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ОДРЕДБЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРЕТХОДНОГ КРИВИЧНОГ 
ПОСТУПКА НАЦРТА ЗКП СРБИЈЕ ИЗ АПРР1ЛА 2010. ГОДИНЕ 

УПОРЕЂЕНЕ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ОДРЕДБАМА 
ИТАЛИЈАНСКОГ ЗКП*

САЖЕТАК: У Србији се ужурбано припрема нови Законик 
о кривичном поступку, трећи по реду у последњих десетак го- 
дина. Као и његов неуспешни претходник, ЗКП из 2006. годи- 
не, који је после дугог оклевања станл>ен ван снаге, a да у 
пракси никад није био примењен, и нови Законик би требало 
да у нашу правосудну праксу уведе неке процесне установе за- 
сноване на идејама англо-америчке правне културе. Међу тим 
установама најзначајнија је нова организација претходног кри- 
вичног поступка у коме би данашња судска истрага постала де- 
латност јавног тужиоца и полииије, дакле, делатност админи- 
стративних органа. Тај трансплантацијски експеримент од са- 
Mor почетка је праћен великом конфузијом и неразумевањем. У 
реформу се ушло са слепим веровањем да ће она решити неке 
од најважнијих тешкоћа које данас имамо у кривичном поступ- 
ку, мада се у почетку није довољно знало ни како нови модел 
несудског претходног кривичног поступка функционише у пра- 
ву из Kora се преузима, ни са којим ће се тешкоћама после 
увођења суочити у нашем праву. Када се увидело да се нови 
истражни модел не може преузети без адаптације, приступило 
се хибридним решењима и прилагођавању ориганала условима 
домаће стварности, које по мишл>ењу аутора, прете да угрозе 
неке од основних принципа традиционалног кривичног по- 
ступка.

Рад примљен: 05. 01. 2011. године.
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Италија је била прва европска држава која је још пре више 
од две деценије спровела један такав експеримент, који се са 
аспекта успешности још не може дефинитивно оценити. Он је 
у Италији изазвао озбиљне сукобе између тамошњих судова и 
парламента, и трвења између новог (пресађеног) и наслеђеног 
кривичног процесног права. Временом су те почетне тешкоће 
ипак савладане уз неколико интервенција Уставног суда и пар- 
ламента који је више пута мењао Закон, па чак једном и сам 
Устав. Аутор у овом раду даје упоредно-правни приказ норми 
ЗКП Италије из 1988. године које се односе на организацију 
претходног поступка и одговарајућих одредаба Нацрта новог 
ЗКП Србије, надајући се да би та анализа могла корисно да 
послужи при коначној редакцији новог ЗКП Србије.

Кључне речи: Нацрт ЗКП Србије (2001), тужилачка истрага, 
италијански ЗКП (1988), докази, циљ истраге, појам кривичног 
поступка, истражне радње, доказна снага истражних радњи, 
контрола оптужбе, расправни и истражни списи

1. Законик о кривичном поступку из 2001. год. донео је крупне 
и значајне промене у односу на претходни Закон из 1976. године, 
тако да је наш кривични поступак од тада у потпуности постао 
усклађен са савременим општеприхваћеним правним стандардима у 
области људских права и другим условима нове друштвене стварно- 
сти. Ипак, већ тада је било наговештено доношење новог закони- 
ка, образложено потребом реформе претходног кривичног поступ- 
ка, која би се састојала у преношењу постојеће судске истраге у 
надлежност других, несудских субјеката, да би кривични поступак 
постао бржи и ефикаснији. Већ тада је било речено да је та рефор- 
ма неизбежна, али да је за извесно време треба одложити да би се 
стекли потребни услови за њено спровођење. Први службени наго- 
вештај те идеје налази се у Националној стратегији реформе право- 
суђа од 25. маја 2006. године. У том документу Владе Републике 
Србије стоји: „Република Србија he постепено увести систем којим се 
оГраничава улога истражних судија, тужиоци he преузети одговор- 
ност за прикупљање доказа да би се oMoeyhmo ефикасније процесуира- 
ње кривичних случајева”. Остављајући по страни рђав стил и језик 
којим је написан овај исказ и правописне грешке које садржи, види 
се да је већ у то време била донета политичка одлука о реорганиза- 
цији истражног поступка иако изгледа да писци Стратегије још ни- 
су имали сасвим јасне представе о томе како та реформа треба да 
изгледа: истражни судија неће бити укинут (као што ће се на крају 
ипак десити), већ ће његова делатност бити ограничена; тужиоци 
(јавни) ће „преузети одговорност за прикупљање доказа”, што се 
може тумачити на два различита начина: да ће јавно тужилаштво 
преузети одговорност за прикупљање доказа који су му потребни за 
подизање оптужнице (а не за доношење пресуде у будућем кривич- 
ном поступку) и обрнуто, да ће оно прикупљати и доказни матери- 
јал који ће имати пуну доказну снагу у будућем кривичном поступ-
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ку. Каснија операционализација ових начелних опредељења Страте- 
гије показала је да се мислило на другу од две напред поменуте мо- 
гућности. Одмах после усвајања Стратегије и у литератури и у зако- 
нодавству се почело говорити о „тужилачкој истрази” и о „докази- 
ма” изведеним у тој истрази који могу бити коришћени као докази 
у даљем кривичном поступку и судској пресуди. На том становишту 
је био и неуспели ЗКП из 2006. године, донет скоро у исто време 
кад и Стратегија („Сл. гласник PC”, бр. 46. од 2. јуна 2006. године)' 
и најновији Нацрт ЗКП од 14. септембра 2010. год. који се припре- 
ма у истом циљу, да уведе „тужилачку истрагу”.

