednu koja neposredno proklamuje pravo na zdravstvenu zaštitu, i 
drugu, koju čine ljudska prava koja se posredno štite i kroz medicinsko pravo.

1 Više informacija videti na: https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/otvorena-lista-de 
skriptora.pdf, 31.

2 Radišić, J. (1996). Lekar i pacijent kao ugovorni partneri. Aktuelni pravni problemi u 
medicini. Beograd: Institut društvenih nauka, 328.

3 Službeni glasnik RS, br. 98/2006.
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Što se međunarodnih ugovora tiče, svakako se moraju pomenuti sledeći: 
Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,4 Ženevska Deklaracija,5 
Međunarodni kodeks medicinske etike, Tokijska deklaracija, Pravila u vreme 
oružanog sukoba i Rezolucija 37/194,6 Evropska Povelja o pacijentovim pravi-
ma, Deklaracija o unapređenju pacijentovih prava u Evropi, Konvencija UN o 
pravima osoba sa invaliditetom i drugi.

U svetlu borbe sa virusom COVID-19, naročito su zanimljive i aktu-
elne Konvencija Saveta Evrope o ljudskim pravima u oblasti biomedicine 
koja u čl. 3. navodi: 

„Vodeći računa o medicinskim zahtevima i raspoloživim resursima, 
ugovorne strane preduzeće podesne mere koje imaju za cilj da unutar nji-
hovog pravnog sistema omoguće jednak pristup zdravstvenim uslugama 
odgovarajućeg kvaliteta”,7 

kao i Lisabonska deklaracija8 Svetske medicinske asocijacije koja, promovi-
šući  pravo na kvalitetno medicinsko zbrinjavanje, posebno obrađuje problem 
nediskriminacije na sledeći način: 

„U uslovima gde izbor mora da bude načinjen između potencijalnih 
pacijenata za određeno lečenje koje je ograničeno dostupno, svi ovakvi paci-
jenti imaju pravo na pravedan postupak selekcije za to lečenje. Izbor se mora 
bazirati na medicinskim kriterijumima i biti učinjen bez diskriminacije.”9 

Da li se izbor pacijenata podobnih za tretman na respiratorima koji je 
u toku ove epidemije vršen u nekim državama Evropske unije po osnovu ve-
ćih šansi za preživljavanje može smatrati izborom koji je sačinjen u skladu s 
navedenim propisima, tj. da li je vršen u skladu sa legitimnim medicinskim 
kriterijumima, ostaje da se vidi u budućem periodu.

Zakonska regulativa u oblasti medicinskog prava je vrlo bogata i može 
se primetiti da je plod povećane legislativne delatnosti poslednjih godina, na-
stale kao posledica usaglašavanja našeg pravnog sistema sa pravom Evropske 
unije, ali i sa međunarodnim ugovorima koje smo kao država potpisali. To 

4 Koji u čl. 6. kaže: „Svako ljudsko biće ima pripadajuće pravo na život. Ovo pravo je 
zaštićeno zakonom. Niko ne može biti samovoljno lišen života.”

5 Lekar će sačuvati najviše poštovanje prema ljudskom životu od njegovog početka čak i 
pod pretnjom, i neće koristiti svoje medicinsko znanje protiv zakona čovečnosti.

6 One ističu da je primarni zadatak medicinske profesije da očuva zdravlje i sačuva život. 
7 Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića 

u pogledu primene biologije i medicine: konvencija o ljudskim pravima i biomedicini (Službeni 
glasnik RS – Međunarodni ugovori, br. 12).

8 WMA Declaration of Lisbon on the rights of the patient, Adopted by the 34th World 
Medical Assembly, Lisbon, Portugal, September/October 1981.

9 Ibid., Tačka E prvog principa deklaracije.
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su Zakon o zdravstvenoj zaštiti,10 Zakon o zdravstvenom osiguranju,11 Zakon 
o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva,12 Zakon o 
pravima pacijenata,13 Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima,14 Zakon o 
postupku prekida trudnoće u zdravstvenim ustanovama,15 Zakon o zaštiti lica 
sa mentalnim smetnjama,16 Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti,17 
Zakon o javnom zdravlju18 i drugi.

Mora se posebno naglasiti da je u parnicama iz medicinskog prava Za-
kon o obligacionim odnosima19 podjednako značajan izvor medicinskog prava, 
i on upotpunjuje napred nabrojane zakone koji se neposredno odnose na medi-
cinsku i zdravstvenu oblast. 

Gotovo svi pobrojani zakoni, sa izuzetkom Zakona o obligacionim od-
nosima, upućuju na potrebu donošenja podzakonskih akata radi svoje potpune 
neposredne primene. U kategoriju podzakonskih akata svakako spadaju ured-
be, odluke, pravilnici, uputstva, ali i statuti udruženja medicinskih radnika. Svi 
ovi akti su zapravo konkretizacija ustavnih, zakonskih, ali i odredbi međuna-
rodnih konvencija koje se tiču medicine i brige o zdravlju stanovništva. 

Vodiči dobre kliničke prakse i protokoli predstavljaju pravila medicinske 
struke vezane za različite oblasti medicine i pojedine bolesti ili stanja paci-
jenta. Ustanovljeni su kao putokaz lekarima i medicinskim ustanovama kroz 
redosled radnji i metoda koje treba preduzeti i primeniti prilikom zbrinjavanja 
pacijenta sa određenim zdravstvenim problemom. Vodiči dobre kliničke prakse 
donose se na nivou čitave zemlje, a protokoli na nivou pojedinih zdravstvenih 
ustanova. Strogo gledano, vodiči dobre prakse i protokoli ne mogu predsta-
vljati izvor medicinskog prava, jer ih kao takve Ustav ne poznaje. Faktički, 
kao i sudska praksa, oni to jesu i predstavljaju tzv. meko pravo (soft law). Od 
izuzetnog su značaja prilikom procene postojanja lekarske stručne greške, jer 
se smatra da vodiči predstavljaju medicinski standard. Ukoliko postoji odstu-

10 Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Službeni glasnik RS, 25/2019.
11 Zakon o zdravstvenom osiguranju, Službeni glasnik RS, 25/2019.
12 Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, Službeni gla-

snik RS, 123/2014.
13 Zakon o pravima pacijenata, Službeni glasnik RS, 45/2013.
14 Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima, Službeni glasnik RS, 107/2012.
15 Zakon o postupku prekida trudnoće u zdravstvenim ustanovama, Službeni glasnik RS, 

101/2005.
16 Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama, Službeni glasnik RS, 45/2013.
17 Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Službeni glasnik RS, 125/2004.
18 Zakon o javnom zdravlju, Službeni glasnik RS, 72/2009.
19 Zakon o obligacionim odnosima, Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89. – odluka 

USJ i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/2003. – Ustavna povelja i Slu-
žbeni glasnik RS, br. 18/2020.
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panje u postupanju lekara od onoga predviđenog vodičem, a za to ne postoji 
osnovani razlog, osnovano se može sumnjati da je načinjena tzv. lekarska gre-
ška, što predstavlja veliku pomoć za sve učesnike u postupku prilikom procene 
odgovornosti za štetu nastalu kod pacijenta.

Značaj sudske prakse u oblasti medicinskog prava vidljiv je kroz pravila 
o osnovu odgovornosti i pravila o dužnoj pažnji o kojima će biti reči u ovom 
tekstu. Najzad, teret dokazivanja lekarske greške definisan je sudskom prak-
som i u jednom delu odstupa od opšte odredbe o teretu dokazivanja, propisanih 
odredbama Zakona o parničnom postupku i Zakona o obligacionim odnosima. 

POJAM LEKARSKE GREŠKE

U stručnoj javnosti postoji više termina koji se koriste za lekarsku gre-
šku. Ove razlike nisu uvek samo terminološke, već su neke i sadržinske, na 
primer termin „greška u lečenju i tretmanu” ne odnosi se samo na postupa-
nje protivno pravilima struke, nego obuhvata i sve radnje lekara i pomoćnog 
osoblja od anamneze, preko dijagnoze, samog tretmana, pa i naknadno me-
dicinsko staranje o pacijentu.20 Zakonodavac u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti  
koristi izraz „stručna greška”, dok je u praksi, posebno sudova, uobičajen ter-
min „lekarska greška”.

Može se primetiti da kod nas postoje teorijska i zakonska definicija 
ovog pojma.

Naučna definicija smatra da je lekarska greška postupanje lekara protiv-
no pravilima struke, koje dovodi do štete za pacijenta. Za postojanje greške 
neophodna su tri uslova: da lekar ne postupa u skladu sa važećim medicinskim 
standardom, da pacijent pretrpi štetu i da između postupanja lekara i štete po-
stoji uzročno posledična veza. 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kao i ranije važeći Zakon o zdravstvenoj 
zaštiti,21 za razliku od zakona drugih zemalja evrokontinentalnog sistema, daju 
definiciju lekarske, odnosno stručne greške. Pod stručnom greškom se podra- 
zumeva nesavesno obavljanje zdravstvene delatnosti u vidu zanemarivanja 
profesionalnih dužnosti u pružanju zdravstvene zaštite, nepažnje ili propušta-
nja, odnosno nepridržavanja utvrđenih pravila struke i profesionalnih veština 
u pružanju zdravstvene zaštite, koje dovodi do povrede, oštećenja, pogoršanja 

20 Radišić, J. „Odgovornost zbog lekarske greške”, predavanje na seminaru „Prava pacije-
nata, medicinsko pravo i primena prava u u praksi” u organizaciji UZZPP „Re-akcija”, Beograd, 
25. 10. 2008.

21 Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012. i 
45/2013.
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zdravlja ili gubitka delova tela pacijenta.22 Ova se definicija može smatrati ko-
risnom, pod uslovom da se u praksi ne primeni kao numerus clausus, jer se 
lekarska stručna greška može izvršiti i drugim radnjama koje nisu nabrojane u 
ovoj zakonskoj odredbi.

Osnov odgovornosti za lekarsku grešku uvek je krivica,23 odnosno me-
dicinska delatnost se u praksi ne smatra opasnom delatnošću za koju važe 
pravila o objektivnoj odgovornosti.24 Po štetnim posledicama koja iz obavlja-
nja medicinske delatnosti mogu proisteći, ona bi se mogla svrstati u opasne 
delatnosti, ali su praktični razlozi ti koji su opredelili sudove za stanovište da 
se u ovim predmetima moraju primeniti pravila o odgovornosti po osnovu kri-
vice. Naime, ukoliko bi se kao pravilo u ovim parnicama postavila objektivna 
odgovornost, medicinski profesionalci bi se ustručavali da preduzmu zahva-
te na pacijentima iz straha da ne budu odgovorni za štetu koja iz toga može 
proisteći. Praktično govoreći, ne bi bilo celishodno, a ni pravično, da leka-
ri odgovaraju za svaku štetnu posledicu koja iz tretmana može proisteći, već 
samo za onu koja se mogla izbeći pravilnim postupanjem u skladu sa aktuel-
nim medicinskim dostignućima.

U ovim parnicama najčeće su kao tuženi označeni sami štetnici ili medi-
cinske ustanove u kojima su zaposleni.25 Ako su zajedno tuženi, imaju položaj 
tzv. prostih suparničara, s tim što ustanova, pod određenim uslovima, ima pra-
vo da se regresira od štetnika.

Šteta predstavlja oštećenje zdravlja, života i tela pacijenta, povredu 
prava ličnosti, te umanjenje njegove imovine. Vidovi nematerijalne štete pro-
pisani su čl. 200. Zakona o obligacionim odnosima,26 a materijalna šteta se 
najčešće ogleda u manje isplaćenoj zaradi za vreme bolovanja, troškovima le-
čenja i nabavke medicinskih sredstava i pomagala, a u slučaju smrti ili teškog 
invaliditeta i u izgubljenom izdržavanju i trajnom umanjenju zarade. Postoje 
i parnice u kojima se traži naknada materijalne štete zbog izgubljene šanse za 
napredovanje u karijeri.

U pogledu dužne pažnje medicinara koju moraju pokazati u lečenju pa-
cijenata, u teoriji i praksi je prihvaćen stav da je to „pažnja dobrog stručnjaka” 
iz čl. 18. st. 2. ZOO, što je veći stepen pažnje od „pažnje dobrog domaćina”, 

22 Zakon o zdravstvenoj zaštiti, čl. 186. st. 1.
23 Zakon o obligacionim odnosima, čl. 154.
24 Ibid., čl. 174.
25 Ibid., čl. 170. i 171.
26 Za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne 

aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica kao i 
za strah sud će, ako nađe da okolnosti slučaja, a naročito jačina bolova i straha i njihovo trajanje 
to opravdava, dosuditi pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade materijalne štete kao i 
u njenom odsustvu.
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dakle povećana pažnja koju lice u vršenju svoje profesionalne delatnosti treba 
da pokaže, u skladu sa pravilima struke i dobrim običajima. 

Postoje različite klasifikacije lekarskih grešaka koje polaze od različitih 
kriterijuma. Za sudsku praksu, a zbog razlika u teretu dokazivanja, relevantna 
je podela koja za kriterijum ima radnju koja se može smatrati uzročnikom štete. 
U tom smisu pravi se razlika između lekarske greške u užem i u širem smislu.

Lekarska greška u užem smislu

Pod lekarskom greškom u užem smislu u teoriji i praksi smatra se 
postupanje lekara protivno pravilima struke, odnosno protivno važećim medi-
cinskim standardima i odnosi se na same medicinske zahvate i tretmane, tiče 
se usko medicinske struke i može se učiniti isključivo u obavljanju medicin-
ske delatnosti u užem smislu. Ona se može načiniti u svakoj fazi medicinskog 
tretmana, kako u dijagnostici i lečenju, tako i u profilaksi. Ovu vrstu greške je 
relativno teško dokazati zbog pravila o teretu dokazivanja koja su prisutna u 
našoj praksi i o kojima će takođe biti reči u ovom tekstu. Ipak, postoje i usva-
jajuće odluke, o čemu govori konkretan primer:

„U konkretnom slučaju sud je utvrdio da je pokojna A. zajedno sa 
svojom majkom došla u Urgentni centar dana 11. 5. 2002. godine zbog jakih 
bolova u stomaku. Pregledao je dr. B. B. koji je odmah uputio u Ginekološko- 
-akušersku kliniku navodeći samo da je abdomen osetljiv u nivou grudnog 
koša, ne vršeći pregled niti se konsultujući sa dežurnim ginekologom. A. sa 
majkom odlazi na GAK gde ostaje do 20. 5. 2002. godine u jakim bolovima 
u maloj karlici, lečena je antibiotskom terapijom i imala je akutne psihotične 
epizode. U svom iskazu tužilja, majka pokone A. je navela da je A. trpela 
jake bolove, dijareju, da niko od sestara nije hteo da joj pomogne, da je imala  
39 ⁰C temperaturu, kao i da joj nisu davali terapiju koja joj je prepisiva-
na. Zbog nekontrolisanih bolova bacala se po krevetu, vrištala, čupala, zbog 
čega su je uputili u psihijatrijsku kliniku gde su je bez pregleda prebacili na  
F odeljenje i vezali. A. je zatim pala u komu, došlo je do pucanja trbušne 
maramice, prebacili su je na infektivnu kliniku, te su na infektivnoj kli-
nici uradili sve što je bilo moguće, ali su samo mogli da konstatuju smrt. 
A. je umrla od sepse prouzrokovane pucanjem slepog creva. U dokaznom 
postupku je utvrđeno da je propust lekara tuženog uticao na blagovremeno 
postavljanje dijagnoze i preduzimanje svih potrebnih mera lečenja... Sud-
sko-medicinski odbor je konstatovao da je postojala šansa da se zapaljenje 
crevuljaka prepozna na vreme i hirurški interveniše. Da su radnici tuženog 
mogli od 15. 2. do 20. 2. 2002. godine dijagnostikovati zapaljenje crevuljka 
ili da se postavi šira dijagnoza. Samo u početku se radilo o atipičnoj kli-
ničnoj slici, međutim već u Institutu za ginekologiju mogla je da se utvrdi 
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i postavi dijagnoza. Sud je utvrdio da je tuženi Klinički centar odgovoran 
shodno čl. 170. i 171. u vezi sa čl. 18. ZOO i čl. 197. Zakona o zdravstvenoj 
zaštiti jer radnici tuženog nisu pružili pažnju dobrog stučnjaka i nisu radi-
li u skladu sa vežećim medicinskim standardom, a što je inače utvrđeno u 
vanrednom nadzoru nad stručnim radom Urgentnog centra, Instituta za gine-
kologiju i akušerstvo, Instituta za neuropsihijatrijske bolesti, kao i Instituta 
za infektivne i tropske bolesti KC od 7. 11. 2002. godine i rešenja koje je 
donelo Ministarstvo zdravlja...”27

Ono što se iz ove odluke može videti je da je lekarska greška nastala naj-
pre u pogledu postavljanja dijagnoze, ali da je zbog izostanka prave dijagnoze 
izostalo i adekvatno lečenje, što je dovelo do fatalnog ishoda po pacijentkinju. 
Takođe, ovde se može zaključiti da je ovakva greška mogla da se izbegne, 
zbog čega je utvrđena odgovornost medicinske ustanove.

Lekarska greška zbog propusta u davanju obaveštenja 
i pribavljanja pacijentovog pristanka

U teoriji i domaćoj praksi javlja se i pojam lekarske greške u širem smi-
slu i on se najčešće odnosi na povredu prava pacijenta na pristanak dat nakon 
propisno datog obaveštenja koje je sada definisano čl. 11. Zakona o pravima 
pacijenta, ali se ovaj pojam može odnositi i na greške u vođenju dokumen-
tacije i druge proceduralne propuste. Pristanak daje sam pacijent, ili njegov 
staratelj, a protivno volji pacijenta koji je svestan i sposoban za rasuđivanje, 
ne sme se preduzeti nikakav medicinski zahvat niti mera, čak ni ako bi se ova-
kvim zahvatom spasao njegov život.

Zbog toga, i kad sud utvrdi da nije bilo uzročno-posledične veze izme-
đu postupanja lekara pri lečenju i štete koju je tužilac pretrpeo, potrebno je 
utvrditi da li je lekar postupao u skladu s pravilima struke u širem smislu, 
te obavestio pacijenta o redovnom toku medicinskog zahvata, toku oporavka, 
mogućim komplikacijama odnosno svim informacijama o samoj medicinskoj 
meri i njenim posledicama i da li je lekar tražio od pacijenta izričitu saglasnost 
za obavljanje te medicinske usluge. U našoj sudskoj praksi su veoma česte 
odluke kojima je utvrđena odgovornost tuženih lekara i ustanova za povredu 
prava ličnosti28 zbog greške u obaveštavanju, gde se naknada dosuđuje čak i 
kad na telu pacijenta u toku intervencije ne nastane šteta. 

27 Presuda P. br. 6971/11. od 11. 10. 2011. godine Prvog osnovnog suda u Beogradu, po-
tvrđena presudom Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 3813/12.

28 Zakon o obligacionim odnosima, čl. 200. st. 1.
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Što su neželjene posledice nekog medicinskog zahvata teže, to je oba-
veza obaveštavanja o njima veća, čak i ako je verovatnoća nastupanja ovakve 
posledice merljiva u promilima. Takođe, ukoliko je neželjena posledica manje 
ozbiljna po zdravlje i telo pacijenta, ali je učestalija, i o takvoj posledici paci-
jent mora da bude obavešten. 

Parnice za naknadu štete zbog povrede prava na informaciju i pristanak 
su mnogo češće i završavaju se uglavnom nepovoljno po tuženog, usvajanjem 
odštetnog zahteva. Razlog ovome leži pre svega u nespremnosti i nedovoljnoj 
edukaciji medicinskih radnika i ustanova u kojima su zaposleni da ozbiljnije 
shvate svoju obavezu da pacijenta blagovremeno i na pogodan način obaveste 
o bitnim pitanjima vezanim za medicinsku meru koju će nad njim primeniti i 
mogućim, pa i vrlo retkim, štetnim posledicama koje iz nje mogu proizaći. 

U našoj praksi u poslednje vreme primetan je stav da pravo na obave-
štenje postoji i nakon obavljenog zahvata nad pacijentom, a ne, kako je to bio 
slučaj u dosadašnjoj praksi, pre izvedenog zahvata.