Да ли је нова, несудска истрага, заиста тужилачка истрага, као 
niTO се она код нас претежно схвата, и да ли су „докази” стечени у 
тој истрази употребљиви у судском кривичном поступку за доноше- 
ње судске пресуде главна су питања којима ћемо се у овом прилогу 
бавити. При томе, основ за наше закључке и за критику одредаба 
Нацрта црпићемо из решења италијанског ЗКП (СРР) који је међу 
првима у Европи, пре више од две деценије (1988. године),^ по узо- 
ру на англоамерички кривични поступак, прихватио „тужилачку”, a 
нешто касније „страначку” истрагу, уместо судске.^

2. Циљ нове истраге дефинисан је у члану 301. став 2. HaupTa."* 
Kao основни циљ истраге означено је прикупљање доказа и подата- 
ка да би се могло оценити да ли ће тужилац подићи оптужницу или 
обуставити поступак. Истрази су, међутим, дати и други циљеви ко- 
ји се своде на обезбеђивање несметаног тока главног претреса, ако 
до главног претреса дође, где спада и прикушвање доказа за које 
постоји опасност да се неће моћи поновити на главном претресу 
или би њихово извођење било отежано, као и других доказа који 
могу бити од користи за поступак a чије се извођење показује це- 
лисходним. Овако је могао бити дефинисан циљ судске истраге (в. 
члан 241. став 2. важећег ЗКП), али не и нове „тужилачке” истраге. 
Прво, део одредбе који омогућује извођен>е доказа који се на глав- 
ном претресу више не би могли извести морао је бити прецизиран 
и допуњен условима под којима се ти докази у истрази морају изве- 
сти: на доказном рочишту, пред судијом за претходни поступак и у 
процесној форми. Друго, извођење доказа корисних за каснији по- 
ступак у новој истрази, мислимо, да не долази у обзир. To не може 
да буде циљ нове несудске истраге, јер природно место за извођење

* Тај Законик није дочекао да буде при.мењен у судској пракси и стављен је 
ван снаге Законом о изменама и допунама ЗКП од 3. септембра 2009. године.

2 Тај је Закон после тога више пута мењан и допуњаван, последн>и пут 23. маја 
2008. године.

3 Законом бр. 397. од 7. децембра 2000. год. дато је и одбрани право да преду- 
зима истражне радње у претходном поступку.

Иако стоји под истим насловом („сврха истраге”) став 1. тог члана се односи 
на сасвим друго питање.
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доказа је само судски главни претрес, a не тужилачка истрага. У тој 
истрази се могу прикупљати, али по правилу не и изводити докази.

У члану 326. италијанског ЗКП сврха „тужилачке” истраге, тј. 
„претходних истраживања” одређена је овако: „У оквиру својих 
овлашћења, јавни тужилац и правосудна полиција спроводе истра- 
живања неопходна за вршење кривичног гоњења”. Дакле, у тој ис- 
трази се не изводе никакви докази за будући кривични поступак, 
већ предузимају истражне радње (међу њима и оне којима се откри- 
вају и прикупљају докази) неопходне за вршење кривичног гоњења 
учинилаца кривичних дела. Разлика између једног и другог схвата- 
ња је велика и из ње произлазе многе друге исто тако крупне и зна- 
чајне последице.

3. Према Нацрту ЗКП Србије јединствени кривични поступак 
започиње са три фазе (које одговарају преткривичном и претходном 
кривичном поступку). To су: предистражни поступак (глава XV), 
истрага (глава XVI) и оптужење (глава XVTI).  ̂Предистражни посту- 
пак (који обухвата одредбе о кривичној пријави, о поступању јавног 
тужиоца са кривичном пријавом и о овлашћењима полиције) одго- 
вара данашњем предкривичном поступку и више је полицијски него 
тужилачки поступак, за разлику од истраге која је формално тужи- 
лачка делатност, с тим што јавни тужилац све н>ене радње може по- 
верити ради извођења органима полиције. Деоба овог поступка на 
предистражни поступак и истрагу нема хшого смисла и оправдања. 
Та деоба има смисла кад је истрага судска делатност, да би се одво- 
јила од административног предкривичног поступка који је несудска 
делатност. Када је и истрага несудска (административна) делатност, 
нема никакве' потребе да се одваја од полицијских извиђаја који 
имају исту (несудску) правну природу. На другој страни, нова не- 
судска природа истражног поступка захтевала би обавезно поделу 
кривичног поступка на административни претходни поступак (са 
судском контролом оптужног акта) и чисто судски главни поступак. 
Нацрт ту поделу не предвиђа, иако због разлике у правној природи 
својих стадијума кривични поступак више не може да остане једин- 
ствена целина.

Италијански ЗКП са разлогом не познаје више фаза претход- 
Hor кривичног поступка, већ само једну коју назива „претходна ис-

5 ЗКП БиХ не одваја претходни поступак од главног, већ излаже ток једин- 
ственог кривичног поступка који започиње са истрагом (гл. XIX) и наставља се са 
поступком оптуживања (глава XX), главним претресом (глава XXI) итд. — ЗКП Хр- 
ватске говори о два стадијума кривичног поступка: претходном поступку и главном 
поступку (расправа и пресуда), с тим што претходни поступак садржи одредбе о ка- 
зненом прогону (кривична пријава, поступак са кривичном пријавом, извиди и дока- 
зне радње које не трпе одлагање), одредбе о истрази и одредбе о оптуживању. — 
ЗКП ДГ има одредбе о току јединственог кривичног поступка који започиње са из- 
виђајем, a наставља се истрагом, подизањем оптужнице и преиспитивањем опту- 
жнице итд. — Македонски ЗКП има посебан одељак о претходном поступку у који 
спада: предистражни поступак (глава XX), истражни поступак (глава XXI) и посту- 
пак оптуживања (глава XXII).

562



траживања”. Будући да је исте (несудске) правне природе, претход- 
ни кривични поступак је јединствен.

4. Из ове разлике проистичу даље крупне последице. Према 
Нацрту нашег новог ЗКП истрага треба да остане саставни део кри- 
вичног поступка, као што је била и до сада, иако ће потпуно про- 
менити своју правну природу, од судске постаће административна 
делатност. Српски законодавац нема у виду да се променом истра- 
жног модела мења и досадашње схватање појма и обима кривичног 
поступка. Нова несудска истрага престаје да буде део кривичног по- 
ступка у правом смислу речи. И у новој организацији она ће остати 
кривични поступак, али у једном другом, ширем или неправом 
смислу, за разлику од главног поступка који остаје кривични посту- 
пак у правом смислу речи.® Због тога, опет не без разлога, итали- 
јански законодавац говори о „претходним истраживањима”, a не о 
истрази, па тако тај поступак деформализује и јасно одваја од фор- 
малног кривичног поступка у правом смислу речи. Тај се поступак 
према својој правној природи може упоредити са нашим досада- 
шњим преткривичним поступком и биће велика грешка ако га зако- 
нодавац поистовети са данашњом судском истрагом.

5. Из oBora проистичу и многа друга потпуно неприхватљива 
решења у Нацрту новог ЗКП Србије. Тако нпр. у поменутој одредби 
члана 301. став 2. Нацрта четири пута је поменута реч „доказ”, без 
икаквих ограда, тако да се има схватити у процесно-правном сми- 
слу, тј. да је реч о доказу који је употребљив и за судску пресуду иа- 
ко је изведен у несудској истрази. Осим тога, на неколико других 
места је посебно наглашено да ће се резултати појединих истра- 
жних радњи (саслушања осумњиченог, испитивања сведока и сл.) 
сматрати доказима у будућем судском поступку (в. одредбу члана 
295. став 4). При томе Нацрт не прави разлику да ли је „доказну 
радњу” предузео јавни тужилац или полиција. Радње и једних и 
других органа имају тре™ан доказних радњи. Нацрт чак има и оп- 
шту одредбу према којој „докази које је полиција прибавила преду- 
зимањем доказних радњи у предистражном поступку могу бити ко- 
ришћени у даљем току кривичног поступка ако су доказне радње 
спроведене у складу са овим закоником” (члан 293. став 2. Нацрта).

Супротно томе, италијански ЗКП радњама предузетим у прет- 
ходним истраживањима у принципу не признаје својство доказа у 
кривичном поступку.’ To је лако разумљиво ако се има у виду да су

® Шире о томе в. наше радове Схватање појма кривичног поступка у Законику 
о кривичном поступку Србије, „Гласник Адвокатске коморе Војводине”, 10—11/2006, 
стр. 531—545. и Тужилачка исШрага и појам кривичноГ поступка у Законику о кривич- 
ном поступку Србије из 2006. године (Споменица Николи Матовском, на македон- 
ском).