Greška u vođenju dokumentacije

Pored ove vrste propusta, zdravtvena ustanova može biti proglašena od-
govornom i za drugu vrstu stručne greške u širem smislu, a to je greška u 
vođenju medicinske dokumentacije. Ona se najčešće javlja kroz propust da se 
u medicinsku dokumentaciju unesu svi relevantni i zakonom i podzakonskim 
aktima propisani podaci o pacijentu, njegovoj anamnezi, toku lečenja, predu-
zetim medicinskim merama, dijagnostici i terapiji, i slično. Ona se ogleda i u 
unošenju netačnih ili delimično tačnih podataka. Ova vrsta deliktnog postupa-
nja može se ilustrovati sledećim primerom:

„Veštačenjem je utvrđeno da je kod tužioca kasno prepoznata akut-
na traumatska tromboza prethodno zdrave butne arterije leve noge nakon 
saobraćajne nezgode u kojoj je povređeni dobio višedelne prelome obe nat-
kolene kosti. Dijagnoza povrede krvnog suda je utvrđena kasno, pa je tada 
i urađena operacija potkolenice... Navedeni period od povrede do odluke o 
ortopedsko-hirurškoj intervenciji i dalje do momenta jasnog prepoznavanja 
ishemije leve noge (oko 30 sati od povrede) nije uredno pokriven regularno 
vođenom medicinskom dokumentacijom iz koje bi se videlo da je vaskularni 
nalaz povređenih ekstremiteta praćen kontinuirano kliničkim, a po potrebi 
i dopunskim metodama kao što su dopler, ultrazvuk krvnih sudova ili arte-
riografija. Da je lezija krvnog suda bila prepoznata ranije (u vremenu 6–8, 
najviše 12 sati od povrede), rezultati bi verovatno bili mnogo bolji, sa manje 
ili čak bez lokalnih i opštih sistemskih posledica (moguće oštećenje bubrega, 
tromboembolija pluća i drugo). Rezultati kasne revaskularizacije leve noge 
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tužiocu su očekivani i jedini mogući, s obzirom na protek vremena od po-
vređivanja do operacije na krvnom sudu (oko 30 sati). Neuredno vođenje 
medicinske dokumentacije predstavlja nesavesnost u administrativnom po-
stupku koji prati lečenje, i to je samo deo lečenja, a takođe je rekonstrukcija 
krvnog suda zakasnila. Nije postojala namera tuženog da naškodi bolesniku i 
načini prepoznate propuste, ali su propusti učinjeni, što se vidi i po posledi-
cama. Da nije bilo propusta, odnosno da je povreda butne arterije prepoznata 
na vreme, umanjenje životne aktivnosti bi bilo najviše 10 % umesto sada po-
stojećeg umanjenja životne aktivnosti od 50 %. Naruženosti ne bi bilo jer bi 
tužilac imao samo jedan ili eventulano dva ožiljka na natkolenici, a sada kod 
tužioca postoji naruženost srednjeg stepena. Zbog propusta u lečenju postoji 
veliki broj ožiljaka na potkolenici, na levoj natkolenci tužilac hramlje, po-
stoji kotraktura prstiju levog stopala i udubljeni tip stopala sa kandžastim 
prstima. To znači da je tužilac invalid.”29

Iz ovog primera se može zaključiti da se pri tretmanu dešavaju propu-
sti u lečenju i dijagnostici koji predstavljaju lekarsku grešku u užem smislu, 
kao i propusti u vođenju dokumentacije, da su u uzročno-posledičnoj vezi, 
kada se moraju posmatrati u ukupnom dejstvu kao uzrok štete koja je za 
pacijenta nastupila.

TERET DOKAZIVANJA

Zakon o parničnom postupku donet 2004, a noveliran 2009. godine (u 
daljem tekstu ZPP), kao i najnoviji Zakon o parničnom postupku iz 2011. 
godine,30 koji se od početka 2012. godine istovremeno primenjuju, čine u 
našem pravu veliki zaokret u pogledu tereta dokazivanja, jer gotovo u pot-
punosti napuštaju ranije važeće istražno načelo. Umesto toga, uvedeno je 
načelo dispozicije stranaka, poznato i kao načelo formalne istine, koje po- 
drazumeva da samo stranke u postupku mogu predlagati dokaze, dok se uloga 
suda ograničava na odluku da li će usvojiti neki dokazni predlog ili ga odbi-
ti, a nije ovlašćen da sam određuje dokaze mimo predloga stranaka,31 sem u 
izuzetnim slučajevima.

Osim toga, čl. 223. ZPP iz 2004. godine (identična je i odredba čl. 231. 
novog ZPP) je propisano da, ako sud na osnovu izvedenih dokaza ne može sa 
sigurnošću da utvrdi neku činjenicu, o postojanju činjenice zaključuje prime-
nom pravila o teretu dokazivanja, te da stranka koja tvrdi da ima neko pravo, 
snosi teret dokazivanja činjenice koja je bitna za nastanak ili ostvarivanje pra-

29 Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 5852/12. od 6. 3. 2014. godine.
30 Zakon o parničnom postupku, Službeni glasnik RS, br. 72/2011... 18/20.
31 Ibid., čl. 221.
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va, a da stranka koja osporava postojanje nekog prava, snosi teret dokazivanja 
činjenice koja je sprečila nastanak ili ostvarivanje prava, ili usled koje je pravo 
prestalo da postoji. Ovim je uvedena mogućnost da sud odbije tužbeni zahtev 
zbog nedostatka dokaza.

Ovo u parnicama iz medicinskog prava ima naročiti praktični značaj, jer 
pravila o teretu dokazivanja umnogome utiču na uspeh stranke u sporu jer, za-
visno od vrste lekarske greške, teret dokazivanja leži na različitim učesnicima 
parničnog postupka, tužiocu ili tuženom, koji se izlažu opasnosti gubitka spora 
u slučaju da nisu u stanju da dokažu postojanje neke od odlučnih činjenica na 
kojima baziraju svoj zahtev. O teretu dokazivanja govori sledeća odluka:

„Eventualno učinjena stručna lekarska greška mogla bi biti utvrđena 
samo na osnovu sudsko-medicinskog veštačenja, a iz izvedenih dokaza nije 
utvrđeno da je drugotužena učinila stručnu grešku u smislu odredbe čl. 197.  
st. 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Ono što proizilazi iz izvedenih do-
kaza je da je tužena kao doktor prvotuženog... pri operaciji katarakte tužioca 
učinila laku povredu profesionalne dužnosti i ugleda člana Komore zbog 
čega joj je izrečena disciplinska mera opomene odlukom suda časti. Osim 
činjenice da tužena nije u lekarskim spisima unela činjenicu da je došlo do 
komplikacije prilikom operacije, te da o tome nije obavestila ni pacijenta, 
zbog čega je učinila laku povredu profesionalne dužnosti i ugleda člana 
Lekarske komore Srbije, nije utvrđena uzročno-posledična veza između na-
vedene operacije koju je izvršila tužena i štete nastale u vezi sa tim na strani 
tužioca, jer tužilac nije predložio sudsko-medicinsko veštačenje na ovu okol-
nost. Osim toga, tužilac nije ni dokazao da je pretrpeo vidove štete za koje 
traži naknadu, što je opet jedino moglo biti utvrđeno stručnim nalazom i mi-
šljenjem veštaka koje takođe nije izvršeno, a na tužiocu je teret dokazivanja 
shodno odredbi čl. 223. ZPP.32”

Može se zaključiti da su sudovi stali na stanovište da teret dokazivanja 
lekarske greške u užem smislu, tj. činjenice da je šteta za tužioca nastala po-
stupanjem medicinskog radnika protivno pravilima struke, postojanja štete, te 
uzročno-posledične veze između radnje lekara i štete, kao i teret dokazivanja 
uzročno-posledične veze između nepostojanja informisanog pristanka i štete, 
na tužiocu. Samo teret dokazivanja postojanja informacije i pristanka pacijen-
ta o planiranoj meri, odnosno poštovanja pacijentovog prava na obaveštenje, 
pada na tužene, što njih dovodi u mnogo lakši procesni položaj.

Shodno čl. 154. Zakona o obligacionim odnosima, tuženi lekar odnosno 
medicinska ustanova bi se mogli osloboditi odgovornosti ako dokažu da se 
lekarska greška nije mogla predvideti niti izbeći, u kom slučaju je teret dokazi-

32 Presuda Apelacionog Suda u Beogradu Gž. br. 8848/10. od 22. 5. 2013. godine. Treba 
napomenuti da se u citiranoj presudi potkrala očigledna greška u izradi, pa se umesto čl. 197.  
st. 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, navodi čl. 197. st. 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju.
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vanja na tuženom. Na žalost, u našoj praksi ova odredba o pretpostavci krivice 
se ne primenjuje, već teret dokazivanja da se lekarska geška mogla predvideti 
i izbeći pada na tužioca.

DUŽNOSTI PACIJENATA  
I DOPRINOS NASTANKU I OBIMU ŠTETE

U literaturi se dužnosti saradnje pacijenta označavaju kao sporedne 
ugovorne obaveze pacijenta.33 Uskraćivanje saradnje predstavlja skrivljenu 
povredu ugovora onda, kada i ako bi se time onemogućilo ispunjenje ugovora 
o lečenju od strane lekara. Saradnja pacijenta se ne može tretirati kao prava 
pravna obaveza, već kao dužnost u sopstvenom interesu.34 Ova obaveza jeste 
dugovana, ali nije utuživa, niti iznudljiva na drugi način. Pored toga, dužnost 
sudelovanja pacijenta u sopstvenom lečenju je uvek ograničena njegovim 
pravom na odlučivanje o pristanku na tretman. Zaštita opšteg prava ličnosti 
u formi prava samoodređenja nalaže da se pacijentu mora dozvoliti da se, sa 
medicinske tačke gledišta, ponaša čak i nerazumno.35

Upravo zbog prava na samoodređenje, lekar ne može od pacijenta tra-
žiti da se podvrgne ugovornoj obavezi prinudnim putem. Najčešća sankcija 
pacijentu za nesaradnju u postupku lečenja bilo bi to što u slučaju manljivog 
lekarskog postupanja ne bi mogao da očekuje potpuno ostvarenje zahteva za 
naknadom štete.36 Upravo zbog toga postoji stanovište da, za obaveze pacijenta 
u sopstvenom interesu, termin „obaveza” zapravo nije adekvatan jer vuče za 
sobom pravnu sankciju, već treba primeniti termin „dužnost” koja pacijenta 
obavezuje na činjenje ili trpljenje, ali ne pod pretnjom pravne sankcije.37

U domaćoj sudskoj praksi dužnosti pacijenata se posmatraju kroz či-
njeničnu ocenu doprinosa pacijenta nastanku i obimu štete. One se uzimaju 
u obzir pri oceni prigovora podeljene odgovornosti na strani oštećenog koji 
kao sredstvo odbrane može izneti tuženi. Međutim, i sud je, po službenoj 
dužnosti, ovlašćen da ceni doprinos oštećenog, na šta direktno upućuje odred-
ba čl. 192. ZOO koji kaže da oštećenik koji je doprineo da šteta nastane ili 

33 Sjeničić, M. (2013). Pacijent kao oštećeni u građanskom pravu i njegova sukrivica. 
Beograd: Institut društvenih nauka, 130.

34 Ibid.
35 Sjeničić M., Marčetić D. (2014). Dužnosti pacijenta – evropski i anglosaksonski pravni 

sistem. Pravni život, br. 9/2014, 293–306.
36 Göben, J. (1998). Das Mitverschulden des Patienten im Arzthaftungsrecht, Peter Lang, 

Frankfurt am Main, 48–49. 
37 Sjeničić, M., Marčetić, D., Op. cit.
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da bude veća nego što bi inače bila, ima pravo samo na srazmerno smanje-
nu naknadu. Iz ove odredbe se može zaključiti da se nepostupanje oštećenog, 
pa i pacijenta kao oštećenog u svom interesu, sankcioniše kroz srazmerno 
smanjenje obeštećenja.38

Više odluka u domaćoj sudskoj praksi dotiče se dužnosti pacijenta. Tako 
se naredna odluka tiče dužnosti saradnje pacijenta da svoju štetu izbegne:

 „Na nesumnjiv način u toku postupka je utvrđeno da je u toku me-
dicinske intervencije – vađenja spirale iz materične duplje, tužilja zadobila 
povredu u obliku proboja prednjeg materičnog zida, utisnuća delova frag-
mentirane spirale u trbušnu duplju, oštećenja donjih delova velike opornjače, 
te krvarenje, da su povrede učinjene usled stručnih propusta lekara tuženog, 
a u toku intervencije, koji su se sastojali u nedovoljnoj pažnji i oprezu, zbog 
neutvrđivanja položaja tela materice u odnosu na njen grlić pre početka inter-
vencije, te u datom slučaju i neadekvatno izabranom instrumentu za vađenje 
spirale. Tužilja je nakon toga hitno podrvgnuta hirurškoj intervenciji, kojom 
prilikom su joj odstranjeni materica, desni jajovod i jajnik, a kasnije i drugoj 
hitnoj intervenciji, kada joj je odstranjen deo debelog i tankog creva. Nave-
dena druga hirurška intervencija je u neposrednoj uzročno-posledičnoj vezi 
sa prethodnom – jatrogenom povredom koju je tužilja zadobila u toku vađe-
nja spirale iz materične duplje. Sud nalazi da je tužena shodno čl. 170. i 171. 
ZOO, odgovorna za nastalu štetu, koju je tužilja pretrpela usled stručnih pro-
pusta lekara tužene, a u vidu pretrpljenih fizičkih bolova, pretrpljenog straha, 
naruženosti i umanjenja OŽA, koji su konstatovani u Nalazu Komisije vešta-
ka Sudsko-medicinskog odbora Medicinskog fakulteta.

Prilikom donošenja odluke sud je cenio i prigovor podeljene odgovor-
nosti, odnosno doprinos tužilje u nastanku štete na koje se u toku postupka 
pozivala tužena, tvrdeći da je do štetnog događaja došlo zbog dugog nošenja 
predmetne spirale i svih posledica koje izaziva isto, pa je našao da ne postoji 
doprinos tužilje u nastanku štetnog događaja – probijanja materičnog zida 
tužilje pri vađenju spirale, s obzirom da je do povrede došlo usled stručnih 
propusta lekara, a ne zbog dužine vremena nošenja spirale.39” 

U konkretnom slučaju sud je našao da je pacijentkinja poštovala ovu 
svoju dužnost, s obzirom da je, pre otpočinjanja ekstrakcije spirale iz materice, 
lekarima koji su preduzeli ovu intervenciju bilo poznato da se radi o spirali 
koju je tužilja nosila duže vreme. Sud je stoga zaključio da na strani pacijenta 
nema doprinosa nastanku štete, jer su lekari bili dužni da, prilikom obavljanja 
ove intervencije, primene odgovarajuću medicinsku metodu s obzirom na sa-
znanje koje su imali, što su oni propustili da učine.

38 Sjeničić M., Marčetić D. (2014). Dužnosti pacijenta – evropski i anglosaksonski pravni 
sistem. Pravni život, br. 9/2014, 293–306.

39 Iz presude Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 13071/10. od 28. 5. 2010. godine.
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EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA  
I MEDICINSKO PRAVO

U ranijoj praksi Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu 
ESLJP) predmeti koji su se ticali „lekarske greške” bili su retki i pojedinačni. 
Tek u poslednjoj deceniji primetan je veći broj slučajeva koji za predmet imaju 
navedenu pravnu zaštitu.

U poslednjoj deceniji ustanovljena je značajnija sudska praksa ESLJP 
prema kojoj su države obavezane da pruže zaštitu pacijentu u medicinskom 
okruženju (obaveza poštovanja materijalnog aspekta prava na život – nepru-
žanje zaštite fizičkom zdravlju pacijenta, uskraćivanjem ili neadekvatnim 
pružanjem medicinske zaštite). Takođe, praksa pokazuje da je u određenim 
slučajevima pružena zaštita prava na pravično suđenje i sa procesnog aspekta 
čl. 2. i 6. Konvencije i to zbog utvrđenog propusta u vođenju krivičnih ili par-
ničnih postupaka ili dužine trajanja istih. 

U novijim odlukama ESLJP nailazimo na pitanje adekvatnosti izrečene 
mere u odnosu na štetnu posledicu. Pa tako, u slučaju Ojal protiv Turske,40 utvr-
đeno je od strane domaćih sudova da je podnosilac predstavke kao beba bio 
zaražen HIV-om za vreme dobijanja transfuzije krvi u bolnici, za šta je utvrđena 
odgovornost zdravstvene ustanove. Njemu su domaći sudovi dosudili adekvat-
nu naknadu nematerijalne štete. Međutim, ESLJP je naložio Turskoj obavezu 
doživotnog plaćanja medicinske nege podnosiocu predstavke kao tinejdžeru, 
smatrajući da utvrđivanje odgovornosti zdravstvenog radnika i naknada nema-
terijalne štete nije adekvatno pravno sredstvo za otklanjanje štetnih posledica. 

U predmetu Elberte protiv Letonije,41 doneta je presuda 13. januara 2015. 
godine u kojoj je utvrđeno kršenje čl. 8. Evrposke konvencije za zaštitu ljud-
skih prava. Prema utvrđenom, suprug podnositeljke predstavke je izgubio 
život u saobraćajnoj nezgodi. On je dovezen u zdravstvenu ustanovu u ko-
joj mu je lekar odstranio tkivo sa tela ukupne površine 10 × 10 cm i to sa 
spoljašnjeg sloja moždanih opni (dura mater). Suprug podnositeljke predstav-
ke je imao pasoš o pristanku na doniranje ćelija ili tkiva, ali u istom pasošu 
gospodin Elberte nije dao pristanak o doniranju ove vrste svog tkiva nakon 
smrti. Podnositeljka predstavke je bila u drugom stanju sa drugim detetom, i 
za navedeno je saznala tek 2 godine kasnije kada joj je policija saopštila da se 
vodi krivični postupak povodom navedenog događaja (neovlašćenog uzimanja 
tkiva). Evropski sud je u navedenom predmetu zaključio da zadiranje u pravo 
podnositeljke predstavke na poštovanje njenog privatnog života nije u skladu 

40 Oyal v. Turkey, (App. no. 4864/05).
41 Elberte v. Latvia, (App. no. 61243/08).
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sa zakonom u smislu čl. 8. st. 2. Konvencije i da je došlo do povrede čl. 8. 
Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava.

ZAKLJUČAK

Oblast medicine je oduvek bila najvažniji segment društva kada su u 
pitanju vrednosti ljudskog zdravlja i života. Pravna zaštita ovih vrednosti u 
ranijem periodu nije u dovoljnoj meri bila zastupljena kroz pravni sistem, od-
nosno sudsku zaštitu. Međutim, poslednjih decenija povećan je broj sudskih 
sporova koji se tiču zaštite tela, života i zdravlja. U ranijem periodu su se u 
navedenoj materiji primenjivale opšte odredbe građanskog materijalnog pra-
va. Sa višim nivoom pravne zaštite tela i zdravlja građana, poslednjih godina 
su doneti brojni zakoni koji regulišu užu oblast medicinskog prava i sve je 
veća primena međunarodnih akata. Takođe je i na međunarodnom planu, pred 
Evropskim sudom za ljudska prava sve više predstavki koje za predmet imaju 
neki od aspekata medicinskog prava.

Sudska praksa, još uvek novija ali i brojnija, ima veliki izazov primene 
novih propisa i standarda na pojedinačne konkretne, svaki za sebe specifične 
slučajeve. Ovaj rad ukazuje i na potrebu specijalizacije učesnika u postupku u 
sporovima zbog lekarske greške.
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Medical law, which has been developed and fully recognized in Western European 
countries, is still in its infancy in our country. As the development of medicine and the 
increased use of different methods of treatment has occurred in our society, the number of 
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КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЗДРАВЉА ЉУДИ1

Избор из судске праксе

Уводне напомене о кривичним делима против  здравља људи

* Рад је примљен 8. 5. 2020, а прихваћен је за објављивање 20. 5. 2020. године.
1 Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 

111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016. и 35/2019. У даљем тексту: КЗ.

 *

Кривична дела против здра-
вља људи су у нашем позитивном 
кривичном материјалном праву ре-
гулисана главом XXIII Кривичног 
законика.1 У овој глави се налази 
укупно 15 сродних кривичних дела 
и то: неовлашћена производња, др-
жање и стављање у промет опојних 
дрога (чл. 246. КЗ), неовлашћено 
држање опојних дрога (чл. 246а КЗ), 
омогућавање уживања опојних дро-
га (чл. 247. КЗ), непоступање по 
здравственим прописима за време 
епидемије (чл. 248. КЗ), преноше-
ње заразне болести (чл. 249. КЗ), 
преношење инфекције ХИВ-ом 
(чл. 250. КЗ), несавесно пружање 
лекарске помоћи (чл. 251. КЗ), про-

тивправно вршење медицинских 
експеримената и испитивање лека 
(чл. 252. КЗ), неуказивање лекарске 
помоћи (чл. 253. КЗ), надрилекар-
ство и надриапотекарство (чл. 254. 
КЗ), несавесно поступање при спра-
вљању и издавању лекова (чл. 255. 
КЗ), производња и стављање у про-
мет шкодљивих производа (чл. 256. 
КЗ), несавесно вршење прегледа 
животних намирница (чл. 257. КЗ), 
загађивање воде за пиће и животних 
намирница (чл. 258. КЗ) и тешка дела 
против здравља људи (чл. 259. КЗ).