 ̂ Тако и Antoinette Perrodet, у European Criminal Procedures, Cambridge Univer
sity Press 2002, p. 380. Радње претходнога истраживања имају природу претпроцесне 
делатности јер се проводе пре покретања кривичног поступка и по правилу остварују
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y питању радње K oje су предузете у Једном другом циљу и то од 
стране административних органа. Ако према уставу грађанин има 
право да му суди независни суд и ако се суђење састоји не само од 
примене права, већ и од утврђивања чињеница, онда све радње на 
којима ће се засновати судска пресуда у начелу морају бити изведе- 
не од стране суда или бар пред судом који ће пресуду изрећи. И 
основна начела акузаторског поступка налажу да докази употребљи- 
ви за доношење судске одлуке буду изведени непосредно од стране 
судећег суда на контрадикторан начин. Изузетак су радње предузете 
на доказном рочишту које је посебно регулисано у одредбама чл. 
392—404. СРР. С обзиром на то да делатност коју предузима јавни 
тужилац нема доказни значај, може се указати потреба да се у току 
претходних истраживања морају предузети радње чије се предузи- 
мање не може одложити до главног претреса. Због тога СРР пред- 
виђа доказно рочиште као изузетну установу, с обзиром на то да је 
главни претрес природно место за извођење доказа. Изузетност ове 
установе је одређена у члану 392. чије одредбе изричито прописују 
случајеве у којима се поједини докази могу извести на доказном ро- 
чишту. To се рочиште држи пред судијом кад треба прибавити ис- 
каз сведока за кога се основано претпоставл>а да неће моћи да буде 
саслушан на главном претресу због болести или неке друге тешке 
сметње или исказ сведока који ће вероватно бити подвргнут наси- 
љу, претњи или подмићивању да не би сведочио или да би дао ла- 
жан исказ, као и у неким другим сличним случајевима. Законик са- 
држи детаљне одредбе о лицима која могу захтевати доказно рочи- 
ште, о подношењу захтева и одлучивању о захтеву, претпоставкама 
за одржавање рочишта, току поступка на рочишту, употребљивости 
доказа прибављених на доказном рочишту итд. На главном претре- 
су се могу употребити докази прибављени на доказном рочишту 
само ако је бранилац оптуженог присуствовао њиховом извођењу 
(члан 403. став 1). За доказно рочиште, на коме се антиципирано 
изводе докази, кључна је одредба члана 401. став 5, према којој се 
докази изводе на седници већа уз пуно остварење принципа кон- 
традикторности.

Нацрт новог ЗКП Србије доказно рочиште и не спомиње (због 
Tora што се доказима сматрају и радње предузете од стране полици- 
је и јавног тужиоца мимо услова за држање доказног рочишта). 
ЗКП из 2006. год. је имао одредбе и о доказном рочишту и о дока- 
зној снази радњи које су изведене ван рочишта, не од судије, већ од 
полиције или јавног тужиоца. Те су одредбе биле потпуно нелогич- 
не и збуњујуће, јер су признавале исту доказну вредност радњама 
предузетим од стране судије на доказном рочишту и радњама пред- 
узетим од стране полиције и јавног тужиоца ван доказног рочишта,

свој циљ унугар тог стадијума (Maria Grazia Coppetta, Талијански казнени посшупак, у 
редакцији Б. Павишића, Ријека 2002, у ко.ментарима уз књигу пету).
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па се постављало питање зашто ангажовати судиЈу кад се исти ре- 
зултат може постићи и без њега. И уместо да се одустане од инси- 
стирања на доказној вредности полицијских и тужилачких радњи 
које су предузете у претходном поступку у Нацрту се касније оду- 
стало од доказног рочишта.®

6. Погрешно схватање да је нова „тужилачка” истрага део кри- 
вичног поступка у правом смислу речи и да се у њој могу изводити 
докази и за будућу судску пресуду довело је до тога да су приређи- 
вачи новог ЗКП потпуно напустили појмове „истражна радња” и 
„истраживање” и заменили их доследно појмовима „доказна рад- 
ња” и „доказ”. Та је замена била потпуно погрешна. У првом реду 
због тога што се у новој истрази заиста предузимају само истражне 
радње, тј. радње претходног истраживања, као што их назива ита- 
лијански законодавац, a не доказне радње у процесно-правном сми- 
слу речи, a и због тога што се под тај термин не могу подвести све 
радње које се предузимају у истрази (нпр. радње обезбеђен>а и про- 
вере доказа и др.). To што се поједине од тих истражних радњи 
предузимају на исти начин као и доказне радње у кривичном по- 
ступку (нпр. саслушавање окривљеног) не уводи се са циљем да им 
се обезбеди доказна вредност, већ да се осигурају људска права ис- 
питаника, али и без тога, снабдевање радњи које се предузимају из- 
ван судског поступка од стране несудских органа процесном фор- 
мом није у стању да промени њихову правну природу и да их пре- 
твори у праве судске доказне радње. Истина, тако су поступили и 
други законодавци у региону (нпр. хрватски и црногорски), али не 
и македонски.’ To је учињено да би се подвукла идеја да нова „ту- 
жилачка” истрага треба да обезбеди и доказе за будућу судску пре- 
суду, чак и више него што је то било могуће у ранијој судској ис- 
трази.

7. Иако истрага престаје бити део формалног кривичног по- 
ступка, у новом претходном поступку окривл>ени и његова одбрана 
морају имати шансу да прибављају доказе у своју корист, једнако 
као друга странка будућег кривичног поступка, јавни тужилац. Осим 
„тужилачке” истраге мора, дакле, постојати и могућност истражне 
делатности браниоца, тј. „бранилачка истрага”. Овде није реч о 
принципу Једнакости оружја” процесних странака, јер странака у 
правом смислу речи још и нема, већ о стварању реалних предуслова 
за спровођење тога принципа у будућем судском поступку. За раз- 
лику од ЗКП из 2006. год. који такву могућност уопште није пред- *

* Доказно рочиште познаје и нови хрватски ЗКП (чл. 235—238) и нови црно- 
горски ЗКП (члан 269). Одредба црногорског ЗКП о том рочишту, са називом „суд- 
ско обезбеђење доказа”, смештена је у одељак о извиђају, a не у одељак о истрази.

9 Пре.ма члану 295. новог ЗКП Македоније у току истраге јавни тужилац пред- 
узима истражне радње, и то; претресање, привремено обезбеђивање и одузимање 
ствари или имовине, испитаванл осумњиченог, испитивање сведока, одређивање 
вештачења, увиђај и реконструкција и посебне истражне мере.
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виђао Нацрт има одредбе о „прикупљању доказа од стране одбра- 
не” (члан 307), али су те одредбе више него скромне.

Предвиђено је само да осумњичени и његов бранилац имају 
начелно право да самостално прикупљају доказе у корист одбране, 
али потребне радње не могу да предузимају сами већ посредством 
јавног тужиоца. Ако јавни тужилац одбије предлог одбране или о 
њему не одлучи у одређеном року, предлог за извођење доказа од- 
брана може поднети судији за претходни поступак који, ако ra 
усвоји, налаже јавном тужиоцу да предложену радњу предузме у од- 
ређеном року. Ако јавни тужилац то ипак не учини, ту радњу ће на 
нови предлог осумњиченог или његовог браниоца предузети судија 
за претходни поступак или ће наложити да то уради полиција (!?). 
Предвиђени поступак је сувише компликован, дуготрајан, неефика- 
сан и недовољан.

Италијански законик има о томе много сврсисходније и потпу- 
није одредбе у члановима 327, 391^/5, 2>9\1ег, 39lquarter, 39lsexies, 
39lsepties, 39locties, 39\nonies и 39ldecies. Према одредбама тих 
чланова бранилац окривљеног се може посаветовати {conferire) са 
лицима која су у стању да му саопште околности корисне за циљеве 
истражне делатности. Примање тих обавештења одвија се путем не- 
забележеног разговора. Бранилац од таквог лица може да затражи 
писану изјаву, коју ће забележити на прописани начин. Лице које 
даје изјаву бранилац мора претходно да обавести о сврси разговора, 
0 праву да ускрати изјаву, о забрани да открије питања која му је 
пре тога поставл>ао јавни тужилац или полиција и своје одговоре на 
та питања, као и о кривичној одговорности за давање лажног иска- 
за. Прикупљању обавештења не могу да присуствују осумњичени (la 
persona sottoposta alle indagini — лице подвргнуто истраживању), 
оштећени и друга приватна лица. Ако лице које има сазнања кори- 
сна за циљеве бранилачке истраге одбије да исказује, бранилац мо- 
же захтевати да га саслуша јавни тужилац, који о томе захтеву треба 
да одлучи у року од седам дана. Саслушању се не може подврћи 
осумњичени у том или другом поступку. Уместо обраћања јавном 
тужиоцу бранилац може да затражи спровођење доказног рочишта.

Осим тога, бранилац може да од органа јавне управе тражи ис- 
праве којима ти органи располажу, као и њихов препис или копију 
о свом трошку. Бранилац има право да обави преглед места и ства- 
ри да би их описао и извршио техничка, графичка, просторна, фо- 
тографска или аудиовизуелна снимања. Ако је потребно приступити 
приватним просторима или просторима који нису отворени за јав- 
ност a нема дозволе од стране њиховог држаоца, приступ одобрава 
судија на захтев бранидца, образложеном наредбом којом одређује 
и начин њеног извршења. Приступ стамбеним просторијама и њи- 
ма припадајућим стварима није допуштен, осим ако је потребно 
утврдити трагове и материјалне доказе кривичног дела.
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8. Нацрт новог ЗКП Србије има и озбиљне недостатке у погле- 
ду систематике. Део други будућег Законика који се односи на ток 
поступка садржи пет глава: глава XV Предистражни поступак (са 
одељцима: А. Кривична пријава и Б. Овлашћења органа предистра- 
жног поступка); глава XVI Истрага (са одељцима: А. Основне од- 
редбе и Б. Споразуми јавног тужиоца и окривл>еног); глава XVII 
Оптужење; глава XVIII Главни претрес и пресуда и глава XIX По- 
ступак по правним лековима. Основни недостатак ове систематике је 
у томе што два стадијума кривичног поступка, претходни поступак 
и главни поступак нису одвојени један од другог, иако се они одва- 
јају и у литератури и у законодавству. Последица тога је формирање 
погрешног утиска да је циљ кривичног поступка јединствен и не- 
променљив и да су све његове фазе исте правне природе, иако је 
први стадијум чисто административне, a само други судске приро- 
де. Посебно је проблематична структура главе XVI, јер ако постоје 
„основне одредбе” о истрази требало би очекивати да су на неком 
другом месту дате и неке допунске или посебне одредбе о тој делат- 
ности. Много је боља систематика важећег Законика према којој је 
ток поступка подељен на; А. Преткривични поступак, Б. Претходни 
поступак који се дели на истрагу и стављање окривљеног под опту- 
жбу (оптужница и приговор против оптужнице), В. Главни претрес 
и пресуда и Г. Поступак по правним лековима. Сада би шема тока 
кривичног поступка требало да изгледа овако: А. Претходни посту- 
пак (који обухвата истрагу и ставл>ање окривљеног под оптужбу, тј. 
подизање и контролу оптужнице), Б. Главни поступак и В. Посту- 
пак по правним лековима.