Из назива главе XXIII КЗ прои-
стиче појам и врста групног објекта 
заштите ове врсте кривичних дела, 
а то је здравље људи, односно право
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на заштиту здравља. Ово право пред-
ставља уставну категорију, а како се 
ради о једном од основних људских 
права, материјализује се и штити 
и низом међународних конвенција. 
На националном нивоу право на за-
штиту здравља је конкретизовано 
бројним законима, кроз области као 
што су, на пример, питања од зна-
чаја за организацију и спровођење 
здравствене заштите,2 затим права 
пацијената приликом коришћења 
здравствене заштите, начин оства-
ривања и начин заштите тих права и 
друга питања у вези са правима и ду-
жностима пацијената,3 као и основна 
начела, организовање и спровођење 
заштите менталног здравља, начин и 
поступак, организација и услови ле-
чења и смештај без пристанка лица 
са менталним сметњама.4 

Домаће право штити право на за-
штиту здравља људи кроз одредбе 
материјалног кривичног и прекршај-
ног права, као и кроз дисциплинску 
одговорност здравствених радника. 
На крају, заштита здравља је обез-
беђена кроз имовинску одговорност 
у смислу правила грађанскоправне 
одговорности.

Уопштено посматрајући кривич-
на дела из ове групе, проистиче да се 
као извршиоци дела могу јавити две 
групе лица: 1) лица која имају одре-
ђено својство у вези са заштитом 
здравља људи и 2) лица која немају 
никакво посебно својство, тј. свако 
лице које предузима радњу извршења 

2 Закон о здравственој заштити, Слу-
жбени гласник РС, бр. 25/2019.

3 Закон о правима пацијената, Службе-
ни гласник РС, бр. 45/2013. и 25/2019.

4 Закон о заштити лица са ментал-
ним сметњама, Службени гласник РС, бр. 
45/2013.

конкретног кривичног дела. Конкрет-
но, само лекар или други здравствени 
радник могу извршити кривично дело 
несавесно пружање лекарске помоћи 
из чл. 251. КЗ. Такође, једино лекар 
може бити извршилац кривичног дела 
неуказивање лекарске помоћи из 
чл. 253. КЗ. Даље, кривично дело не-
савесно поступање при справљању 
и издавању лекова (чл. 255. КЗ) 
може бити учињено само од стра-
не лица овлашћеног за издавање 
лекова за употребу у медицини. На 
крају, само лице које је овлашћено за 
преглед стоке за клање, меса наме-
њеног за исхрану и других животних 
намирница се може јавити као из-
вршилац кривичног дела несавесно 
вршење прегледа животних намир-
ница (чл. 257. КЗ). Стога, наведена 
кривична дела имају карактер delicta 
propria, с обзиром на то да их може 
извршити само одређени круг лица. 
Сва остала кривична дела из ове гру-
пе нису везана за својство учиниоца 
и могу бити учињена од стране било 
ког лица. 

Имајући у виду називе кривичних 
дела из ове групе, као и чињеницу да 
се као њихови извршиоци могу јави-
ти различите врсте лица, јасно је и 
да радње извршења ових кривичних 
дела обухватају различите облике 
чињења и нечињења. Иако су радње 
извршења различите, истаћи ћемо да 
је код свих кривичних дела иденти- 
чна и заједничка последица, која се 
огледа у угрожавању здравља људи.

При предузимању радње извр-
шења код појединих кривичних 
дела против здравља људи, учини-
лац може поступати са умишљајем 
као обликом кривице, док код неких 
кривичних дела закон предвиђа да се 
могу извршити и из нехата.
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Гласник Aдвокатске коморе Војводине, бр. 1/2020.

Када се говори о прописима 
којима се регулише заштита здра-
вља људи, сматрамо да је нужно 
указати и на Закон о спречавању 
допинга у спорту.5 Овај закон пре 
свега регулише мере и активности 
за спречавање допинга у спорту, а 
са становишта теме је значајан јер 
садржи и кривичноправне одредбе 
које предвиђају постојање кривичног 
дела омогућавање употребе допинг 
средстава (чл. 38.) и кривичног дела 
неовлашћена производња и стављање 
у промет допинг средстава (чл. 39). 
И ова кривична дела као заштитни 
објекат имају здравље људи, а према 
неким мишљењима, да се не налазе у 
наведеном закону, своје место би на-
шла у постојећој глави XXIII КЗ или, 
пак, у новој групи кривичних дела 
против спорта у оквиру КЗ. Уочљи-
во је да наведена кривична дела, и 
по називу и по радњама извршења, 
имају сличности са кривичним делом 
омогућавање уживања опојних дрога 
из чл. 247. КЗ и кривичним делом не-
овлашћена производња и стављање у 
промет опојних дрога из чл. 246. КЗ.

Наиме, кривично дело омогућа-
вање употребе допинг средстава из 
чл. 38. ст. 1. ЗСДС чини лице које 
спортисти у циљу допинга у спор-
ту дâ, или пропише, или изда, или 
на спортисти примени допинг сред-
ство, или наведе, помогне, или на 
други начин омогући спортисти да 
употреби допинг средство, за шта 
је предвиђена казна затвора од шест 
месеци до пет година. У ст. 2. овог 
члана је предвиђен квалификовани 
облик овог кривичног дела који по-

5 Закон о спречавању допинга у спорту, 
Службени гласник РС, бр. 111/2014. У да-
љем тексту: ЗСДС.

стоји ако су радње из ст. 1. предузете 
према малолетнику или према више 
лица, или су изазвале нарочито те-
шке последице, у којем случају ће се 
учинилац казнити затвором од две до 
десет година.

Основни облик кривичног дела 
неовлашћена производња и стављање 
у промет допинг средстава из чл. 39. 
ЗСДС постоји ако неко неовлашћено 
у циљу допинга у спорту производи, 
прерађује, продаје или нуди на про-
дају, или ради продаје купује, држи, 
или преноси, или посредује у продаји 
или куповини допинг средстава, или 
на други начин неовлашћено ставља 
у промет допинг средства. Предвиђе-
на је казна затвора од три до дванаест 
година. Други облик овог кривичног 
дела из ст. 2. овог закона чини лице 
које неовлашћено у циљу допинга 
у спорту прави, набавља, поседује 
или даје на употребу опрему, мате-
ријал или супстанције за које зна да 
су намењене за производњу или при-
премање допинг средстава, за шта ће 
се казнити затвором од шест месеци 
до пет година.

Избор из судске праксе

Kривично делo неовлашћена 
производња и стављање у промет 
опојних дрога из чл. 246. ст. 1. КЗ 

– опојна дрога и(ли) лек

а) Чињеница да се окривље-
ни налази на терапији одвикавања 
од употребе опојних дрога (лечење 
од болести зависности) и да му је 
сходно томе преписан лек који са-
држи супстанцу која се налази на 
списку опојних дрога и психотроп-
них супстанци, не ослобађа га од 
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одговорности за држање знатно веће 
количине тог лека (таблета) од оне 
која му је преписана, будући да је та-
кво држање неовлашћено.

Из образложења: 
Пресудом Вишег суда у Пожаревцу 

2К 2/19. од 1. 4. 2019. године, окривљени 
је оглашен кривим због кривичног дела 
неовлашћена производња и стављање у 
промет опојних дрога из чл. 246. ст. 1. 
КЗ.

Окривљеном је изречена мера без- 
бедности одузимање предмета, и то 208 
таблета лека Бупренорфин, у смеши са 
неактивним разблаживачима манитолом, 
лактозом и скробом, 9 таблета лека Ри-
вотрил, 10 целих таблета, 6 изломљених 
таблета и 1/2 таблете које садрже клона-
зепам (антиколвузант) у форми хлорид-
не соли, 7 таблета које садрже диазепам 
(транкилизер) у форми хлоридне соли и 
5 целих таблета и две половине таблете 
које у себи садрже золпидем (хипнотик).

Жалбом браниоца окривљеног се на-
води да првостепени суд у побијаној пре-
суди није навео разлоге који указују на 
то, да је окривљени имао намеру да, код 
њега пронађене таблете, које су прогла-
шене за опојну дрогу, неовлашћено ста-
ви у промет, односно да их прода другим 
лицима. Количина пронађених таблета и 
износ новца који је дат за куповину ис-
тих, не могу представљати искључиви 
доказ о намери њихове даље продаје, тим 
пре што је неспорно утврђено, да је окри-
вљени лице које се налази на третману 
одвикавања од употребе опојних дрога, 
да пронађене таблете, које користи у том 
третману, легално набавља на основу ле-
карских рецепата, као и да је, у критич-
ном периоду, у Србији дошло до неста-
шице истих, што је потврђено и исказом 
вештака неуропсихијатра, услед чега је 
окривљени био принуђен да их набави 
ван апотеке. Осим тога, исти вештак је 
навео да се лек Бупренорфин, на тржи-
шту појављује у дозама од 8 мг и 2 мг, а 
да се приликом лечења примењује тера-
пија која подразумева узимање дневне 
дозе од 16 мг, што објашњава због чега 

је окривљени набавио наведену количину 
предметних таблета. Такође, треба имати 
у виду и да су исте проглашене опојном 
дрогом тек у априлу 2018. године, дакле, 
месец дана пре наводног извршења овог 
кривичног дела. 

Првостепени суд је, због свега наве-
деног, по ставу браниоца и окривљеног, 
изнетог у њиховим жалбама, повредио 
кривични закон на штету окривљеног, 
када је нашао да у његовим радњама 
има елемената бића кривичног дела из 
чл. 246. ст. 1. КЗ. 

По налажењу Апелационог суда, по-
бијана пресуда садржи довољне, јасне 
и непротивречне разлоге о чињеницама 
које су предмет доказивања, па се иста 
неосновано жалбом браниоца окривље-
ног побија због битне повреде одреда-
ба кривичног поступка из чл. 438. ст. 2. 
т. 2. ЗКП-а. Наиме, првостепени суд је у 
образложењу, навео да, не само чињени-
це да је код окривљеног пронађена већа 
количина таблета које су проглашене за 
опојну дрогу, те већи износ новца који 
је плаћен за исте, већ и околности да је 
реч о различитим врстама тих таблета, да 
је окривљени знао, с обзиром да се дуже 
време налази на терапији одвикавања, на 
који начин се легално долази до наведе-
них лекова, затим, да у периоду на који 
се оптужење односи, насупрот тврдњи 
браниоца у жалби, на територији Града 
Пожаревца није било несташице лека Бу-
пренорфин (што произилази из извештаја 
ЗУ Апотека Пожаревац), због чега није 
било нужно, на основу издатог лекарског 
рецепта за мај 2018. године, исти купова-
ти „на црно“, већ је то окривљени могао 
учинити, не само у апотекама у Пожа-
ревцу, него и у било којој апотеци у Ре-
публици Србији, затим, да је окривљени 
тако набављене таблете скривао, и то на 
неколико места (код себе и у путничком 
моторном возилу), као и садржина раз-
мењених СМС порука са другим лицима, 
указују да је окривљени предметне та-
блете које су проглашене за опојну дрогу, 
неовлашћено купио управо ради продаје, 
о чему је суд дао довољне, јасне и убе-
дљиве разлоге, које у свему као правил-
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не прихвата и овај суд. Такође, жалбени 
навод браниоца, да је разлог набавке веће 
количине лека „Бупренорфин“, који окри-
вљени користи у својој терапији, био у 
томе што се наведени лек може куповати 
у дозама од 8 мг и 2 мг, при чему тера-
пија подразумева узимање дневне дозе од 
16 мг, по оцени овог суда неоснован је, 
будући да из изведених доказа, пре све-
га, из криминалистичко-техничке доку-
ментације ПУ Пожаревац, од 22. 5. 2018. 
године, са извештајем о форензичком 
прегледу лица места и пратећом фото- 
-документацијом, произилази да је окри-
вљени критичном приликом од Н. Н. 
лица неовлашћено купио чак 208 табле-
та овог лека, и то у већој дози, од 8 мг, а 
осим истог, неовлашћено је купио и друге 
лекове, ближе наведене у изреци побија-
не пресуде, које не користи, или не кори-
сти редовно, у својој терапији. 

Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу, 
Кж1 437/2019. од 1. 8. 2019. године.

б) Суд мора да прихвати предлог 
одбране да се изведе доказ на окол-
ност да је окривљени опојну дрогу 
марихуану купио у сврху лечења 
члана породице справљањем уља ка-
набиса (без обзира да ли је научно 
доказана или обеснажена тврдња о 
лековитом дејству овог уља), јер је 
за кривично дело из чл. 246. ст. 1. КЗ 
нужно да је опојна дрога купљена и 
држана ради продаје, па уколико је 
окривљени опојну дрогу купио и др-
жао из наведеног разлога, а не ради 
продаје, неће постојати ни ово кри-
вично дело.

Из образложења: 
Пресудом Вишег суда у Јагодини, 

окривљени оглашен је кривим због кри-
вичног дела неовлашћена производња 
и стављање у промет опојних дрога из 
чл. 246. ст. 1. КЗ, за које је осуђен на ка-
зну затвора у трајању од 3 (три) године.

Жалбу је изјавио бранилац окривље- 
ног.

Апелациони суд је одржао седницу 
већа на којој је размотрио целокупне спи-
се предмета, заједно са побијаном пресу-
дом и нашао да је жалба основана.

По налажењу Апелационог суда, пр-
востепена пресуда заснива се на непот-
пуно утврђеном чињеничном стању, због 
одбијања предлога одбране да се обави 
испитивање, у својству сведока, мајке 
окривљеног, ради провере одбране окри-
вљеног, на шта се основано указује жал-
бом браниоца.

Следствено томе, с обзиром на то да 
се испитивање наведеног сведока пре-
длаже на околности здравственог стања 
чланова породице окривљеног и да ли је 
за лечење истих набављано и коришћено 
уље канабиса, како се то у одбрани исти-
че, а од значаја је за утврђивање разлога 
куповине и држања пронађене опојне 
дроге код окривљеног, па тиме и за по-
стојање елемената бића кривичног дела 
за које се терети, првостепени суд је, у 
односу на ову одлучну чињеницу, непот-
пуно утврдио чињенично стање, што се 
основано истиче жалбом браниоца, због 
чега се, за сада, не може прихватити као 
правилан ни закључак тог суда да су се 
у радњама окривљеног И. Н. стекла сва 
законска обележја предметног кривичног 
дела. 

Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу, 
Кж1 69/2018. од 22. 2. 2018. године.

в) Уколико се утврди да је окри-
вљени у истом временском периоду 
узгајао конопљу, тако што је засадио 
и узгајао израсле стабљике, а такође 
и да је поседовао материјал за који 
је знао да је намењен за производњу 
опојне дроге марихуане, радиће се о 
једном кривичном делу неовлашће-
на производња и стављање у промет 
опојних дрога из чл. 246. ст. 2. КЗ, јер 
постоји привидни стицај по основу 
консумпције, а не о кривичном делу 
из чл. 246. ст. 2. Кривичног закони-
ка и кривичном делу неовлашћене 
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производње и стављање у промет 
опојних дрога из чл. 246. ст. 6. Кри-
вичног законика у стицају, при чему 
је одбрана окривљеног да је мариху-
ану узгајао у медицинске сврхе и да 
није имао намеру да биљке и семе 
које су код њега пронађени користи 
за производњу опојне дроге ради 
даље продаје, неприхватљива јер је у 
супротности са другим доказима.

Из образложења:
Пресудом Основног суда у Шапцу  

К. бр. 942/2012. од 2. 4. 2013. године 
окривљени је оглашен кривим да је по-
чинио кривично дело неовлашћене прои-
зводње и стављање у промет опојних дро-
га из чл. 246. ст. 2. Кривичног законика и 
кривично дело неовлашћене производње 
и стављање у промет опојних дрога из 
чл. 246. ст. 6. Кривичног законика.

Против те пресуде жалбу је изјавио 
окривљени.

Апелациони суд у Београду је нашао 
да побијана пресуда не садржи битне по-
вреде одредаба кривичног поступка.

Испитујући првостeпену пресуду у 
делу који се односи на утврђено чиње-
нично стање, а чија се правилност жал-
бом окривљеног оспорава, Апелацио-
ни суд налази да је првостeпени суд на 
основу доказа које је извео и правилно 
оценио, а пре свега на основу писмених 
доказа, несумњиво утврдио чињенич-
но стање. Суд је правилно као истините 
прихватио записник о претресању стана 
и других просторија ПУ Шабац, потвр-
ду о привремено одузетим предметима 
ПУ Шабац од окривљеног, записник о 
вештачењу НКТЦ Нови Сад, као и на-
лаз и мишљење сталног судског вештака, 
дипломираног биолога, док је садржина 
ових доказа детаљно интерпретирана у 
образложењу побијане пресуде.

И по налажењу Апелационог суда 
правилно је првостeпени суд нашао да је 
овим доказима обеснажена одбрана окри-
вљеног, у којој је тврдио да је он имао 
одгајене само две стабљике психоактивне 

конопље које у себи немају тетрахидро-
канабинол, те да у том смислу не пред-
стављају опојну дрогу, а да је семенке 
конопље код себе држао како би узгојио 
конопљу која се користи у медицинске 
сврхе у смислу олакшавања болова, буду-
ћи да његов деда болује од канцера, те да 
није имао намеру да биљке и семе које су 
код њега пронађене користи за производ-
њу опојне дроге ради даље продаје. 

О томе се првостeпени суд у образло-
жењу побијане пресуде детаљно изјаснио 
интерпретирајући, анализирајући и дају-
ћи оцену изведених доказа и о томе је дао 
јасне, исцрпне и уверљиве разлоге, које 
као правилне у свему прихвата и Апела-
циони суд у Београду, као другостепени. 

Правилан је закључак првостeпеног 
суда да је окривљени инкриминисане 
кривично-правне радње у питању пре-
дузео са директним умишљајем, за коју 
своју оцену је у образложењу побијане 
пресуде дао довољне и правилне разлоге, 
које у свему прихвата и Апелациони суд, 
као другостепени, због чега се супротни 
жалбени наводи окривљеног којима се 
оспорава утврђени облик кривице, пока-
зују неоснованим. 

Међутим, по оцени овога суда прво-
стeпени суд је тиме што је радње окри-
вљеног описане под т. 2. изреке поби-
јане пресуде правно квалификовао као 
кривично дело неовлашћене производње 
и стављање у промет опојних дрога из 
чл. 246. ст. 6. Кривичног законика на ште-
ту овог окривљеног повредио кривични 
закон из чл. 369. т. 3. ЗКП-а, будући да 
у ситуацији када је окривљени оглашен 
кривим да је у истом временском перио-
ду узгајао конопљу, тако што је засадио и 
узгајао израсле стабљике, а такође и да је 
поседовао материјал за који је знао да је 
намењен за производњу опојне дроге ма-
рихуане и то 11 семенки биљке конопље, 
постоји привидни стицај по основу кон-
сумпције, јер је кривично дело из чл. 246. 
ст. 6. КЗ као блаже, садржано у кривич-
ном делу из чл. 246. ст. 2. КЗ као теже.

Пресуда Апелационог суда у Београду, 
Кж1 3961/2013. од 19. 9. 2013. године.
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Kривично делo неовлашћена 
производња и стављање у промет 
допинг средстава из чл. 39. ЗСДС 

(раније чл. 49. ЗСДС)

Нема кривичног дела неовлашће-
на производња и стављање у промет 
допинг средстава из чл. 39. ЗСДС, 
уколико нема доказа да су радње 
окривљеног предузимане у циљу 
стављања у промет у циљу допинга 
у спорту, што представља битно обе-
лежје бића овог кривичног дела.

Из образложења:
Пресудом Вишег суда у Београду 

К. бр. 1442/10. од 21. 3. 2011. године, 
окривљени је ослобођен од оптужбе да 
је извршио кривично дело неовлашћена 
производња и стављање у промет допинг 
средстава из чл. 49. ст. 1. Закона о спреча-
вању допинга у спорту. Према окривље-
ном је изречена мера безбедности одузи-
мања предмета и то једна картонска кути-
ја у којој се налази 200 ампула нандролон 
деканолат, једна ПВЦ кеса у којој се на-
лази 70 ампула нандролон деканолат, јед-
на картонска кутија у којој се налази 17 
нандролон деканолата, једна картонска 
кутија у којој се налази 107 кутија тесто-
стерона, једна картонска кутија у којој се 
налази 38 кутија аговорина и једна кутија 
тестостерона депо, 27 кутија провирона, 
43 ампуле са натписом Сустанол, 20 ам-
пула са натписом Винстрол, једна картон-
ска кутија у којој се налазе четири кутије 
станозолол капсула, пет скалпела, једне 
маказе и једне лепљиве траке, две кутије 
са две табле са натписом Оксиментхоло-
меин, три табле са натписом Напосим и 
три ампуле тестостерон депо, осам кеси-
ца са натписом Туранабол, једна кутија 
напосима, четири кесице са натписом Ред 
драгон, 69 кутија са натписом Супста-
нол 350, шест паковања са натписом Три 
тренабол 150, 65 ампула разних назива и 
једна књига са тврдим повезом у којој се 
у посебно припремљеном отвору налази 
пакет умотан у фолију. 