9. Глава XVII Нацрта има наслов „Оптужење”. Поред одредаба 
о подизању оптужнице у њој се налазе и врло важне одредбе о по- 
ступку судске контроле подигнуте оптужнице. Према тим одредбама 
оптужницу која је прописно састављена председник ванрасправног 
већа доставља окривљеном који има право да поднесе писани одго- 
вор у року од осам дана од дана достављања оптужнице. Свака оп- 
тужница (не само она на коју је окривљени одговорио) подлеже 
судској контроли. Циљ је да се пре ступања на снагу прелиминарно 
утврди да ли је тужилац скупио довољно доказа, односно да ли је 
његов оптужни акт основан и да се спречи неосновано извођење 
окривљеног на главни претрес. Одговор окривљеног није обавезан, 
нити је услов за испитивање оптужнице. Контролу врши ванра- 
справно веће, по службеној дужности, у седници и без присуства 
странака. Веће може да донесе неколико различитих одлука: да суд 
коме је поднета оптужница огласи ненадлежним; да нареди јавном 
тужиоцу да истрагу допуни или да је спроведе, ако она није вођена, 
односно приватном тужиоцу да прикупи одређене доказе; да донесе 
решење о издвајању записника или обавештења која се по закону 
морају издвојити из списа; да решењем одлучи да нема места опту- 
жби и обустави кривични поступак, односно да решењем одбије
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оптужбу (члан 344). Ако не донесе ниједну од напред поменутих 
одлука веће ће својим решењем оптужницу потврдити.

Ново уређење ове фазе поступка не представља никакво су- 
штинско унапређење у односу на досадашње стање, али је извесно 
да ће суд оптеретити огромном количином посла који до сада није 
имао, будући да ће се контролисати свака оптужба, a не само она 
против које окривљени поднесе приговор. Досадашње испитавање 
оптужнице поводом приговора окривљеног обављано је рутински и 
није давало скоро никакве резултате, управо због тога што је тај по- 
ступак текао без странака и без икакве контрадикторности. Насу- 
прот томе, у упоредном праву овој фази поступка поклања се са 
разлогом изузетна пажња. Та фаза поступка обично има свој посе- 
бан орган (оптужно веће, веће за оцену оптужбе или сл.), своје по- 
себно рочиште, страначку јавност, пуну контрадикторност итд. Та- 
ко на пример, према италијанском СРР, кад јавни тужилац подне- 
се захтев за упућивање окривљеног на суђење {richiesta di rinvio a 
giudizio — члан 405. став 1), који у ствари има значај и садржину 
оптужног акта, суд заказује тзв. претходно рочиште (udienza prelimi- 
nare). Поступак на том рочишту представл>а гаранцију да окривље- 
ни неће бити без основа оптужен и изведен пред суд. У ствари, нај- 
важнија функција тога рочишта је да буде „филтер” који ће спреча- 
вати ступање на правну снагу неоснованих оптужница. Истовреме- 
но оно служи и за одређивање врсте поступка који ће се у датом 
случају водити, омогућујући тако избор посебних поступака без глав- 
ног претреса, посебно скраћеног поступка.’® Претходно рочиште се 
држи или пред судијом појединцем или пред већем тројице судија 
{camera di consiglio), у зависности од врсте кривичног дела, и у 
присуству странака, окривљеног, оштећеног и јавног тужиоца. Стран- 
ке претходно могу разгледати списе претходних истраживања у пи- 
сарници суда. Јавни тужилац може у међувремену да предузима до- 
пунска истраживања чији се резултати дају на увид одбрани, a окри- 
вљени може да тражи непосредно суђење све до три дана пре сед- 
нице.

Рочиште се одржава уз обавезно суделовање јавног тужиоца и 
браниоца окривљеног (члан 420). У расправи окривљени може да- 
вати изјаве према свом слободном нахођењу и захтевати да буде ис- 
питан према правилима cross examination. Ако судија сматра да мо- 
же одлучити на основу „стања списа”, тј. на основу писаних подне- 
сака и прибављених исправа, издаје налог којим одређује суђење 
или проглашава пресуду да нема места даљем поступку. Ако међу-

•0 Кривични поступак .може започети и улагањем посебног оптуженог акта 
предвиђеног за посебне, скраћене поступке (procedimenti speciali). Пре.ма СРР посеб- 
ни поступци су: 1) скраћено суђење {giudizio abbreviato), 2) примена казне по захтеву 
странака {applicazione della репа su richiesta delle parti), 3) Ј^рзано суђење (giudizio 
direttissimo), 4) непосредно суђење (giudizio immediato) и 5) декретни поступак (pro- 
cedimento per decreto).

568



тим, судија сматра да не може одлучити на основу „стања списа , 
може упутити јавног тужиоца да предузме даља истраживања (члан 
421. bis) или по службеној дужности одредити извођење доказа за 
које верује да су одлучујући за одбијање оптужбе (члан 422). Након 
извођења доказа јавни тужилац и бранилац излажу своје закључке. 
Судија издаје налог којим одређује упућивање на суђење или изриче 
пресуду да нема места даљем поступку. У току претходнога рочишта 
допуштена је измена оптужбе и њено проширење новим кривичним 
делима окривљеног.

Према законима о кривичном поступку неких држава ово ро- 
чиште има и друге задатке и циљеве: да странке предоче доказе које 
намеравају изводити на главном претресу и да се окривљени изја- 
сни 0 кривици (ЗКП Хрватске и ЗКП Македоније).

Састављачи Нацрта су били пред дилемом за које од два могу- 
ћа рочишта се определити: за оптужно рочиште у претходном по- 
ступку или припремно рочиште за главни претрес. Учинило им се 
да обадва не долазе у обзир, јер будући да су јавна за странке и 
контрадикторна, сувише би оптеретили поступак. Определили су се 
за припремно рочиште које се држи по завршетку претходног по- 
ступка пред председником већа за главни претрес у присуству стра- 
нака и оштећеног и на коме се оптужени изјашњава о оптужби (да 
ли је признаје или оспорава — члан 354), a странке и оштећени 
предлажу и образлажу доказе које „намеравају да изведу на главном 
претресу”, уз претњу да касније неће моћи да изводе оне доказе ко- 
ји су им били познати a на том рочишту их неоправдано нису пред- 
ложили (члан 355). Резон је био погрешан. Видели смо напред да 
нешто од онога што се постиже на припремном рочишту за главни 
претрес може бити остварено и на рочишту у претходном поступку, 
тј. на рочишту за испитивање оптужнице. О оптужници би се опту- 
жени са истим ефектом могао изјашњавати и на главном претресу, 
a због предлагања доказа нема смисла установљавати посебно рочи- 
ште, јер предлог доказа једна странка (тужилац) већ је навео у својој 
оптужници (члан 337. став 1. тач. 5), a друга странка (окривљени) 
не би могла у том погледу да буде никако дисциплинована, a да се 
не доведе у питање њено основно право на одбрану, које захтева да 
јој се омогући да доказе у своју корист подноси у току читавог по- 
ступка, без икаквих препрека и ограничења. Према италијанском 
СРР странке су дужне да пре главног претреса доставе допис с име- 
нима сведока, вештака и техничких саветника чије саслушање наме- 
равају да траже на главном претресу. Због свега тога, наш би зако- 
нодавац требало да пружи предност рочишту за испитивање опту- 
жнице и да то рочиште учини важном и контрадикторном фазом 
кривичног поступка, a да припремање главног претреса, као и до 
сада, препусти председнику већа, с тим што се неки важни послови 
припремања главног претреса могу обавити и на рочишту за испи- 
тивање оптужнице, ако оптужница на том рочишту буде потврђена.
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10. За разлику од осталих закона о кривичном поступку (итали- 
јанског, хрватског, македонског и других) Нацрт нашег 6yziylier За- 
коника нема одредбе о „обликовању списа за главни претрес”. Из 
тога следи закључак да у том погледу неће бити никаквих промена у 
односу на досадашње стање, тј. да ће се спис формиран у несудској 
истрази доставл>ати судећем суду да би га он даље водио као спис 
судског главног претреса. Спис остаје јединствен. За разлику од то- 
га, италијански ЗКП налаже већу за претходно рочиште да одмах 
после издавања налога за суђење у контрадикторном поступку и уз 
присуство јавног тужиоца и браниоца приступи образовању рас- 
правног списа који се шаље расправном судији. Члан 431. СРР од- 
ређује шта у тај спис улази по сили закона и a шта према споразуму 
странака. Истражни спис јавног тужиоца који се предаје писарници 
на располагању је странкама, али не и расправном суду; у њему 
остају сви поднесци који не улазе у расправни спис (изгледа да би 
тада постале сувишне одредбе нашег законика о издвајању из списа 
незаконитих доказа и записника о обавештењима датим полицији). 
У списе главног претреса улазе записници оних радњи предузетих у 
претходном поступку које су непоновљиве {atti non repetibili) и за- 
писници о радњама које су обављене у циљу обезбеђења доказа 
{l’incidente probatorio). Остала грађа, пре свега записници о радња- 
ма које се на главном претресу могу поновити остају у истражном 
спису јавног тужиоца. На тај начин садржина списа јавног тужиоца 
(који садржи материјал који није уврштен у расправни спис) позна- 
та је странкама, али не и судији који суди на главном претресу. 
Формирање судских списа је чворна тачка у поступку, јер обезбеђу- 
је извођење доказа на главном претресу и спречава да се судећи су- 
дија упозна са материјалом претходног истраживања. В. и члан 344. 
македонског ЗКП и члан 366. хрватског ЗКП.