Против наведене пресуде жалбу 
је изјавило Више јавно тужилаштво у 
Београду.

Разматрајући списе предмета и по-
бијану пресуду, а по оцени навода изне-
тих у жалби, Апелациони суд у Београ-
ду је у седници већа нашао да је жалба 
неоснована.

Неосновани су жалбени наводи Ви-
шег јавног тужилаштва да је првостепе-
ни суд погрешно оценио изведене доказе, 
након чега је извео погрешан закључак на 
који је применио материјални закон који 
се није могао применити, чиме је учинио 
повреду Кривичног закона, нашавши да 
се у радњама окривљеног не садрже за-
конска обележја кривичног дела, јер је 
погрешно интерпретирао законски текст 
кривичних дела из Закона о спречавању 
допинга у спорту, где је јасно начињена 
разлика у погледу лица које супстанце 
или средства из категорије допинга нео-
влашћено производи или на други начин 
ставља у промет од лица које таква сред-
ства и користи у спорту, чиме је санкцио-
нисано недозвољено понашање лица које 
прометује забрањена допинг средства, 
при чему се ничим не захтева да крајњи 
корисник таквих средстава и искористи у 
спорту, већ је довољно да сама употреба 
ових средстава – лекова представља до-
пинг у спорту, те је окривљени слањем 
забрањених супстанци у Велику Бри-
танију морао знати да ће прималац по-
шиљке или било која друга особа такве 
лекове искористити са циљем допинга у 
спорту. Такође, остаје нејасно због чега 
је окривљени таква средства слао у књи-
зи у чијој унутрашњости је претходно 
начинио отвор, па је службенику лажно 
представио да се ради о пакету са тврдим 
повезом, а никако о пошиљци чији садр-
жај мора бити назначен, не само у јавној 
исправи поште, него и на самом пакету 
који се шаље у иностранство, што све 
указује на свест окривљеног да знајући 
да средства представљају допинг уколико 
се користе у спорту у циљу остваривања 
што веће зараде од продаје истих, таква 
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средства слао извесном Х у Уједињеном 
Краљевству.

Наиме, по налажењу Апелационог 
суда, првостепени суд је за свој став дао 
јасне и уверљиве разлоге које у свему као 
правилне прихвата и овај суд, с обзиром 
да током поступка није доказано да је 
окривљени извршио кривично дело нео-
влашћена производња и стављање у про-
мет допинг средстава из чл. 49. Закона о 
спречавању допинга у спорту, односно 
није доказано да је окривљени неовла-
шћено у циљу допинга у спорту ста-
вљао у промет супстанце које се налазе 
на листи забрањених допинг средстава у 
спорту објављених у Службеном гласни-
ку бр. 21/08, будући да је током поступка 
као неспорно доказано да је окривљени у 
више наврата слао у иностранство – Ве-
лику Британију лекове – средства која 
имају широк спектар медицинске приме-
не (лечење различитих облика малигних 
обољења код жена, лечење импотенци-
је код мушкараца и др.), а која средства 
се, између осталог, могу користити и као 
допинг средства и као таква се налазе 
на наведеној листи забрањених допинг 
средстава, међутим, из изведених доказа 
током првостепеног поступка није утвр-
ђено да је окривљени лекове ближе опи-
сане у изреци побијане пресуде стављао 
у промет управо у циљу допинга у спор-
ту, што представља битно обележје бића 
кривичног дела које је окривљеном ста-
вљено на терет.

Пресуда Апелационог суда у Београду 
бр. Кж1 2518/11. од 4. 7. 2011. године.

Kривично делo непоступање   
по здравственим прописима   

за време епидемије из чл. 248. КЗ

а) Суд неће прикупљати додатне 
доказе о извршеном кривичном делу 
од стране окривљеног, када не по-
стоји основана сумња у истинитост 
признања окривљеног, нити је оно 
непотпуно, противречно или нејасно, 

као ни у супротности са другим до-
казима, а писмено израђена пресуда 
неће садржати образложење, уколи-
ко су странке одмах по објављивању 
пресуде изјавиле да се одричу права 
на жалбу.

Из образложења:
Окривљени је оглашен кривим због 

кривичног дела непоступање по здрав-
ственим прописима за време епидемије 
из чл. 248. КЗ, јер дана 19. 3. 2020. годи-
не, у Сенти, у Ул. Х, за време епидемије 
какве опасне заразне болести, није по-
ступао по прописима, одлукама или на-
редбама којима се одређују мере за њено 
сузбијање или спречавање, на тај начин 
што је прекршио т. 2. Наредбе Министар-
ства унутрашњих послова о ограничењу 
и забрани кретања лица на територији 
Републике Србије (Службени гласник РС, 
бр. 34/20. од 18. 3. 2020. године), тако 
што је био ван своје куће, на наведеној 
адреси, где су га затекли полицијски слу-
жбеници ПС Сента.

Окривљени је признао извршење 
кривичног дела, при чему је у извршењу 
кривичног дела затечен од стране поли-
цијских службеника ПС Сента. Произла-
зи да није постојала основана сумња у 
истинитост признања окривљеног, нити 
је оно било у супротности са другим 
изведеним доказима, па суд није прику-
пљао друге доказе у правцу утврђивања 
кривице окривљеног.

Дана 27. 3. 2020. године, по предлогу 
браниоца и окривљеног, одржан је главни 
претрес на којем је донета пресуда да се 
окривљени оглашава кривим због наведе-
ног кривичног дела.

Након објављивања пресуде, стран-
ке су се одрекле права на жалбу простив 
пресуде и иста је постала правноснажна 
даном доношења, а суд је образложе-
ње изоставио као непотребно у смислу 
одредбе чл. 510. и 429. ЗКП-а.

Пресуда Основног суда у Сенти  
бр. 4 К 244/20. од 27. 3. 2020. године.
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б) У ситуацији када окривљени 
приликом уласка у Републику Србију, 
током трајања епидемије изазване ви-
русом COVID-19, није добио никакав 
писани акт надлежних органа којим 
му се налаже мера самоизолације, 
полицијски службеници су имали 
овлашћење да окривљеном усмено 
саопште да остане код куће у трајању 
од 14 дана од датума последњег ула-
ска у Републику Србију.

Из образложења:
Окривљени је оглашен кривим због 

кривичног дела непоступање по здрав-
ственим прописима за време епидемије 
из чл. 248. КЗ, јер дана 28. 3. 2020. го-
дине, око 11.05 сати у Кањижи, у Ул. Х, 
за време епидемије није поступао по 
прописима и наредби којима се одређу-
ју мере за њено сузбијање, тако што је 
супротно Одлуци о проглашењу боле-
сти COVID-19 изазване вирусом SARS-
COV-2 заразном болешћу (Службени гла-
сник РС, бр. 23/20, 27/20, 28/20, 30/20. и 
32/20), наведеног дана, прекршио изрече-
ну меру самоизолације, на тај начин што 
је напустио своју кућу и отишао у обли-
жњу пекару „Х“ у намери да купи разне 
потрепштине.

Окривљени је у својим одбранама 
које је изнео у ПС Кањижа дана 28. 3. 
2020. године у присуству браниоца и у 
просторијама Основног јавног тужила-
штва у Сенти дана 30. 3. 2020. године 
чињенично признао извршење кривичног 
дела за које се терети, наводећи да се на-
кон повратка из иностранства дана 16. 3. 
2020. године сам јавио у полицију у Ка-
њижи, када су му рекли да треба да оста-
не код куће и након чега су проверавали 
да ли је код куће, да би дана 28. 3. 2020. 
године изашао на 10 минута до оближње 
пекаре, у које време је полиција вршила 
проверу и утврдила да није у кући. Навео 
је да га на Граничном прелазу „Келеби-
ја“ приликом уласка у Републику Србију 
нико није упозорио да има обавезу само-
изолације и да мора да остане код куће, 

нити је добио било какав документ, пи-
смено решење, упутство или било какво 
друго ограничење или обавештење у вези 
са самоизолацијом. 

Овакву одбрану окривљеног суд није 
прихватио, јер је у супротности са изве-
штајем ПС Кањижа од дана 24. 3. 2020. 
године. Из овог извештаја произлази да 
су полицијски службеници ПС Кањижа 
тог дана спроводили контролу мере са-
моизолације окривљеног и да им је том 
приликом он изјавио да нема решење о 
самоизлацији, када и на којем граничном 
прелазу је ушао у Републику Србију, да 
нема решење о самоизолацији, као и да 
ће се налазити у самоизлацији на наве-
деној адреси у трајању од 14 дана од да-
тума уласка у Републику Србију, наводе-
ћи да се добро осећа. Том приликом је у 
извештају констатовано да је окривљени 
упозорен о санкцијама ако прекши меру 
и да не напушта кућу. Из извештаја ПС 
Кањижа од дана 28. 3. 2020. године прои-
стиче да су полицијски службеници пра-
тили меру изолације у кућним условима, 
да су отишли на адресу окривљеног и 
да га тамо нису затекли. Суд је на осно-
ву наведених извештаја утврдио посту-
пање полицијских службеника и нашао 
да се ради о веродостојним исправама, 
а наводе одбране окривљеног који су у 
супротности са наводима извештаја није 
прихватио. 

Суд налази да је оправдано поступа-
ње полицијских службеника ПС Кањижа, 
а сходно и у складу са Уредбом о мерама 
за време ванредног стања, која у т. 2. про-
писује поступање и овлашћења Мини-
старства унутрашњих послова које може 
привремено, између осталог, да нареди 
појединим лицима или групама лица која 
су заражена или се сумња да су заражена 
заразном болешћу COVID-19 да бораве 
на адреси свог пребивалишта, односно 
боравишта, те су у том смислу имали 
овлашћење да окривљеном кажу и усме-
но да остане код куће, јер према Закону 
о полицији, наређење могу издавати и 
усменим путем. 
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Због свега наведеног, суд није прихва-
тио одбрану окривљеног и наводе завр-
шне речи одбране да је спорно ко је на-
водно рекао окривљеном за неопходност 
поштовања мере самоизлације, налазе-
ћи да су полицијски службеници имали 
овлашћење да окривљеном усмено нало-
же да се придржава мера самоизолације.

Пресуда Основног суда у Сенти  
бр. К 260/20. од 9. 4. 2020. године.

Kривично делo несавесно 
пружање лекарске помоћи   

из чл. 251. КЗ

а) Будући да је у првостепеном 
поступку утврђено да је окривљени 
несавесно поступао и угрозио жи-
вот окривљеног, може се сматрати 
да је учинио кривично дело несаве-
сно пружање лекарске помоћи, које 
не представља бланкетно кривично 
дело, јер је јасно описано у Кривич-
ном законику.

Из образложења: 
Супротно изнетим наводима захте-

ва, Врховни касациони суд налази да је 
у изреци првостепене пресуде детаљно 
описано којим радњама и на који начин 
је окривљени очигледно несавесно по-
ступао и тиме проузроковао погоршање 
здравственог стања оштећеног сада по-
којног и у довољној мери је конкретизо-
вано да окривљени није предузео неоп-
ходне медицинске мере за постављање 
правилне дијагнозе. Како је, дакле, у 
изреци првостепене пресуде јасно опи-
сано „очигледно несавесно поступање“ 
окривљеног, то су супротни наводи за-
хтева браниоца да је „окривљени огла-
шен кривим за радњу извршења која није 
обухваћена оптужним актом“ оцењени 
неоснованим.

Такође, наводи захтева браниоца 
окривљеног којима се указује да кривич-
но дело у питању представља кривично 
дело са „бланкетном нормом“, због чега 

радња извршења кривичног дела може 
постојати само када суд утврди да је при-
ликом лечења лекар поступио супротно 
Националном водичу добре клиничке 
праксе, су неосновани.

Наиме, кривично дело несавесно пру-
жање лекарске помоћи из чл. 251. ст. 1. 
КЗ, као основни облик кривичног дела у 
питању, у конкретном случају није блан-
кетно кривично дело, а национални води-
чи добре клиничке праксе не представља-
ју бланкетни пропис, нити су обавезујући 
ни за једног лекара у Србији, већ само 
представљају моралну обавезу да се у 
процесу дијагностике и лечења примењу-
ју сва расположива достигнућа и знања 
савремене медицине.

Пресуда Врховног касационог суда,  
Кз 1129/2014. од 19. 11. 2014. године.

б) Неразумљива је изрека осуђују-
ће пресуде и поред тога што садржи 
опис радње окривљеног и последи-
це проистекле из те радње, уколико 
није наведено да ли такво поступање 
окривљеног као лекара представља 
примену очигледно неподобног сред-
ства или начина лечења или пак нису 
примењене одговарајуће хигијен-
ске мере или се пак ради о другом 
очигледно несавесном поступању у 
лечењу.

Из образложења: 
Окривљена је оглашена кривом због 

кривичног дела тешко дело против здра-
вља људи из чл. 259. ст. 4. у вези са 
чл. 251. ст. 3. у вези са ст. 1. КЗ.

Жалбу је изјавио бранилац окрив- 
љене.

Апелациони суд је одржао седницу 
већа, па је по оцени жалбених навода и 
предлога Апелационог јавног тужиоца 
нашао да је жалба основана.

Основано се жалбом пресуда побија 
због битних повреда одредаба кривичног 
поступка из чл. 438. ст. 1. т. 11. ЗКП ст. 2. 
т. 2. ЗКП и указује да је изрека пресуде 
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неразумљива и да су разлози пресуде 
противречни изреци.

Кривично дело тешко дело против 
здравља људи из чл. 259. ст. 4. у вези са 
чл. 251. ст. 3. у вези са ст. 1. КЗ, предста-
вља кривично дело квалификовано тежом 
последицом у којем основно кривично 
дело представља кривично дело несаве-
сно пружање лекарске помоћи из чл. 251. 
ст. 3. у вези ст. 1. КЗ, док тежу последи-
цу због које се радње основног кривич-
ног дела правно квалификују као тешко 
кривично дело против здравља људи из 
чл. 259. ст. 4. у вези са претходно наве-
деним одредбама КЗ, представља смрт 
(једног или више лица или нерођеног 
живог плода). Радње извршења основног 
кривичног дела из чл. 251. ст. 1. КЗ, чини 
лекар који при пружању лекарске помоћи 
примени очигледно неподобно средство 
или очигледно неподобан начин лечења 
или не примени одговарајуће хигијенске 
мере или уопште очигледно несавесно 
поступа. Последицу овог облика кривич-
ног дела чини погоршање здравственог 
стања неког лица, међутим, у осуђујућем 
делу изреке побијане пресуде није наве-
дено коју од наведених радњи (једна или 
више) је окривљена извршила и проу-
зроковала последице у виду погоршања 
психичког стања пацијенткиње и угинућа 
њеног плода, већ су уместо тога само на-
ведене радње које је она као лекар („док-
тор гинекологије“) пропустила да извр-
ши, услед чега су наступиле поменуте 
последице, па се због наведеног, жалбом 
браниоца окривљене основано указује да 
је изрека побијане пресуде неразумљива 
и да је због тога учињена битна повреда 
одредаба кривичног поступка из чл. 438. 
ст. 1. т. 11. ЗКП.

Решење Апелационог суда у Крагујевцу, 
Кж1 790/2016. од 1. 7. 2016. године.

в) Појам „очигледности“ у смислу 
овог кривичног дела треба схвати-
ти као грубо занемаривање лекарске 
дужности, односно као упадљиву 

грешку лекара који грубо крши пра-
вила медицинске струке и науке.

Из образложења: 
Окривљени је, на основу чл. 423. 

ст. 1. т. 2. ЗКП, ослобођен од оптужбе да 
је извршио кривично дело тешко дело 
против здравља људи из чл. 259. ст. 4. у 
вези са чл. 251. ст. 3. КЗ.

Жалбу је изјавио Основни јавни 
тужилац.

Жалба је основана.
Окривљеном је, између осталог, ста-

вљено на терет да је приликом специја-
листичког прегледа оштећеног учинио 
стручне пропусте, јер није извршио увид 
у рендгенски снимак костију главе на ко-
јима се јасно види прелом костију лоба-
ње, што је само по себи захтевало да се 
одреди његово задржавање на болнич-
ком лечењу – посматрању, нити је након 
обављеног прегледа оштећеног узео у 
обзир податке из извештаја лекара хитне 
службе и анамнестички податак о губит-
ку свести оштећеног, а што је предста-
вљало апсолутну индикацију за пријем 
оштећеног на болничко лечење, те отуда 
адекватно лечење оштећеног није започе-
то благовремено, већ са закашњењем од 
око 43 сата, те је услед овог пропуста до-
шло до погоршања здравља еволуцијом 
повреда.

 Кривично дело несавесно пружање 
лекарске помоћи из чл. 251. ст. 1. Кривич-
ног законика врши лекар који при пружа-
њу лекарске помоћи, између осталог, уоп-
ште очигледно несавесно поступа и тиме 
проузрокује погоршање здравственог ста-
ња неког лица. Појам очигледности треба 
схватити као грубо занемаривање лекар-
ске дужности, што представља упадљиву 
грешку лекара који грубо крши правила 
медицинске струке и науке.

Имајући у виду да је првостепени 
суд прихватио налаз и мишљење Судско- 
-медицинског одбора о постојању одре-
ђених пропуста окривљеног као лекара 
неуролога при пружању лекарске помо-
ћи оштећеном (дакле, прихваћено је ми-
шљење вештака да су подаци наведени 
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у извештају лекара хитне службе, као и 
анамнестички податак забележен од стра-
не окривљеног да је оштећени тог јутра 
губио свест у трајању од 3–4 минута, 
били апсолутна индикација за његов при-
јем на болничко лечење у циљу праћења 
његовог здравственог стања), те да су 
уочени пропусти довели до погоршања 
здравља касније покојног, то се основано 
жалбом јавног тужиоца првостепена пре-
суда побија због погрешно утврђеног чи-
њеничног стања и с тим у вези закључак 
првостепеног суда да није доказано да је 
окривљени очигледно несавесно посту-
пио при пружању лекарске помоћи оште-
ћеном и тиме проузроковао погоршање 
његовог здравственог стања, због чега је 
укидање првостепене пресуде нужно.

Решење Апелационог суда у Крагујевцу, 
Кж1 1356/2016. од 11. 10. 2016. године.

Kривично делo надрилекарство   
и надриапотекарство   

из чл. 254. КЗ

а) За постојање кривичног дела 
надрилекарство и надриапотекар-
ство неопходно је утврдити да се 
учинилац, без одговарајуће стручне 
спреме, у континуитету бави лече-
њем и/или пружањем медицинских 
услуга, и то са спремношћу на по-
нављање инкриминисаних радњи, 
независно од евентуалног прибавља-
ња какве користи. 

Из образложења: 
Жалба ОЈТ изјављена против пресу-

де првостепеног суда којом је окривље-
на ослобођена од оптужбе да је учинила 
кривично дело надрилекарство и на-
дриапотекарство из чл. 254. ст. 1. КЗ је 
неоснована. 

Ово из разлога што предметно кри-
вично дело, како то јасно и детаљно об-
разлаже и првостепени суд, подразумева 
бављење лечењем или пружањем меди-
цинских услуга без одговарајуће стручне 

спреме за које кривично дело мора бити 
доказано да није само једном извршено, 
већ да по законском одређењу „бављење“ 
као трајна одредница подразумева конти-
нуирано деловање кроз више наврата у 
спремности да се та радња понови, а при 
томе побуда због којих се такве радње 
врше не представља законски елеменат 
дела, па за предузимање лечења или пру-
жања медицинских услуга није битно да 
ли се чини без или уз награду. 

За оцену кривице окривљене по наво-
дима оштећене, у преношењу речи окри-
вљене да је лечила и друга лица, а у од-
суству других доказа да су таква лечења 
и пружања медицинских услуга постоја-
ла од стране окривљене, а не дата само 
у циљу оправдања новчаног износа које 
је окривљена предочила оштећенима није 
довољан за извођење кривично-правног 
закључка да се окривљена бавила лече-
њем и пружањем медицинских услуга и 
према другим лицима, јер у том правцу 
нема доказа.

Пресуда Вишег суда у Ужицу,  
Кж 124/2018. од 11. 7. 2018. године.

б) „Одговарајујућу стручну спре-
му“, у смислу одредбе чл. 254. ст. 2. 
КЗ, поседује лекар специјалиста, 
тако да он не може да одговара за на-
дриапотекарство ако је издао лек који 
је могао као лекар да препише паци-
јенту, без обзира на то што он није 
фармацеут, односно апотекар.

Из образложења: 
Првостепеном пресудом, у осуђују-

ћем делу изреке под I окривљени В. В. 
оглашен је кривим због продуженог кри-
вичног дела превара из чл. 208. ст. 1. КЗ 
и кривичног дела неовлашћено бављење 
одређеном делатношћу из чл. 353. КЗ.

У ослобађајућем делу изреке под 
II окривљени В. В. и Ј. Ј. су, на основу 
чл. 423. ст. 1. т. 2. ЗКП, ослобођени од 
оптужбе да су извршили кривично дело 
надрилекарство и надриапотекарство у 
саизвршилаштву из чл. 254. ст. 2. у вези 
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са ст. 1. у вези са чл. 33. КЗ, јер није до-
казано да су извршили кривично дело за 
које су тужени.

Побијајући пресуду, у ослобађајућем 
делу за кривично дело надрилекарство 
и надриапотекарство у саизвршилаштву 
из чл. 254. ст. 2. у вези са ст. 1. и чл. 33. 
КЗ јавни тужилац истиче у жалби да је 
суд погрешно утврдио чињенично ста-
ње и произвољно закључио да је лекар, 
тачније доктор медицине имао одгова-
рајућу спрему да изда лек. По ставу ове 
жалбе он може прeписати лек, лекови се 
прeписују и издају на лекарски рецепт, а 
апотеке, дакле фармацеути их издају на 
основу рецепта. Ниједан од окривљених 
није имао одговарајућу стручну спрему 
за издавање нити су имали регистровану 
апотеку за издавање, а лекове су издава-
ли без рецепата. Зато је, по ставу жалбе 
јавног тужиоца, неодржив закључак да је 
окривљена Ј. Ј. поступала по наредбама 
послодавца, пошто су јој као здравстве-
ном раднику биле познате одредбе Пра-
вилника о начину прописивања и издава-
ња лекова.

Ови жалбени наводи нису основани, 
а правилан је закључак да ово дело може 
бити извршено од било ког лица, а не 
само фармацеута, ако то лице поступа без 
одговарајуће стручне спреме да изда лек, 
коју спрему овлашћени фармацеут сва-
како има. Међутим и лекар специјалиста 
има „одговарајућу стручну спрему“ да 
препише лек, изда рецепт – налог фарма-
цеуту да за пацијента изда лек. 

Окривљени В. имао је у својим кућа-
ма Проставазин и продавао га је пацијен-
тима, а оптужен је да их је упутио да лек 
купе у његовој нерегистрованој ордина-
цији. Било је сведока који су навели да 
су преко В., који их је раније лечио, успе-
ли да продају лекове које су набавили из 
иностранства за своје потребе, а преоста-
ли су им након лечења, што је у складу 
са исказом окривљеног В. у прихваћеном 
делу. 

Није спорно међу странкама да При-
дакс, Проставазин и Иломедин нису на 
тзв. позитивној листи и да је њихов про-

мет забрањен. Правилан закључак суда је 
да је окривљени В. можда посредовао у 
недозвољеној трговини, али да то свака-
ко није издавање лекова без одговарајуће 
стручне спреме, већ евентуално неовла-
шћена трговина робом или предметима 
чији је промет забрањен или ограничен.

Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу, 
Кж1 1068/2017. од 14. 12. 2017. године

Kривично делo производња и 
стављање у промет шкодљивих 

производа из чл. 256. КЗ   
и наступање смрти више лица

Окривљени је ставио у промет 
шкодљиву животну намирницу, јер се 
није придржавао прописаних услова 
хигијене хране услед чега је дошло 
до контаминације намирнице, воћ-
не торте, која је послужена већем 
броју корисника дома за стара лица, 
запосленима и другим лицима, који 
су услед конзумирања ове шкодљиве 
животне намирнице затроване бакте-
ријом салмонелом имали здравствене 
проблеме, а као последица зараже-
ности бактеријом код шест лица је 
наступила смрт, чиме је извршио 
тешко дело против здравља људи из 
чл. 259. ст. 4. Кривичног законика.

Из образложења: 
Првостепени суд је правилно утврдио 

да је услед учињених пропуста окривље-
ног П.М. и његовог поступања супротно 
одредбама чл. 14. Правилника о услови-
ма хигијене хране (Службени гласник 
РС, 73/2010) према којима је био дужан 
да обезбеди потребне услове да се хра-
на у објекту може спремати на безбедан 
начин, при чему окривљени није обез-
бедио одговарајући радни простор који 
омогућава хигијенско обављање свих 
радних поступака, услове за спречавање 
накупљања нечистоћа, нити је омогућио 
добру хигијенску праксу при руковању 
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храном, нарочито контролу штеточина, 
и није обезбедио довољан капацитет за 
руковање и складиштење хране на одго-
варајућој температури, па је услед опи-
саног непридржавања прописа дошло до 
контаминације намирнице, воћне торте, 
која је послужена већем броју корисника 
Дома за стара лица, запосленима и ком-
шијама, који су услед конзумирања ове 
шкодљиве животне намирнице затроване 
бактеријом салмонелом имали здравстве-
не проблеме, а као последица заражено-
сти бактеријом код шест лица је наступи-
ла смрт.

Дакле, услед поступања окривљеног 
супротно одредбама Правилника о усло-
вима хигијене хране од стране окривље-
ног и стављања у промет шкодљиве жи-
вотне намирнице наступила је смрт шест 
лица, па је првостепени суд на правилно 
и потпуно утврђено чињенично стање 
правилно применио кривични закон када 
је закључио да се у радњама окривљеног 
П.М. стичу сва битна обележја кривичног 
дела тешко дело против здравља људи 
из чл. 259. ст. 4. у вези са чл. 256. ст. 3. 
у вези са ст. 1. КЗ, за које је и оптужен, 
па се неосновано жалбама окривљеног 
и браниоца првостепена пресуда побија 
због повреде кривичног закона. 

Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу, 
Кж1 1089/2018. од 20. 12. 2018. године.

Kривично делo тешко дело 
против здравља људи   

из чл. 259. КЗ

а)  Плод, односно нерођено дете 
има својство лица у кривично-
правном смислу, односно право на 
кривичноправну заштиту од тре-
нутка почетка порођаја, ако је у том 
тренутку постојала способност за 
ванматерични живот.

Из образложења: 
Окривљени је на основу чл. 423. т. 1. 

ЗКП ослобођен од оптужбе да је извр-

шио кривично дело тешко дело против 
здравља људи из чл. 259. ст. 4. у вези са 
чл. 251. ст. 3. у вези са ст. 1. КЗ. 

По налажењу Апелационог суда, 
основано се жалбом јавног тужиоца 
Основног јавног тужилаштва побија пр-
востепена пресуда тако што се истиче 
да је донета уз битне повреде одредаба 
кривичног поступка из чл. 438. ст. 2. т. 2. 
ЗКП-а.

Најпре, првостепени суд образлажући 
своју одлуку да примени одредбу чл. 423. 
т. 1. ЗКП наводи: „...како се из налаза 
Судско-медицинског одбора утврђује, 
плод К. К. би највероватније био рођен 
жив да је царски рез предузет правовре-
мено у 22.45 сати, што опет даље значи 
да сам порођај као медицинска интер-
венција носи одређени степен ризика и 
за плод тако да се говори о вероватноћи 
његовог живорођења.“ У односу на на-
ведено се основано указује жалбом да у 
ситуацији када првостепени суд оценом 
доказа долази до другачијих чињеничних 
и правних закључака од оних истакнутих 
у оптужном акту, тада се може говорити 
да нису доказане чињенице на којима 
се оптужба заснива и примени одредбе 
чл. 423. тач. 2. ЗКП-а.

Стога, Апелациони суд налази да 
се основано жалбом Основног тужиоца 
указује да је начињена битна повреда по-
ступка из чл. 438. ст. 2. т. 2. ЗКП с обзи-
ром да су у овом делу разлози ожалбене 
пресуде противречни изреци у којој пр-
востепени суд примењује чл. 423. т. 1. 
ЗКП-а.

Даље, првостепени суд у пресуди 
образлажући примену наведеног члана 
наводи да нерођено дете – фетус није 
личност, па пре свог рођења не постоји 
као субјект права, ово стога што физи- 
чка лица стичу правни субјективитет ра-
ђањем, а губе га смрћу, те да nasciturus 
нема својство субјекта права односно 
он има ограничену правну способност и 
ужива грађанскоправну заштиту, али и 
то под условом да се живо роди. Према 
томе, у случају смртног исхода плода, 
предмет оптужбе могу бити само против-
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правне радње којима су повређена права 
труднице, а не права фетуса – плода који 
у то време не постоји као субјект права, 
тј. није жив рођен, нити то због насту-
пелог смртног исхода приликом рађања 
може бити.

Следствено изнетом, првостепени 
суд налази да у конкретном случају не-
достаје битан елеменат кривичног дела 
које се окривљеном ставља на терет, а то 
је наступање смрти лица, будући да фе-
тус – плод нема својство лица, због чега 
кривично дело које му се ставља па терет 
и није кривично дело, јер да би наступи-
ла смрт неког лица постојање његовог 
живота мора бити несумњиво, а што у 
конкретном случају не стоји. Имајући у 
виду наведено, првостепени суд је извео 
закључак да у конкретном случају није 
наступила смрт лица, те је нашао да нема 
елемената кривичног дела које се окри-
вљеном ставља на терет, тј. тешко дело 
против здравља људи из чл. 259. ст. 4. у 
вези са кривичним делом из чл. 251. ст. 3. 
у вези са ст. 1. КЗ.

Међутим, по налажењу другосте-
пеног суда, основано се жалбом јавног 
тужиоца указује да се овакав закључак 
првостепеног суда за сада не може при-
хватити, имајући у виду савремена ста-
новишта релевантних наука за конкрет-
но питање, из којих произилази да плод 
– нерођено дете добија кривичноправну 
заштиту од тренутка почетка порођаја и 
да се од тада сматра носиоцем права на 
живот, из чега би даље могао произаћи 
закључак да је одлучујући тренутак од 
којег плод стиче својство субјекта овог 
основног права, почетак порођаја, који 
наступа отпочињањем првих контракција 
и порођајних болова који природно воде 
порођају, без обзира што дете још није 
одвојено од мајчине утробе.

Дакле, основано се у жалби указује 
да је првостепени суд пропустио да дâ 
јасне разлоге да ли је плод (како се то 
наводи у оптужном акту, а не фетус који 
термин користи првостепени суд прили-
ком закључивања) стекао, у тренутку не-
спорно отпочетог порођаја, својство су-

бјекта права, а након тога да ли је услед 
пропуста окривљеног дошло до смрти 
плода који је према налазу и мишљењу 
всштака био способан за ванматерични 
живот, која је наступила услед удисања 
плодове воде.

Следом изнетог, у поновном поступ-
ку првостепени суд ће најпре отклонити 
наведену битну повреду одредаба кри-
вичног поступка, поступајући по примед-
бама из овог решења, односно дати јасне, 
прихватљиве и непротивречне разлоге 
у погледу тога да ли је плод у тренутку 
отпочињања порођаја био способан за 
самосталан живот, а што је у директној 
вези са могућношћу да му се призна свој-
ство лица у кривичноправном смислу, 
при чему ће имати у виду да позитивно 
кривично законодавство пружа кривич-
ноправну заштиту нерођеног детета и за 
време порођаја – у групу кривичних дела 
против живота и тела Кривичног закони-
ка, те следом тога бити у могућности да 
донесе правилну и закониту одлуку.

Решење Апелационог суда у Београду, 
Кж1 789/2015. од 16. 10. 2015. године.

б)  Одговор Врховног касационог 
суда на питања око којих Апелацио-
ни судови нису постигли сагласност 
на претходној заједничкој седници:

Питање:
Да ли смрт фетуса од бремените 

жене који је достигао толики степен 
развоја да је способан за ванматери- 
чни живот, а која је наступила услед 
извршења кривичног дела несавесно 
пружање лекарске помоћи из чл. 251. 
КЗ, представља смртну последицу у 
смислу кривичног дела тешко дело 
против здравља људи из чл. 259. 
ст. 2. и ст. 4. КЗ?

Одговор:
Смрт фетуса од бремените жене 

који је достигао толики степен ра-
звоја да је способан за ванматерични 
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живот, а која је наступила услед из-
вршења кривичног дела несавесно 
пружање лекарске помоћи из чл. 250. 
КЗ, не представља последицу у вези 
са наступањем смрти једног или 
више лица као обележја кривичног 
дела тешко дело против здравља 
људи из чл. 259. ст. 2. и ст. 4. КЗ.

Закључак са заједничке седнице пред-
ставника кривичних одељења Апела-
ционих судова и Врховног касационог 
суда, одржане у Новом Саду, дана  
30. 3. 2018. године

в) Неће постојати кривично дело 
тешко дело против здравља људи из 
чл. 259. ст. 4. КЗ, у ситуацији када је 
услед несавесног пружања лекарске 
помоћи дошло до интраутерине смр-
ти фетуса (плода) који је способан за 
ванматерични живот, с обзиром на 
то да нерођено дете тек са рођењем 
постаје пасивни субјект предметног 
кривичног дела и од тада као и сва-
ко друго лице ужива кривичноправну 
заштиту права на живот.

Из образложења: 
Произлази да је комисија вештака 

Завода за судску медицину из Ниша, по-
уздано закључила, а првостепени суд све 
то правилно ценио и прихватио, да је 
услед расцепа од раније постојећег кеса-
стог проширења зида слезинске артерије 
и искрвљења у простор иза зида трбу-
шнице у простор трбушне дупље сада 
пок. М. М., која је била у деветом месе-
цу трудноће, дошло до патње и виталне 
угрожености плода узроковане крваре-
њем мајке, што је представљало разлог 
за превремени порођај царским резом, 
како би се ранијим вађењем плода из ма-
терице избегло оштећење мозга, а што је 
довело до смрти новорођенчета, која је 
наступила пре извршеног царског реза.

Апелациони суд налази да се неосно-
вано у жалби јавног тужиоца истиче да за 
постојање предметног кривичног дела и 
за разјашњење ове кривичноправне ства-

ри није битна чињеница да ли је новоро-
ђенче мртво рођено или је у тренутку ро-
ђења било живо. Наиме, кривично дело 
несавесно пружање лекарске помоћи из 
чл. 251. ст. 1. КЗ чини лекар који при пру-
жању лекарске помоћи примени очиглед-
но неподобно средство или очигледно 
неподобан начин лечења или не примени 
одговарајуће хигијенске мере или уопште 
очигледно несавесно поступа и тиме про-
узрокује погоршање здравственог стања 
неког лица, док ст. 3. истог члана про-
писује да ће се учинилац, који кривично 
дело из става 1. овог члана учини из не-
хата, казнити новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

Кривично дело тешко дело против 
здравља људи из чл. 259. у ст. 4. КЗ, обу-
хвата нехатне облике кривичних дела 
против здравља људи, а и поред осталог 
и кривичног дела из чл. 251. ст. 3. КЗ, 
када се последица састоји у наступању 
смрти лица, где у односу како на основно 
дело, тако и у односу на тежу последицу 
мора постојати нехат.

Сходно цитираним законским одред-
бама, по оцени Апелационог суда, да би 
постојало предметно кривично дело, по-
требно је да се оствари последица у виду 
наступања смрти лица, која чињеница 
представља објективни услов инкрими-
нације овог дела, а која у конкретном слу-
чају изведеним доказима није утврђена.

Наиме, по налажењу Апелационог 
суда, првостепени суд је несумњиво утвр-
дио да је у конкретном случају дошло до 
интраутерине смрти фетуса (плода) пре 
порођаја, при чему је по мишљењу овог 
суда рођење правно релевантан моме-
нат, када новорођенче постаје пасивни 
субјект предметног кривичног дела и од 
када као и свако друго лице ужива кри-
вичноправну заштиту права на живот.

С тим у вези Апелациони суд указу-
је и да је Европски суд за људска права, 
у пресуди Великог већа, Case of Vo v. 
France (Во против Француске), представ-
ка број 53924/00, од 8. јула 2004. године, 
ст. 94, утврдио да није било повреде пра-
ва на живот фетуса, а самим тим ни по-
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вреде права из чл. 2. Европске конвенције 
за заштиту људских права и основних 
слобода. Наиме, Европски суд наведе-
ном пресудом није прихватио представку 
у делу у коме се позивала на кривично 
дело и кршење права на живот, које је 
зајамчено чл. 2. Европске конвенције, 
указујући да у случају смртног исхода по 
плод оптужба треба да се усмери на про-
тивправне радње којима се вређају права 
и добра труднице, а не будућа права са-
мог фетуса, јер фетус још не постоји у то 
време као субјект права тј. није живоро-
ђен нити то, због наступелог смртног ис-
хода, може бити.

Због тога, и по налажењу Апелацио-
ног суда, правилно је становиште прво-
степеног суда да смрт фетуса од бремени-
те жене, који је достигао толики степен 
развоја да је способан за ванматерични 
живот, а која је наступила услед изврше-
ња кривичног дела несавесно пружање 
лекарске помоћи из чл. 251. ст. 3. у вези 
са ст. 1. КЗ, не представља последицу у 
виду наступања смрти једног или више 
лица као обележја кривичног дела тешко 
дело против здравља људи из чл. 259. 
ст. 4. КЗ.

Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу, 
Кж1 657/2019. од 27. 8. 2019. године.

Приредио 
Др Жељко Мирков 

Основно јавно тужилаштво у Кикинди
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UPUTSTVO ZA AUTORE S PRAVILIMA CITIRANJA 

I. OPŠTE NAPOMENE 

Glasnik Advokatske komore Vojvodine (u daljem tekstu: Glasnik) 
objavljuje članke iz oblasti pravne teorije i prakse u celini ili delimično. 
Svaki članak, po pravilu, predaje se u elektronskoj formi (Word datoteka sa 
.docx ekstenzijom). 

Radovi se dostavljaju putem platforme za elektronsko uređivanje časo-
pisa na linku: http://aseestant.ceon.rs/index.php/gakv/user ili na e-mail adresu: 
akvojvodine@gmail.com 

Radovi koji se prijavljuju putem platforme za elektronsko uređivanje ča-
sopisa, prijavljuju se prema tehničkim uputstvima za korišćenje tog sistema 
koja su dostupna na veb-stranici Advokatske komore Vojvodine. 

Uredništvo zadržava pravo tehničkog prilagođavanja teksta u skladu s 
pravilima uređivanja, lekture i korekture. 

II. OBIM I OPREMLJENOST ČLANKA 

Obim teksta 

Dužina teksta po pravilu ograničena je na jedan autorski tabak 
koji čini tekst od 16 stranica sa po 28 redova na strani i 66 slovnih mesta 
u redu što ukupno čini dužinu teksta od 30.000 slovnih znakova (karaktera) 
uključujući i razmake. 

Kada je to posebno opravdano značajem teme ili istraživanja, tekst može 
iznositi i tabak i po. 

Izuzetno, tekst može biti i obimniji o čemu odlučuje uredništvo Glasnika. 
Za pisanje se koristi font Times New Roman veličine 12 pt, s razmakom 

između redova vrednosti 1,5 na stranici A4 formata. 
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Jezik i pismo 

Članci se predaju na srpskom jeziku na ćiriličkom ili latiničkom pismu, 
ili na engleskom jeziku, ili na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Herce-
govini i u republikama Crnoj Gori ili Hrvatskoj. 

Članci se predaju u elektronskoj formi. 
Članci koji se predaju na srpskom jeziku uz apstrakt i ključne reči na 

srpskom jeziku, moraju sadržati i apstrakt i ključne reči na engleskom jeziku. 

Autori 

Ime i prezime autora s akademskom titulom i zvanjem, naziv i puna 
adresa institucije u kojoj autor radi i druge neophodne afilijacije, kao i kontakt 
odnosno e-mail adresa autora, ne navode se u članku. 

Navedene podatke autor dostavlja uredništvu u zavisnosti od načina na 
koji prijavljuje članak: 

1. ukoliko rad prijavljuje putem platforme za elektronsko uređiva-
nje časopisa, popunjavanjem odgovarajućih polja prilikom prijave članka na 
platformi; 

2. ukoliko rad prijavljuje putem e-mail adrese, onda navedene podatke 
unosi u samu poruku u čijem se prilogu nalazi i članak koji se prijavljuje. 

Autor koji je ranije objavljivao pod drugim imenom ima pravo da se na 
njegov zahtev u posebnoj naznaci uz njegovo ime navede i ime odnosno imena 
pod kojima je ranije objavljivao. 

Naslov članka 

Naslov članka navodi se velikim slovima (verzal) na sredini stranice, 
fontom Times New Roman, bold, veličine 14 pt. 

Sažetak i rezime 

Sažetak je kratak informativan prikaz sadržaja članka koji čitaocu omo-
gućava da brzo i tačno oceni njegovu relevantnost. 

Sažetak se daje na početku članka, ispod naslova, a iznad ključnih reči. 
Sastavni delovi sažetka su osnovni problemi, cilj istraživanja, metodi, po 

mogućnosti kratak osvrt na rezultate i zaključke. 
Sažetak treba da ima od 60 do 200 reči i treba da stoji između zaglavlja 

(naslov, imena autora i dr.) i ključnih reči, nakon kojih sledi tekst članka. 
Naučni članak mora sadržati sažetke na srpskom i engleskom jeziku. 
Strani autori koji se ne koriste srpskim jezikom, rad na engleskom jeziku 

mogu prijaviti i bez sažetka na srpskom jeziku, ukoliko rad bude prihvaćen 
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za objavljivanje stručni prevod sažetka na srpski jezik uz dozvolu autora 
obezbediće uredništvo. 

Za sažetke na engleskom jeziku (kada je članak na srpskom jeziku) ured-
ništvo obezbeđuje kvalifikovanu lekturu. 

Ako je jezik rada srpski, sažetak na stranom jeziku može se pružiti u 
proširenom obliku, kao tzv. rezime. 

Rezime može biti u strukturiranom obliku. 
Dužina rezimea može biti do 1/10 dužine članka. 
Rezime se daje na kraju članka, nakon odeljka Literatura. 
Sažetak i ključne reči ne moraju imati radovi koji se svrstavaju u 

ostale priloge, u skladu sa čl. 26. Poslovnika o radu s pravilnikom o ure-
đivanju Glasnika AKV. 

Кljučne reči 

Кljučne reči su termini ili fraze koje najbolje opisuju sadržaj članka za 
potrebe indeksiranja i pretraživanja. 

Broj ključnih reči ne može biti veći od 10. 
Кljučne reči daju se na svim jezicima na kojima postoje sažeci. 
U članku se daju neposredno nakon sažetaka, odnosno rezimea. 

Podnaslovi 

Podnaslovi se pišu na sredini, velikim slovima, veličina fonta 12 pt i 
numerišu se arapskim brojevima. Ukoliko podnaslov ima više celina, one se 
označavaju arapskim brojevima, kao: 1.1. – malim običnim slovima, veličina 
fonta 12, 1.1.1. – malim kurzivnim slovima, font 11. 

Literatura 

Nakon teksta rada sledi odeljak Literatura u kom autor navodi sve izvore 
koje je koristio u tekstu i na koje je upućivao, bilo da je upućivanje vršeno u 
samom tekstu ili u fusnoti. 

Izvori se navode abecednim odnosno azbučnim redom, prema prezime- 
nu autora. 

Autor može grupisati izvore prema vrsti, npr.: knjige i članci, pozitivno-
pravni propisi, međunarodna regulativa itd. 

Banka podataka 

Kada je to posebno opravdano, naučni članici ili stručni radovi objavlje-
ni u časopisu mogu biti propraćeni bankom podataka. 
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Banka podataka je skup podataka razvrstanih i izloženih po određenom 
sistemu, namenjenih daljim naučnim interpretacijama ili praktičnoj primeni, 
ili služe kao dokaz ili prilog potvrđivanju ili opovrgavanju zaključaka, teza 
i ideja kojima se naučni članak bavi, a po svom obimu su takvi da ne bi bilo 
celishodno uvrstiti ih u sam članak. 

Banka podataka predstavlja prilog koji se raspoređuje odmah iza članka 
povodom kog se prilaže. 

Izuzetno, ukoliko obim podataka prevazilazi 16 stranica, u prilogu rada 
može se navesti skraćena banka podataka. 

Skraćena banka podataka je saopštenje u kom se navodi vrsta podataka 
koji su njen predmet, metodologija i sistematika razvrstavanja podataka u ban-
ci, kao i spisak podataka na koje se odnosi, s obaveznom naznakom o tome da 
se svi podaci i u punom obimu nalaze u elektronskoj banci podataka na tačno 
određenoj veb-adresi. 

Elektronska banka podataka predstavlja banku podataka u elektronskoj 
verziji koju uredništvo čini dostupnom na istoj veb-stranici na kojoj se nalazi i 
elektronska kopija časopisa. 

Uredništvo može odlučiti da se elektronska banka podataka objavi i u 
štampanom obliku, kada to zahtevaju interesi naučne ili stručne javnosti. 

U slučaju iz prethodnog stava uredništvo može odlučiti da se takva banka 
podataka objavi u okviru vanrednog, dopunskog ili specijalnog broja časopisa. 

U postupku prijavljivanja članka, banka podataka dostavlja se kao prilog 
u elektronskoj formi uz članak. 

III. PRAVILA CITIRANJA 

Bibliografsko citiranje vrši se putem fusnota prema pravilima datim u 
primerima citiranja bibliografskih jedinica. 

Kada autor u svoj rad unosi citirani tekst koji svojom dužinom zauzima 
dva ili više reda, takav se tekst izdvaja u poseban pasus koji se ceo uvlači u 
odnosu na početnu liniju teksta korišćenjem komande tab. 

• Odredbom čl. 153. Zakona o parničnom postupku predviđeno je da: 

„Stranka koja u celini izgubi parnicu dužna je da protivnoj stranci 
naknadi troškove (st. 1). Ako stranka delimično uspe u parnici, sud može s 
obzirom na postignuti uspeh da odredi da svaka stranka snosi svoje troškove 
ili da jedna stranka naknadi drugoj srazmeran deo troškova st. 2)…”1

1 Nakon citiranog dela podrazumevano sledi navođenje izvora u fusnoti.
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Primeri citiranja bibliografskih jedinica 

Navođenje knjiga 
1 autor: Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). Naslov: podnaslov knjige. 

Mesto izdanja: Izdavač, broj stranice. 
• Petrović, P. (2004). Pravo i pravda: Teorija prirodnog prava. 

Beograd: Službeni glasnik, 258. 
2 autora: Prezime, Inicijal imena., Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). 

Naslov: podnaslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, broj stranice. 
• Petrović, P., Jovanović, J. (2007). Ugovori trgovinskog prava. 

Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 258. 
3–5 autora: Navode se svi autori (godina izdanja). Naslov: podnaslov knjige. 

Mesto izdanja: Izdavač, broj stranice. 
• Petrović, P., Jovanović, J., Nikolić, N. (2009). Naknada štete. 

Beograd: Službeni glasnik, 258. 
6 i više autora: navode se prvih 5, izostavljaju se svi ostali pre poslednjeg au-

tora i umeće se pravopisni znak tri tačke. 
• Petrović, P., Jovanović, J., Nikolić, N., Stojanović S., Popović, P., 

... Ivanović, I. (2011). Krivično pravo. Beograd: Pravni fakultet u 
Beogradu, 258. 

NAPOMENA: Prilikom navođenja bibliografskih jedinica u spisku lite-
rature izostaviti brojeve stranica koje upućuju na poseban deo citirane knjige. 
Kod navođenja tekstova iz zbornika navesti početnu i poslednju stranicu teksta.

Navođenje članka iz časopisa 
Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). Naslov članka. Naziv časopisa, vo-

lumen (broj), stranice od–do. 
• Petrović, P. (2014). Naknada štete. Pravnik 90(3), 141–157. 

Navođenje enciklopedija u štampanom izdanju 
Prezime, Inicijal imena (godina izdanja). Naslov članka. Naslov enciklopedije. 

(Vol. broj, str. broj). Mesto izdanja: Izdavač. 

• Petrović, P. (2007). Pravo. Enciklopedija prava. (Vol. 1, str. 170–
171). Beograd: Prosveta. 
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Navođenje enciklopedija u onlajn izdanju 
Prezime, Inicijal imena (godina izdanja). Naslov članka. Naslov enciklopedije. 

Preuzeto. 
• Petrović, P. (2007). Pravo. Enciklopedija prava. Preuzeto 27. 1. 2020. 

sa http://primer.com. 
Prihvatljiva je i formulacija: Dostupno na: 

Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). Naslov. Dostupno na: internet adresa 
• Petrović, P. (2014). Enciklopedija prava. Dostupno na: http://

primer .com 

Navođenje izvora s interneta 
Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). Naslov. Preuzeto datum sa: internet 

adresa 
• Petrović, P. (2014). Naknada štete. Preuzeto 27. 12. 2018. sa: http://

primer.com 
Prihvatljiva je i formulacija: Dostupno na: 

• Petrović, P. (2014). Naknada štete. Dostupno na: http://primer.com 

Navođenje domaćih propisa 
Pun naziv propisa, glasilo u kome je propis objavljen, broj glasila / godina  

objavljivanja. 
• Zakon o obligacionim odnosima, Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 

99/2011, 83/2014. – dr. zakon, 5/2015. i 44/2018. 

Navođenje stranih propisa 
Naziv institucije koja je propis donela, pun naziv propisa, mesto 

objavljivanja, godina. 
• European Parliament, The Impact of German Unification on the 

European Community, Brussels, 1990. 

Navođenje domaće sudske prakse 
Naziv sudske odluke i naziv suda koji je odluku doneo, broj odluke i  

datum odluke. 
• Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 2137/2011. od 25. 5. 

2011. godine. 
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Navođenje strane sudske prakse 
Strana sudska praksa se navodi u skladu s pravilima koja važe za navođenje 

sudske prakse odgovarajućih sudova. 

Pravila citiranja sudske prakse Evropskog suda pravde mogu se pronaći na 
sledećem linku: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/en/ 

Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava citira se tako što se prvo 
kurzivom navodi ime predmeta, potom u zagradi skraćenica „App. no.“ 
Nakon koje se navodi broj predmeta, potom datum donošenja odluke: 
• A. v. Austria, (App. no. 123/88), 12. 11. 1989. 

Ukoliko se autor poziva na tačno označeni paragraf u odluci potrebno je 
navesti i broj pargrafa s oznakom para.: 
• A. v. Austria, (App. no. 123/88), 12. 11. 1989. para. 25. 

Ukoliko se citat odnosi na više paragrafa onda navesti paragrafe od–do s 
oznakom paras.: 
• A. v. Austria, (App. no. 123/88), 12. 11. 1989. paras. 25–28. 

Literatura, izvori i citirana sudska praksa 
Literatura se navodi nakon članka, kao posebna sekcija tako što se sve 

bibliografske jedinice navode azbučnim ili abecednim redom po 
prezimenu autora, a kod istog autora, po godini izdavanja (od najnovije 
do najstarije). Iza prezimena, a pre imena odnosno inicijala imena 
autora, obavezno se piše zapeta. 

Domaći i međunarodni izvori prava se navode nakon članka, kao posebna 
sekcija, redom kojim su navođeni u članku. 

Citirana sudska praksa se navodi nakon članka, kao posebna sekcija, redom 
kojim je navođena u članku. 

IV. KATEGORIZACIJA ČLANAKA 

Vrste članaka 

Članci u časopisu se razvrstavaju u dve osnovne kategorije: naučni član-
ci i nenaučni članci. 

Naučni članci 

Naučni članci su: originalan naučni rad, pregledni rad, kratko saopšte-
nje, prethodno saopštenje i naučna kritika. 
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1. Originalni naučni rad je rad u kome se iznose prethodno neobjavlji-
vani rezultati sopstvenih istraživanja naučnim metodom. 

2. Pregledni rad  je rad koji sadrži originalan, detaljan i kritički prikaz 
istraživačkog problema ili područja u kome je autor ostvario određeni dopri-
nos, vidljiv na osnovu autocitata. 

3. Kratko saopštenje je originalni naučni rad punog formata, ali manjeg 
obima koji sadrži dotada neobjavljene rezultate završenog naučnog istraživa-
nja. Nema više od 1.000 reči. 

4. Prethodno  saopštenje  je originalni naučni rad punog formata, ali 
manjeg obima koji sadrži dotada neobjavljene rezultate nezavršenog naučnog 
istraživanja. Nema više od 1.000 reči. 

5. Naučna kritika odnosno polemika je rasprava na određenu naučnu 
temu zasnovana isključivo na naučnoj argumentaciji. 

Izuzetno, naučni rad u časopisu može imati oblik monografske studije, 
kao i kritičkog izdanja naučne građe (istorijsko-arhivske, leksikografske, bibli-
ografske, pregleda podataka i sl.) – dotad nepoznate ili nedovoljno pristupačne 
za naučna istraživanja. 

Radovi klasifikovani kao naučni moraju imati bar dve pozitivne  
recenzije. 

Naučni članci treba da budu grupisani i jasno izdvojeni u prvom 
delu sveske. 

Radovi koji se bave analizom sudske ili slične prakse, ili studijom slučaja, 
razvrstavaju se u naučne članke ukoliko zadovoljavaju uslove navedene iznad. 

Nenaučni članci 

Nenaučni članci su stručni radovi i ostali prilozi. 

Stručni rad 

Stručni rad  je prilog u kome se nude iskustva korisna za unapređenje 
profesionalne prakse, ali koja nisu nužno zasnovana na naučnom metodu. 

Pod stručnim radom podrazumevaju se i prikazi sudske ili administrativ-
ne prakse, prikaz ili studija konkretnog slučaja ili grupe slučajeva (ukoliko ne 
zadovoljavaju uslove da budu kategorisani kao naučni članci), kao i komentari 
sudske ili administrativne prakse, uključujući tu i stručnu kritiku. 

Uređivački odbor može doneti posebna uputstva autorima kojima se 
propisuju dodatni standardi koje stručni rad treba da zadovolji kako bi bio po-
doban za objavljivanje. 
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Ostali prilozi 

Nenaučni prilozi koji nisu stručni radovi, a koji se objavljuju u časopisu, 
svrstavaju se u jednu od sledećih kategorija: uvodnik, esej, biografija, nekro-
log, recenzija, prikaz naučnog ili stručnog skupa, ispravka, zahvalnica, izveštaj 
o radu organa Komore, saopštenja sa sednice organa Komore i ostali prilozi. 

1. Uvodnik  je kratak članak koji donosi mišljenje ili stav. Uvodnik po 
pravilu piše glavni urednik ili član uređivačkog odbora. 

2. Esej je kratak osvrt na neku temu s iznošenjem promišljanja autora. 
3. Odlomci  iz  pravne prakse  su prilozi koji su sastavljeni od jednog 

ili više odlomaka iz pravne prakse. Prilog se sastoji od apostrofirane sentence 
iz odluke ili mišljenja suda (domaćeg ili stranog), arbitražnog tela ili organa 
uprave, koji predstavlja novinu u postupanju ili razjašnjava nedoumice koje su 
se javile u ranijem postupanju u praksi. Apostrofirana sentenca treba da bude 
propraćena obrazloženjem ili komentarom. Prilog se može sastojati od jedne 
ili više takvih sentenci s obrazloženjem i može, ali ne mora, sadržati uvodna i 
zaključna zapažanja. 

4. Biografija je prilog kojim se opisuje život, profesionalni put i stručni 
i naučni doprinos zaslužnog pravnika ili neke druge osobe koja je svojim ra-
dom doprinela razvoju prava ili advokature. 

5. Nekrolog je obaveštenje o nečijoj smrti koje sadrži kratku biografiju. 
6.  Recenzija  je prikaz knjige s osvrtom na temu koju knjiga obra- 

đuje, njen značaj i sadržaj, a može sadržati i osvrt na naučni i stručni rad 
autora te knjige. 

7. Prikaz naučnog ili stručnog skupa je kratko saopštenje o naučnom 
ili stručnom okupljanju. 

8. Ispravka  je kratko saopštenje kojim se ispravlja greška 
iz prethodnog broja. 

9. Zahvalnica  je izjava zahvalnosti upućena određenom licu, grupi 
lica ili instituciji. 

10. Izveštaj o radu organa Komore. 
11. Saopštenje sa sednice organa Komore. 
12. Ostalo je naziv koji se dodeljuje prilozima koji ne mogu biti svrstani 

ni u jednu od pobrojanih kategorija.
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САОПШТЕЊE СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
одржане 31. 1. 2020. године

1. ВОЈНОВ ПЕТРОВИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 15. 2. 1985. 
године УПИСУЈЕ СЕ 6. 2. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Вој-
водине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 1.

2. ПОШТИЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 15. 3. 1979. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 6. 2. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Мите Топаловића 6/3.

3. СТРУГАР ЉИЉАНА, дипломирани правник, рођена 30. 8. 1976. године 
УПИСУЈЕ СЕ 6. 2. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар кнеза Милоша 2/А, стан 36.

4. СТАНКОВИЋ ДАНИЈЕЛА, дипломирани правник, рођена 3. 10. 1988. годи-
не УПИСУЈЕ СЕ 6. 2. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

5. ТРОШИЋ МИЛОРАД, дипломирани правник, рођен 8. 1. 1955. године 
УПИСУЈЕ СЕ 6. 2. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Бате Бркића 9, стан 432.

6. КРИВОКУЋА БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 12. 4. 1990. године 
УПИСУЈЕ СЕ 6. 2. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Каменици, Кнеза Михаила 43а/2.

7. СЛАДОК ЈАНКО, дипломирани правник, рођен 12. 5. 1984. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 6. 2. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Бранка Радичевића 12–14, ламела 
А, локал 5.

8. МИЛОВАНОВ ДЕЈАН, дипломирани правник, рођен 13. 12. 1992. године 
УПИСУЈЕ СЕ 6. 2. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Рибникар 2/II/5.

 −  БРИШЕ се из Именика адвокатских приправника МИЛОВАНОВ ДЕЈАН, 
адвокатски приправник код Мадић Оливера, адвоката у Новом Саду, са даном 5. 2. 
2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

9. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво-
дине у Новом Саду ЛОНЧАР ДАМЈАН, рођен 20. 1. 1989. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Мартиновић Весне, адвоката у Панчеву, дана 7. 2. 2020. године, 
у трајању од две године. 
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10. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МИЛИЋЕВИЋ НЕВЕНА, рођена 9. 4. 1992. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 2020. 
године, у трајању од две године. 

11. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЈАЊЕТОВИЋ МИЛАН, рођен 15. 11. 1991. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Јуришић Павла, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 2020. 
године, у трајању од две године. 

12. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ПЕКАНОВИЋ ИВАНА, рођена 20. 11. 1983. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Пекановић Стипана, адвоката у Сомбору, дана 7. 2. 
2020. године, у трајању од две године. 

13. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду УГЉЕШИН ЈЕЛЕНА, рођена 12. 3. 1996. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Угљешин Ђуре, адвоката у Панчеву, дана 7. 2. 2020. године, 
у трајању од две године. 

14. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду САБО МИРОСЛАВ, рођен 20. 10. 1990. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Сабове Аничке, адвоката у Ковачици, дана 7. 2. 2020. 
године, у трајању од две године. 

15. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ПЕКЕЗ ЈЕЛЕНА, рођена 3. 7. 1996. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Штајнер Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 2020. године, 
у трајању од две године. 

16. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЋЕТКОВИЋ СРЂАН, рођен 5. 11. 1993. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Маринковић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 2020. 
године, у трајању од две године. 

17. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЈОВИЋ АНА, рођена 5. 12. 1996. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 2020. го-
дине, у трајању од две године. 

18. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ВЕСЕЛИНОВИЋ КАТАРИНА, рођена 14. 2. 1989. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Богданић Дајане, адвоката у Новом Саду, дана  
7. 2. 2020. године, у трајању од две године. 

19. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ТОДОРОВИЋ КАТАРИНА, рођена 11. 3. 1995. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 
2020. године, у трајању од две године. 

20. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду НИКОЛИЋ УГЉЕША, рођен 2. 8. 1995. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Кораћ Данета, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 2020. годи-
не, у трајању од две године. 

21. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду СПАСОЈЕВИЋ БИЉАНА, рођена 27. 9. 1987. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Манић мр Бранислава, адвоката у Панчеву, дана 7. 2. 
2020. године, у трајању од две године. 
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22. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ПЕЈОВИЋ РАДМИЛА, рођена 9. 1. 1996. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 2020. 
године, у трајању од две године. 

23. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду САМАРЏИЋ КРИСТИНА, рођена 20. 2. 1997. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 
2020. године, у трајању од две године. 

24.  УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду РИСТИЋ ВЕРА, рођена 5. 7. 1990. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 2020. године, 
у трајању од две године. 

25. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ГРУЈИН НИКОЛА, рођен 16. 10. 1991. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Манић мр Бранислава, адвоката у Панчеву, дана 7. 2. 2020. 
године, у трајању од две године. 

26. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду БЈЕКИЋ ЗОРАН, рођен 10. 2. 1992. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Дамјановић Драгане, адвоката у Бачком Петровцу, дана 7. 2. 
2020. године, у трајању од две године. 

27. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЂУРИЋ ВАЊА, рођена 8. 4. 1995. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 2020. године, у 
трајању од две године. 

28. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво-
дине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСА, рођен 25. 2. 1994. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Папулић Ђорђа, адвоката у Панчеву, дана 7. 2. 2020. године, 
у трајању од две године. 

29. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду АДАМОВИЋ НИКОЛА, рођен 22. 10. 1995. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 2020. 
године, у трајању од две године. 

30. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МИРКОВИЋ САВО, рођен 7. 1. 1990. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 
2020. године, у трајању од две године. 

31. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЈЕРЕМИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 14. 12. 1996. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Жунић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 2020. 
године, у трајању од две године. 

32. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЂЕЛКАПИЋ ОЉА, рођена 18. 7. 1989. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 2020. 
године, у трајању од две године. 

33. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МАНДИЋ МИЛИЈАНА, рођена 28. 12. 1994. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 
2020. године, у трајању од две године. 
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34. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду РАДИШИЋ НОВАК, рођен 12. 2. 1994. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 
2020. године, у трајању од две године. 

35. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду СТОЈКОВИЋ ТАМАРА, рођена 12. 11. 1989. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 
2020. године, у трајању од две године. 

36. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ПАВИЋЕВИЋ ИГОР, рођен 6. 4. 1992. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Јевтић Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 2020. 
године, у трајању од две године. 

37. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МАРЈАНОВИЋ ТЕОДОРА-ЈЕЛЕНА, рођена 24. 2. 1994. године, 
на адвокатско-приправничку вежбу код Мади Ђуре, адвоката у Новом Саду, дана 7. 2. 
2020. године, у трајању од две године. 

38. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МАРИНКОВИЋ ДАЈАНА, рођена 20. 8. 1995. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Милеуснић Драгана, адвоката у Суботици, дана 7. 2. 
2020. године, у трајању од две године. 

39. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОЗИЋ 
МАРТИНА, адвокат у Суботици са даном 31. 1. 2020. године, на лични захтев.

 − Узелац Бојан, адвокат у Суботици поставља се за преузиматеља адвокатске 
канцеларије.

40. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЛУ-
ТИН МИЛАНА, адвокат у Новом Саду са даном 3. 2. 2020. године, на лични захтев.

 − Укропина Дејан, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адво-
катске канцеларије.

41. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕТРО-
НИЈЕВИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду са даном 29. 1. 2020. године, на лични 
захтев.

 − Филагић Бојана, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адво-
катске канцеларије.

42. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИАВЕЦ 
АТТИЛА, адвокат у Темерину са даном 28. 2. 2020. године, на лични захтев.

 − Миловановић Данијела, адвокат у Темерину поставља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије.

43. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТАНЧИЋ 
ЉУБИША, адвокат у Зрењанину са даном 29. 2. 2020. године, на лични захтев.

 − Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након 
брисања.

 − Асани Хава, адвокат у Зрењанину поставља се за преузиматеља адвокатске 
канцеларије.

44. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине ВАСИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 8. 1. 2020. 
године.
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45. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ТОМАШЕВ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 12. 
2019. године.

46. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине КРСМАНОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Шиду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Павловић Гордане, адвоката у Шиду, са даном 15. 1. 2020. 
године.

47. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ТИЦА МАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-при-
правничкој вежби код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду, са даном 20. 1. 
2020. године.

48. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине БЛАГОЈЕВИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокат-
ско-приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 1. 
2020. године.

49. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ОЉАЧА ДРАГАНИ, адвокату у Новом Саду, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и од-
суства ради неге детета од 8. 1. 2020. до 6. 1. 2021. године.

 −  Вукашин Димитрије, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

50. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ХОРОВИЦ НАТАШИ, адвокату у Новом Саду, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и од-
суства ради неге детета од 22. 1. 2020. до 20. 1. 2021. године.

 − Хоровиц В. Владимир, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

51. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕТКОВИЋ ТИЈАНИ, адвокату у Ковину, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета почев од 27. 1. 2020. године до престанка породиљског 
одсуства.

 − Петковић Љубомир, адвокат у Ковину, одређује се за привременог заменика.
52. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈЕРЕМИЋ МАЛЕТАШКИ САНДРИ, адвокату 

у Бечеју, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 
1. 2. 2020. године.

 − Силађи Миклош, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.
53. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БАШИЋ НАТАЛИЈИ, адвокату у Новом Саду, 

привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију 
Општинског правобраниоца Општине Пећинци, почев од 31. 12. 2019. године у траја-
њу од пет година.

 − Михајловски Младен, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

54. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БЕР ЛАРИСА, адвокат у Новом Саду, наста-
вила са радом дана 10. 1. 2020. године, након што јој је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Шумар Милијана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привреме-
ног заменика.
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55. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МРКШИЋ ЈАСНА, адвокат у Новом Саду, 
наставила са радом дана 30. 12. 2019. године, након што јој је привремено било пре-
стало право на бављење адвокатуром.

 − Ковачевић Каназир Вања, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности 
привременог заменика.

56. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЂОГО ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, на-
ставила са радом дана 8. 1. 2020. године, након што јој је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Ковачевић Каназир Вања, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности 
привременог заменика.

57. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БАЈАГИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, 
наставила са радом дана 19. 1. 2020. године, након што јој је привремено било пре-
стало право на бављење адвокатуром.

 − Бајагић Марина, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

58. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ГОЛИЋ СПОМЕНКА, адвокат у Зрењанину, 
наставила са радом дана 31. 1. 2020. године, након што јој је привремено било пре-
стало право на бављење адвокатуром.

 − Голић Јасенка, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог 
заменика.

59. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШЕВО НАДА, адвокат у Новом Саду, наста-
вила са радом дана 23. 12. 2019. године, након што јој је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Томшик Ален, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

60. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПАРОШКИ АРИЗАНОВ ЈЕЛЕНА, адвокат у 
Новом Саду, наставила са радом дана 1. 2. 2020. године, након што јој је привремено 
било престало право на бављење адвокатуром.

 − Ракић Домазетовић Мирна, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности 
привременог заменика.

61. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Станивуковић Сара, адвокат у Новом Саду, 
променила презиме које сада гласи Микитишин.

62. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Манастирац Маријана, адвокат у Новом Са-
ду, променила презиме које сада гласи Манастирац Игњатов.

63. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Лукић Александра, адвокатски приправник у 
Руми, променила презиме које сада гласи Степановић.

64. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СТЕПАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски 
приправник у Новом Саду прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Рајачић 
Јелене, адвоката у Новом Саду дана 23. 12. 2019. године, те да исту наставља код 
Станојчић Јована, адвоката у Руми, дана 24. 12. 2019. године.

65. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОРАЋ КАТАРИНА, адвокатски приправ-
ник у Новом Саду прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адво-
ката у Новом Саду дана 15. 1. 2020. године, те да исту наставља код Кнежевић Бојо-
вић Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 16. 1. 2020. године.

66. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕРИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у 
Темерину прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Миавец Аттиле, адвоката у 
Темерину дана 16. 1. 2020. године, те да исту наставља код Миловановић Данијеле, 
адвоката у Темерину, дана 17. 1. 2020. године.
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67. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШУШЊАР МАЈА, адвокатски приправник 
у Суботици прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Вулетић Ненада, адвоката 
у Суботици дана 9. 1. 2020. године, те да исту наставља код Крпић Бисерке, адвоката 
у Суботици, дана 10. 1. 2020. године.

68. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈЕЛИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у 
Сремској Митровици прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Гатарић Срђана, 
адвоката у Сремској Митровици дана 25. 1. 2020. године, те да исту наставља код 
Јовановић Владимира, адвоката у Сремској Митровици, дана 27. 1. 2020. године.

69. ОДОБРАВА СЕ захтев Горановић Јоване, адвокатског приправника у Врш- 
цу, на адвокатско-приправничкој вежби код Алексић Мирјане, адвоката у Вршцу за 
продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 13. 2. 
2021. године.

70. ОДОБРАВА СЕ захтев Марковић Данијеле, адвокатског приправника у 
Апатину, на адвокатско-приправничкој вежби код Марковић Милана, адвоката у Апа-
тину за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 
13. 2. 2021. године.

71. УСВАЈА СЕ молба Ардалић Бориса, адвокатског приправника у Новом 
Саду, на адвокатско-приправничкој вежби код Костић Владислава, адвоката у Новом 
Саду, за продужење адвокатско-приправничке вежбе за још шест месеци, закључно са 
11. 7. 2020. године.

72. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алек-
сић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Слобода Милице, адвоката у Новом 
Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 3. 1. 2020. године.

73. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СЛОБОДА МИЛИЦА, адвокат у Новом Са-
ду преселила седиште адвокатске канцеларије у Змајево, Ивана Милутиновића 51, 
почев од 4. 1. 2020. године.

74. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ХЕГЕДИШ ЖОЛТ, адвокат у Суботици пре-
селио седиште адвокатске канцеларије у Чантавир, Трг Петефи бригаде 2/3, почев од 
4. 1. 2020. године.

75. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПАУНИЋ РАДОМИР, адвокат у Панчеву 
преселио седиште адвокатске канцеларије у Омољицу, Трг Светог Саве 8, почев од 
1. 2. 2020. године.

76. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је РАОНИЋ СТРАХИЊА, адвокат у Новом 
Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 30 А/II, 
локал 5, почев од 30. 12. 2019. године.

77. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИРКОВИЋ БОЈАН, адвокат у Новом 
Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 4/II, почев од 
27. 12. 2019. године.

78. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је АВРАМОВ НЕСТОР, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 4/II, почев од 27. 12. 
2019. године.

79. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈАЊЕВИЋ МАРКО, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 4/II, почев од 27. 12. 
2019. године.

80. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЛОНЧАР МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 4, стан 9, почев од 1. 1. 
2020. године.
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81. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВУКАДИНОВИЋ НЕНАД, адвокат у Новом 
Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Путника 6, почев од 
1. 1. 2020. године.

82. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОРАЋ МИЛЕ, адвокат у Новом Саду, пре-
селио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 4, стан 9, почев од 6. 1. 
2020. године.

83. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КРКЉУШ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7, почев од 15. 1. 2020. 
године.

84. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЧОЛАК БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Са-
ду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 92, почев 
од 1. 2. 2020. године.

85. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈАНДРИЋ ВИЛОВСКИ МАЈА, адвокат у 
Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7, почев од 
15. 1. 2020. године.

86. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШЉИВАР МИРЈАНА, адвокат у Новом Са-
ду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 21, почев од 16. 1. 
2020. године.

87. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БАРИШИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом 
Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу 1300 каплара 22, почев од 
14. 12. 2019. године.

88. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је РАДОМИРОВИЋ ЕТТОРЕ ЗОРА, адвокат у 
Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Мишића 14, 
стан 1, почев од 15. 1. 2020. године.

89. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЛАКИЋЕВИЋ ДАНИЛО, адвокат у Субо-
тици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Радића 11/4, почев од 
8. 1. 2020. године.

90. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЛЕНАРТ МЕСАРОШ ЕСТЕР, адвокат у Су-
ботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Штросмајерова 6/I, стан 
10, почев од 20. 1. 2020. године.

91. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛАНОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Но-
вом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 2а, 
стан 7, почев од 1. 1. 2020. године.

92. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БРИНДЗА БЕАТРИКС, адвокат у Бачкој 
Тополи, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Омладинска 4, почев од 
20. 1. 2020. године.

93. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЖИЛИЋ БОШКО, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ђорђа Магарашевића 4, локал 25, 
почев од 1. 1. 2020. године.

94. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШУМАР МИЛИЈАНА, адвокат у Новом 
Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 82/3, 
почев од 3. 1. 2020. године.
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САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
одржане 28. 2. 2020. године

1. МИХАЈЛОВИЋ ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 8. 5. 1984. године 
УПИСУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Стевице Јовановића 5.

2. ТОМАШЕВИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 15. 1. 1993. године 
УПИСУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Зелена 15.

3. ГЕИГЕР ХЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 20. 5. 1991. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 19.

4. ДАМЈАНОВ СЕРГЕЈ, дипломирани правник, рођен 31. 1. 1991. године 
УПИСУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослава Антића 4.

5. СТОЈШИЋ СТЕФАН, дипломирани правник, рођен 9. 6. 1992. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Ковину, ЈНА 18/7.

6. ИСАКОВ МИЉАН, дипломирани правник, рођен 23. 11. 1986. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Новом Бечеју, Жарка Зрењанина 13.

7. ВУЧКОВИЋ МИЛИШИЋ ТАЊА, дипломирани правник, рођена 19. 8. 1975. 
године УПИСУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Вој-
водине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра I Кара-
ђорђевића 2.

8. РАЦКОВ СНЕЖАНА, дипломирани правник, рођена 25. 11. 1975. године 
УПИСУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра I Карађорђевића 2.

9. ОЛЋАН СЛОБОДАН, дипломирани правник, рођен 23. 3. 1988. године 
УПИСУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра I Карађорђевића 
2/VIII.

10. СТАНИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 16. 9. 1992. године 
УПИСУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Трг др Зорана Ђинђића 8.

11.  ВУКМИРОВИЋ СЛАЂАНА, дипломирани правник, рођена 21. 5. 1992. го-
дине УПИСУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војво-
дине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Кнежевцу, Цара Душана 28.

12. СЕДЛАР АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 1. 11. 1980. године 
УПИСУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 1/II, стан 5.

13. ОБРАДОВИЋ СТРАХИЊА, дипломирани правник, рођен 27. 11. 1989. 
године УПИСУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Вој-
водине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Војводе Живојина 
Мишића 54.
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14. БЈЕКИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 25. 4. 1990. године 
УПИСУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, Палих бораца 11а.

15. БЛАГОЈЕВИЋ БРАНИМИР, дипломирани правник, рођен 10. 2. 1985. годи-
не УПИСУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар патријарха Павла 3.

16. ПАНТЕЛИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 27. 5. 1982. године 
УПИСУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Арсенија Чарнојевића 6.

17. ЦВИЈАНОВИЋ СРЂАН, дипломирани правник, рођен 16. 7. 1986. године 
УПИСУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Сенти, Главни трг 4.

18. ПЕРКОВИЋ МИРОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 8. 1. 1961. године 
УПИСУЈЕ СЕ 28. 2. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Соње Маринковић 11.

19. ЛАПЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 7. 8. 1993. го-
дине УПИСУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводи-
не, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Позоришни трг 7/6 а.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника ЛАПЧЕВИЋ АЛЕКСАН-
ДРА, адвокатски приправник код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, са даном 
4. 3. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

20. РАШКОВ НИНА, дипломирани правник, рођена 20. 7. 1993. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Позоришни трг 7/6 а.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника РАШКОВ НИНА, адвокат-
ски приправник код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, са даном 4. 3. 2020. 
године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

21. ЈАЊИН АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 8. 3. 1991. године 
УПИСУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 35.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника ЈАЊИН АЛЕКСАНДАР, 
адвокатски приправник код Чекић Бранимира, адвоката у Новом Саду, са даном 4. 3. 
2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

22. АНТИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 18. 1. 1992. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Суботици, Сребреничка 7.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника АНТИЋ НЕМАЊА, адво-
катски приправник код Ристић Зорана, адвоката у Новом Саду, са даном 4. 3. 2020. 
године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

23. МИЈАЛКОВИЋ МИНА, дипломирани правник, рођена 8. 9. 1991. године 
УПИСУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 3/2.

24. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника МИЈАЛКОВИЋ МИНА, 
адвокатски приправник код Бероња Божидара, адвоката у Новом Саду, са даном 4. 3. 
2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

25. СМАЈИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 29. 5. 1993. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 5. 3. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/II.
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 − БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника СМАЈИЋ МИЛОШ, адво-
катски приправник код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 4. 3. 
2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

26. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду АНТОНИЋ НЕВЕНА, рођена 26. 3. 1996. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Будаков Оливере, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 2020. 
године, у трајању од две године. 

27. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду БОЦОНАДИ-БОЖИЋ РОБЕРТ, рођен 21. 5. 1992. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Дашић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 
2020. године, у трајању од две године. 

28. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ИВАНИЋ МАРИЈАНА, рођена 21. 5. 1994. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 2020. 
године, у трајању од две године. 

29. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ГАЈИЋ ТЕОДОРА, рођена 22. 4. 1997. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Бајагић Марине, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 2020. 
године, у трајању од две године. 

30. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЂУРАНОВИЋ ДАЈАНА, рођена 28. 8. 1995. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Димитријевић Гавре, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 
2020. године, у трајању од две године. 

31. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду БЛАЖИЋ НИНА, рођена 13. 7. 1987. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју, дана 6. 3. 2020. 
године, у трајању од две године. 

32. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду СВИЛЕНГАЋИН НИКОЛА, рођен 30. 7. 1992. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 2020. 
године, у трајању од две године. 

33. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ТУТЕК МИЛАН, рођен 15. 6. 1995. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Кнежевић Бојовић Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 
2020. године, у трајању од две године. 

34. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МИТРИЋ СОЊА, рођена 23. 10. 1995. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Салак Јоакима-Јулијана, адвоката у Кули, дана 6. 3. 2020. 
године, у трајању од две године. 

35. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ТРТИЦА КАТАРИНА, рођена 11. 3. 1996. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Мандић Горана, адвоката у Зрењанину, дана 6. 3. 2020. 
године, у трајању од две године. 

36. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ТОМАШЕВ ЈЕЛЕНА, рођена 4. 10. 1992. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Иветић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 2020. 
године, у трајању од две године. 
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37. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ГРБИЋ МИЛИЦА, рођена 27. 7. 1993. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Грче Владиславе, адвоката у Темерину, дана 6. 3. 2020. 
године, у трајању од две године. 

38. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЂУКИЋ МИЛАНА, рођена 27. 4. 1993. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Пекић Марка, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 2020. 
године, у трајању од две године. 

39. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ТУРУДИЋ МИОДРАГ, рођен 1. 10. 1995. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Вучевић Весне, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 2020. 
године, у трајању од две године. 

40. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЈОКИЋ БИЉАНА, рођена 6. 4. 1990. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Рајачић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 2020. 
године, у трајању од две године. 

41. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ТЕПАВЧЕВИЋ НИКОЛЕТА, рођена 16. 6. 1991. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Шокић Стаменковић Душанке, адвоката у Новом 
Саду, дана 6. 3. 2020. године, у трајању од две године. 

42. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду КОРОЛИЈА МАРИЈАНА, рођена 1. 12. 1983. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Стевовић Вука, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 
2020. године, у трајању од две године. 

43. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МАЧИНКО ЈОВАНА, рођена 30. 9. 1993. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Мартиновић Драгољуба, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 
2020. године, у трајању од две године. 

44. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ МИЛОШ, рођен 1. 2. 1994. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 2020. 
године, у трајању од две године. 

45. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ВАСИЋ НЕВЕНА, рођена 4. 8. 1994. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 2020. године, у 
трајању од две године. 

46. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЈЕРЕМИЋ ЈУЛИЈА, рођена 24. 10. 1993. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 2020. 
године, у трајању од две године. 

47. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЈОКСИМОВИЋ НИКОЛА, рођен 27. 6. 1996. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 
2020. године, у трајању од две године. 

48. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду АРСИЋ СТЕФАН, рођен 30. 3. 1994. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 2020. 
године, у трајању од две године. 
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49. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЋЕТОЈЕВИЋ МИЛИЦА, рођена 4. 12. 1996. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Ћетојевић Душана, адвоката у Старој Пазови, дана 6. 3. 
2020. године, у трајању од две године. 

50. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ПЕТКОВИЋ МИЛОШ, рођен 2. 12. 1993. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Кадовић Мирка, адвоката у Новом Саду, дана 6. 3. 2020. 
године, у трајању од две године. 

51. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МАЈКИЋ ДРАГИЊА, рођена 28. 3. 1988. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Канкараш В. Ивана, адвоката у Врбасу, дана 6. 3. 2020. 
године, у трајању од две године. 

52. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ХРЧЕК 
ЈАН, адвокат у Бачком Петровцу са даном 3. 3. 2020. године, на лични захтев.

 − Тодоровић Михајло, адвокат у Бачком Петровцу поставља се за преузимате-
ља адвокатске канцеларије.

53. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШАРЧЕ-
ВИЋ ТАМАРА, адвокат у Суботици са даном 7. 2. 2020. године, на лични захтев.

 − Бељански Исидора, адвокат у Суботици поставља се за преузиматеља адво-
катске канцеларије.

54. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂУРИЋ 
ЂОРЂЕ, адвокат у Панчеву са даном 7. 2. 2020. године, због заснивања радног односа.

 − Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након 
брисања.

 − Шарац Душан, адвокат у Панчеву поставља се за преузиматеља адвокатске 
канцеларије.

55. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДРАГО-
ВИЋ ТУБИЋ ВОЈИСЛАВА, адвокат у Новом Саду са даном 14. 2. 2020. године, због 
заснивања радног односа.

 − Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након 
брисања.

 − Радмиловић Светлана, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије.

56. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАЈИЋ 
СЛАЂАНА, адвокат у Новом Саду са даном 18. 2. 2020. године, на лични захтев.

 − Филагић Бојана, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адво-
катске канцеларије.

57. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РОГИЋ- 
-ПЕТРОВИЋ МИРЈАНА, адвокат у Руми са даном 3. 2. 2020. године, услед смрти.

 − Мрконић Небојша, адвокат у Руми поставља се за преузиматеља адвокатске 
канцеларије.

58. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЛЕВИЋ 
ВЕСЕЛИН, адвокат у Новом Саду са даном 1. 3. 2020. године, на лични захтев.

 − Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након 
брисања.

 − Зиндовић Голуб, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адво-
катске канцеларије.
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59. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈАНКУ-
ЛОВ НЕБОЈША, адвокат у Новом Саду са даном 29. 2. 2020. године, на лични захтев.

 − Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након 
брисања.

 − Сујић Стаменић Мирјана, адвокат у Новом Саду поставља се за преузимате-
ља адвокатске канцеларије.

60. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АЛЕКСИЋ 
ДИЈАНА, адвокат у Новом Саду са даном 25. 2. 2020. године, због заснивања радног 
односа.

 − Нашагаћин Мирјана, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије.

61. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ДРАЖИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-при-
правничкој вежби код Бесермењи Игора, адвоката у Новом Саду, са даном 1. 3. 2020. 
године.

62. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине МАЛЕШЕВИЋ ПЕТАР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокат-
ско-приправничкој вежби код Карадаревић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 
17. 1. 2020. године.

63. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ТАТАЛОВИЋ БРАНКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Јевтић Бојана, адвоката у Новом Саду, са даном 6. 2. 2020. 
године.

64. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине НИНКОВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Вукић Бојане, адвоката у Новом Саду, са даном 7. 2. 2020. 
године.

65. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине КАПАМАЏИН БОЈАН, адвокатски приправник у Бечеју, на адвокатско-при-
правничкој вежби код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју, са даном 30. 1. 2020. 
године.

66. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине БОРОШ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокат-
ско-приправничкој вежби код Жилић Бошка, адвоката у Новом Саду, са даном 21. 2. 
2020. године.

67. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ТЕПШИЋ МАРИНА, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско-при-
правничкој вежби код Ђурић Ђорђа, адвоката у Панчеву, са даном 7. 2. 2020. године.

68. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРИЋ ТИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и од-
суства ради неге детета од 10. 2. 2020. до 8. 2. 2021. године.

 − Аћимовић Ивана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

69. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВАСИЉЕВИЋ МАРИЈИ, адвокату у Сомбору, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и од-
суства ради неге детета од 3. 2. 2020. до 2. 2. 2021. године.

 − Поповић Миленко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.



152

Гласник Aдвокатске коморе Војводине, бр. 1/2020.

70. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЦВИЈИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокатском при-
правнику на адвокатско-приправничкој вежби код Рикић Ристе, адвоката у Новом 
Саду, привремено престаје право на обављање адвокатско-приправничке вежбе због 
боловања од 20. 1. до 20. 2. 2020. године.

71. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да мр ЈОСИМОВИЋ ЉУТОВАЦ Ж. МИЛИЦИ, 
адвокату у Руми, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања 
почев од 17. 2. 2020. године.

 − Јосимовић Мирјана, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.
72. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ИВАНЧЕВ СОЊИ, адвокату у Новом Бечеју, 

привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и од-
суства ради неге детета од 17. 2. до 1. 9. 2020. године.

 − Арсенов Никола, адвокат у Новом Бечеју, одређује се за привременог 
заменика.

73. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЦВИЈИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокатском при-
правнику на адвокатско-приправничкој вежби код Рикић Ристе, адвоката у Новом Са-
ду, привремено престаје право на обављање адвокатско-приправничке вежбе због по-
родиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 21. 2. 2020. до 19. 2. 2021. године.

74. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДУШИЋ НИКОЛИ, адвокату у Новом Саду, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 21. 2. 
2020. године.

 − Ракић Жељко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
75. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МУЈОВИ ЕМИНА, адвокат у Новом Саду, 

наставила са радом дана 14. 2. 2020. године, након што јој је привремено било пре-
стало право на бављење адвокатуром.

 − Васић Јелена, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

76. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КУЗМАН САНДРА, адвокат у Новом Саду, 
наставила са радом дана 13. 2. 2020. године, након што јој је привремено било пре-
стало право на бављење адвокатуром.

 − Зечевић Ненад, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

77. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БАЈИЋ ДОБРОСЛАВ, адвокат у Суботици, 
наставио са радом дана 18. 2. 2020. године, након што му је привремено било преста-
ло право на бављење адвокатуром.

 − Бајић Бранко, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог 
заменика.

78. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БУМБИЋ ЖАРКО, адвокат у Старој Пазови, 
наставио са радом дана 11. 1. 2020. године, након што му је привремено било преста-
ло право на бављење адвокатуром.

 − Лозић Небојша, адвокат у Старој Пазови, разрешава се дужности привреме-
ног заменика.

79. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мујови Емина, адвокат у Новом Саду, проме-
нила презиме које сада гласи Хорват.

80. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Тркуља Кристина, адвокат у Новом Саду, 
променила презиме које сада гласи Ђапа.

81. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Кропф Глигоровић Ивана, адвокат у Новом 
Саду, променила лично име које сада гласи Кропф М. Ивана.
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82. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БИТЕВИЋ МИЛАН, адвокатски приправ-
ник у Новом Саду прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Берћан Славка, 
адвоката у Новом Саду дана 5. 2. 2020. године, те да исту наставља код Табачки Срђа-
на, адвоката у Зрењанину, дана 6. 2. 2020. године.

83. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЖИВИЋ ДАНИЈЕЛ, адвокатски приправник 
у Зрењанину прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Ђурчок Милослава, адво-
ката у Зрењанину дана 5. 2. 2020. године, те да исту наставља код Јованов Мирослава, 
адвоката у Зрењанину, дана 6. 2. 2020. године.

84. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШУШЊАР МАЈА, адвокатски приправник у 
Суботици прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Вулетић Ненада, адвоката у 
Суботици дана 9. 1. 2020. године, те да исту наставља код Крпић Бисерке, адвоката у 
Суботици, дана 10. 1. 2020. године.

85. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ИВАНЧЕВИЋ МИЛИЦА, адвокатски при-
правник у Новом Саду прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Драговић Ту-
бић Војиславе, адвоката у Новом Саду дана 10. 2. 2020. године, те да исту наставља 
код Катанић Арсенија, адвоката у Новом Саду, дана 11. 2. 2020. године.

86. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОВАЧЕВИЋ ВУКАШИН, адвокатски при-
правник у Новом Саду прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ај-
ше, адвоката у Новом Саду дана 13. 2. 2020. године, те да исту наставља код Војновић 
Бојовић Гордане, адвоката у Зрењанину, дана 14. 2. 2020. године.

87. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈОВАНОВИЋ СТАША, адвокатски приправ-
ник у Новом Саду прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Весић Малине, 
адвоката у Новом Саду дана 10. 2. 2020. године, те да исту наставља код Травица 
Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 2. 2020. године.

88. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕШИЋ СЕЛЕНА, адвокатски приправник 
у Новом Саду прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката 
у Новом Саду дана 20. 1. 2020. године, те да исту наставља код Кнежевић Бојовић 
Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 21. 1. 2020. године.

89. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ГЛИШОВИЋ ДУШИЦА, адвокатски при-
правник у Новом Саду прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Не-
бојше, адвоката у Новом Саду дана 17. 2. 2020. године, те да исту наставља код Попо-
вић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 18. 2. 2020. године.

90. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕИЋ ТУКУЉАЦ ИВАНА, адвокатски при-
правник у Новом Саду прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, 
адвоката у Новом Саду дана 18. 2. 2020. године, те да исту наставља код Поповић 
Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 19. 2. 2020. године.

91. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БАРАНОВ АЉОША, адвокатски приправник 
у Новом Саду прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Бошка, адво-
ката у Новом Саду дана 19. 2. 2020. године, те да исту наставља код Стојименовски 
Марка, адвоката у Новом Саду, дана 20. 2. 2020. године.

92. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЛАЗИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у 
Руми прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Јосимовић Мирјане, адвоката у 
Руми дана 20. 2. 2020. године, те да исту наставља код Зубић Југа, адвоката у Новом 
Саду, дана 21. 2. 2020. године.

93. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЖУГИЋ ЈОВАН, адвокатски приправник у 
Новом Саду прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Лагунџин Немање, адво-
ката у Новом Саду дана 24. 2. 2020. године, те да исту наставља код Чавић Жељка, 
адвоката у Новом Саду, дана 25. 2. 2020. године.
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94. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОВАЧЕВИЋ ВЕРИЦА, адвокатски приправ-
ник у Новом Саду прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Чутурило Јасмине, 
адвоката у Новом Саду дана 25. 2. 2020. године, те да исту наставља код Радовић 
Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 26. 2. 2020. године.

95. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Станковић Данијела, адвокат у Новом Саду, 
приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седи-
штем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 6. 2. 2020. године.

96. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић 
са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Сабо Јоване, адвоката у Новом Саду из 
заједничке адвокатске канцеларије са даном 3. 2. 2020. године.

97. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је САБО ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду пре-
селила седиште адвокатске канцеларије у Руму, Владимира Назора 4, почев од 3. 2. 
2020. године.

98. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КРОПФ М. ИВАНА, адвокат у Новом Саду 
преселила седиште адвокатске канцеларије у Инђију, Блок 44, ламела Б, локал 8 по-
чев од 8. 3. 2020. године.

99. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВАЈАГИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7/3, почев од 1. 2. 2020. 
године.

100.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЦРНОБАРАЦ ДРАГАНА, адвокат у Новом 
Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар цара Лазара 19, по-
чев од 3. 2. 2020. године.

101.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕЈОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Вељка Петровића 6/4/36, почев од 
20. 2. 2020. године.

102.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БЛАГОЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛ, адвокат у Срем-
ској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарноје-
вића 5/5, почев од 2. 3. 2020. године.

103.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ГРБОВИЋ ВЕРА, адвокат у Новом Саду, пре-
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 49, почев од 24. 2. 
2020. године.

104.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је УГЉЕШИН СЛАЂАНА, адвокат у Новом 
Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Мусића 11, почев од 
15. 3. 2020. године.

105.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је решењем РГЗ Службе за катастар непокрет-
ности Суботица број 952-3/2018-855 од 7. 2. 2018. године, промењен назив улице у 
којој се налази седиште адвокатске канцеларије КОВАЧЕВИЋ АНЕ, адвоката у Субо-
тици, тако да оно сада гласи: Суботица, Бранислава Нушића 3.
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САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
одржане 25. 3. 2020. године

1. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОВАЧЕ-
ВИЋ ЉУБИНКО, адвокат у Старој Пазови са даном 6. 3. 2020. године, на лични 
захтев.

 − Станић Дејан, адвокат у Старој Пазови поставља се за преузиматеља адво-
катске канцеларије.

2. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДАМЈА-
НОВ ПЕТРОВИЋ СЛАВИЦА, адвокат у Суботици са даном 21. 2. 2020. године, услед 
смрти.

 − Какаш Илона, адвокат у Суботици поставља се за преузиматеља адвокатске 
канцеларије.

3. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине МАРИНКОВИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокат-
ско-приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 2. 
2020. године.

4. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ЛАПЧЕВИЋ САША, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Весић Малине, адвоката у Новом Саду, са даном 16. 3. 
2020. године.

5. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ЈОВАНОВИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 2. 3. 
2020. године.

6. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво-
дине ДЕВЕДЛАКА МАЈА, адвокатски приправник у Бечеју, на адвокатско-приправ-
ничкој вежби код Секулић Снежане, адвоката у Бечеју, са даном 6. 3. 2020. године.

7. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ИЛИЋ МАРИНИ, адвокату у Новом Саду, при-
времено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсу-
ства ради неге детета од 23. 3. 2020. до 21. 3. 2021. године.

 − Зорица Живковић Наташа, адвокат у Новом Саду, одређује се за привреме-
ног заменика.

8. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДРАПШИН РАЈИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у 
Новом Бечеју, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета од 7. 3. 2020. до 31. 3. 2021. године.

 − Драпшин Живана, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.
9. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАДОЊАНИН МИРЕЛИ, адвокату у Новом 

Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због здравствених разлога 
почев од 20. 3. 2020. године.

 − Торњански Милица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

10. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВРСАЈКОВ МАРИЈИ, адвокату у Новом Саду, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због здравствених разлога почев 
од 15. 3. 2020. године.

 − Врсајков Дејан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
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11. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БАЈИЋ ДОБРОСЛАВУ, адвокату у Суботици, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због здравствених разлога почев 
од 15. 3. 2020. године.

 − Бајић Бранко, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.
12. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КРУНИЋ МИЛЕНКУ, адвокату у Инђији, при-

времено престаје право на обављање адвокатуре због здравствених разлога почев од 
15. 3. 2020. године.

 − Крунић Шеврт Ана, адвокат у Инђији, одређује се за привременог заменика.
13. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРИЧИЋ НЕБОЈШИ, адвокату у Руми, при-

времено престаје право на обављање адвокатуре због здравствених разлога почев од 
23. 3. 2020. године.

 − Коцан Биљана, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.
14. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВИШЊИЋ МЕЛИНДИ, адвокату у Новом Са-

ду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због здравствених разлога 
почев од 15. 3. 2020. године.

 − Стојанов Мирјана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

15. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да НИКОЛИЋ мр СТРАХИЊИ, адвокату у Белој 
Цркви, привремено престаје право на обављање адвокатуре због здравствених разло-
га почев од 15. 3. 2020. године.

 − Матић Бранислав, адвокат у Белој Цркви, одређује се за привременог 
заменика.

16. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ШОЋ СЛОБОДАНУ, адвокату у Кикинди, при-
времено престаје право на обављање адвокатуре због здравствених разлога почев од 
31. 3. 2020. године.

 − Шоћ Мирко, адвокат у Кикинди, одређује се за привременог заменика.
17. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СИВЧЕВ ДУШАНУ, адвокату у Панчеву, при-

времено престаје право на обављање адвокатуре због здравствених разлога почев од 
15. 3. 2020. године.

 − Сивчев Дејан, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.
18. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СОМБОРАЦ ТИЈАНА, адвокат у Новом Са-

ду, наставила са радом дана 5. 4. 2020. године, након што јој је привремено било пре-
стало право на бављење адвокатуром.

 − Гостовић Илија, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

19. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЛАЛОШЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски при-
правник у Новом Саду прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Рајачић Јеле-
не, адвоката у Новом Саду дана 18. 3. 2020. године, те да исту наставља код Маричић 
Миодрага, адвоката у Руми, дана 19. 3. 2020. године.

20. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је АНЂЕЛКОВИЋ МИЛОШ, адвокатски при-
правник у Новом Саду прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небој-
ше, адвоката у Новом Саду дана 2. 3. 2020. године, те да исту наставља код Зевеђи 
Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 3. 3. 2020. године.

21. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КРАЉ СТЕВАН, адвокатски приправник у 
Новом Саду прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Матерић Јованке, адво-
ката у Новом Саду дана 2. 3. 2020. године, те да исту наставља код Бенић Петровић 
Љиљане, адвоката у Новом Саду, дана 3. 3. 2020. године.
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22. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПАВИЋЕВИЋ ИГОР, адвокатски приправ-
ник у Новом Саду прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Јевтић Бојана, адво-
ката у Новом Саду дана 12. 3. 2020. године, те да исту наставља код Перески Славка, 
адвоката у Новом Саду, дана 13. 3. 2020. године.

23. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ТУКИЋ ЖИВАН, адвокатски приправник у 
Новом Саду прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Простран Бранке, адво-
ката у Новом Саду дана 13. 3. 2020. године, те да исту наставља код Шево Наде, 
адвоката у Новом Саду, дана 14. 3. 2020. године.

24. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВУЧУРЕВИЋ ВИШЊА, адвокатски при-
правник у Новом Саду прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Шкривањ Пе-
тра, адвоката у Новом Саду дана 9. 3. 2020. године, те да исту наставља код Травица 
Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 10. 3. 2020. године.

25. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕРИЋ САЊА, адвокатски приправник у 
Новом Саду прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Шокић Стаменковић 
Душанке, адвоката у Новом Саду дана 14. 3. 2020. године, те да исту наставља код 
Перић Марине, адвоката у Новом Саду, дана 15. 3. 2020. године.

26. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је РАДОВАНОВИЋ ГОРДАНА, адвокатски 
приправник у Новом Саду прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Пејовић 
Мире, адвоката у Новом Саду дана 9. 3. 2020. године, те да исту наставља код Пантић 
Пиља Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 10. 3. 2020. године.

27. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправ-
ник у Новом Саду прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Пантић Пиља Би-
љане, адвоката у Новом Саду дана 6. 3. 2020. године, те да исту наставља код Шијан 
Николе, адвоката у Новом Саду, дана 7. 3. 2020. године.

28. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је УГЉЕШИН ЈЕЛЕНА, адвокатски приправ-
ник у Панчеву прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Угљешин Ђуре, адво-
ката у Панчеву дана 9. 3. 2020. године, те да исту наставља код Копривица Олега, 
адвоката у Панчеву, дана 10. 3. 2020. године.

29. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИТРИЋ СОЊА, адвокатски приправник у 
Кули прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Салак Јоаким-Јулијана, адвоката 
у Кули дана 17. 3. 2020. године, те да исту наставља код Бенић Зорана, адвоката у 
Кули, дана 18. 3. 2020. године.

30. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је АРАЂАНСКИ ЛАЗАР, адвокатски приправ-
ник у Зрењанину прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Станков Милана, 
адвоката у Зрењанину дана 4. 3. 2020. године, те да исту наставља код Станков Јова-
на, адвоката у Зрењанину, дана 5. 3. 2020. године.

31. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Галић Милош, адвокат у Новом Саду стекао 
научни назив доктор наука – правне науке.

32. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да су Вучковић Милишић Тања и Рацков Снежана, 
адвокати у Зрењанину, основале „Заједничку адвокатску канцеларију „Рацков & Вуч-
ковић Милишић“ са седиштем у Зрењанину, Краља Александра I Карађорђевића 2, 
почев од 10. 3. 2020. године.

33. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић 
са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Машић Милице, адвоката у Новом Са-
ду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 5. 3. 2020. године.

34. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић 
са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Стајић Батић Ирене, адвоката у Новом 
Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 16. 3. 2020. године.
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35. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАШИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 5/1, стан 1, почев од 6. 3. 
2020. године.

36. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ИГИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Фрушкогорска 47, стан 30, почев 
од 10. 3. 2020. године.

37. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БЛАГОЈЕВИЋ БРАНИМИР, адвокат у Новом 
Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Телечког 13, почев од  
9. 3. 2020. године.

38. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАНДИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом 
Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Далматинска 31, почев од  
4. 3. 2020. године.

39. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЗРИЊАНИН ДУШКО, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ћирпанова 38, почев од 4. 3. 2020. 
године.

40. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ХОРЊАК СОЊА, адвокат у Зрењанину, пре-
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Слободана Бурсаћа 14, почев од 9. 3. 
2020. године.

41. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАРИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Инђији, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра Првог 9/I/5, почев од 
2. 3. 2020. године.

42. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПАВЛОВИЋ МАЈА, адвокат у Старој Па-
зови, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бранка Радичевића 12–14, 
ламела А, локал 7, почев од 9. 3. 2020. године.

43. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВЕЈНОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Сомбору, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мите Поповића 8, почев од 1. 4. 
2020. године.

44. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛИЋ СТРАХИЊА, адвокат у Сомбору, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мите Поповића 19/А, почев од 1. 3. 
2020. године.

45. ОДОБРАВА СЕ захтев Гагес Сандре, адвокатског приправника у Ковачици, 
на адвокатско-приправничкој вежби код Милошевић Драгана, адвоката у Ковачици за 
продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 9. 5. 2021. 
године.

Управни одбор
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ку чланка, испод наслова, а изнад кључних речи. 
Сажетак треба да има од 60 до 200 речи и треба да 
стоји између заглавља (наслов, име(на) аутора и 
др.) и кључних речи, након којих следи текст члан-
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Навођење књига
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Навођење извора с интернета
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