Све то ипак не значи да се материјал истраге који није унет у 
расправни спис у одређеним случајевима и под одређеним услови- 
ма никако не може користити на главном претресу. Током доказног 
поступка подаци из тог списа могу се употребити за делимично или 
потпуно оповргавање садржине исказа датог на главном претресу 
ако се он разликује од исказа исте странке Р1ли истог сведока датог 
у току претходних истраживања. Искази који су прочитани ради 
оповргавања могу се узети у обзир приликом оцене веродостојности 
сведока (члан 500. став 2), не и у меритуму. Кад постоје докази да је 
сведок био подвргнут насиљу или претњи, или да му је понуђен 
или обећан новац да не би сведочио или да би лажно сведочио, 
његов исказ садржан у спису јавног тужиоца из претходног поступ- 
ка може се прочитати и приложити расправном спису. Допуштено 
је коришћење резултата доказних радњи које су предузете од стране 
правосудне полиције, јавног тужиоца, браниоца и судије за прет- 
ходно рочиште иако је поновно извођење тих радњи на главном 
претресу постало немогуће због околности које су накнадно насту-
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пиле a нису се могле предвидети у време извођења радње. Исто та- 
ко, на претресу се могу читати и искази „некоперативног” оптуже- 
ног (одсутног, одбеглог или оног који одбија да се подвргне контра- 
дикторном саслушању). На крају, странке могу у расправни спис и 
споразумно унети доказе из списа јавног тужиоца и одбране (члан 
493. став 3).

11. Италијански законодавац је од почетка упорно инсистирао 
на забрани употребе доказног материјала прикупљеног у претход- 
ном поступку од стране правосудне полиције и јавног тужиоца. То- 
ме су се, све до измена Устава из 1999, оштро супротстављали и су- 
дови опште надлежности и Уставни суд, тврдећи да те одредбе ЗКП 
иду на штету установл>авања истине. Спор је решен тек усвајањем 
уставног амандмана који је предвидео забрану да се оптужени осуди 
на основу несудског исказа сведока који није био подвргаут унакр- 
сном испитивању на главном претресу. Од те забране биле су допу- 
штена само напред наведена одступања. Осим те забране, уставни 
амандман садржи дословно преузете одредбе члана 6. Европске кон- 
венције о људским правима, које поред осталог садрже и право оп- 
туженог да се на главном претресу суочи са сведоцима оптужбе. Та- 
ко је у праксу италијанског кривичног поступка поново уведена за- 
брана да се на главном претресу читају искази из претходног по- 
ступка. Од тада је и Уставни суд Италије на становишту да се на 
главни претрес не сме пропустати материјал из претходног по- 
ступка.”

Насупрот италијанском законодавцу, српски законодавац (онај 
из 2006. год.) и приређивачи Нацрта из 2010. заузели су сасвим су- 
протну почетну позицију. Они не само да омогућују, него на неки 
начин и подстичу употребу несудских доказа из претходног поступ- 
ка на главном претресу и у судској пресуди. Каква ће бити реакција 
Уставног суда Србије, ако буде донет такав закон, остаје тек да се 
види. To, поред осталог, показује да наш законодавац нема потпуно 
јасне представе са којим циљем улази у ову реформу кривичног 
процесног законодавства. Да је хтео страначки обликован кривични 
поступак (акузаторски уместо мешовитог) и раскид са традицијом 
према којој се главни претрес своди на проверу резултата претход- 
ног поступка,’̂  заузео би сасвим другачији став. Овако нас је оста- 
вио у дилеми, шта је овом реформом намеравао да постигне.

■' О тој борби између италијанског парламента и судства, види изврсни приказ 
проф. М. Дамашке, Судбина англо-америчких процесних идеја у  Италији, „Хрватски 
љетопис за казнено право и праксу”, 1/2006, стр. 11.

'2 To би био једини могући циљ ове реформе, a убрзање поступка је од н>е 
илузорно очекивати. Убрзање се може постићи нарочито увођењем разних врста 
скраћених поступака.
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PROVISIONS ABOUT THE ORGANIZATION OF PRELIMINARY CRIMINAL 
PROCEDURE (ACCORDING TO THE DRAFT LAW ON CRIMINAL PROCEDURE 
OF APRIL 2010 COMPARED WITH THE PROVISIONS OF THE ITALIAN LAW 

ON CRIMINAL PROCEDURE)

Professor Momčilo Grubač, Ph.D.

S u m m a r y

The new Law on Criminal Procedure, third in a row in the last ten years, is being 
hastily prepared in Serbia. Like its unsuccessful predecessor, the Law on Criminal Pro
cedure from 2006, which was canceled after long hesitation, and was never applied in prac
tice, the new Law should also introduce in our case law certain procedural institutions ba
sed on the ideas of the common-law legal culture. The most important feature among these 
institutions is the new organization of the preliminary criminal procedure in which the cur
rent court investigation would become the activity of a public prosecutor and police, i.e., 
activity of administrative authorities. This transplantation experiment has been followed by 
a great confusion and lack of understanding from the start. The reform has started with an 
uitreasonable belief that it will solve some of the most important difficulties that we have 
today in the criminal procedure, although it was not clear enough how did the new model 
of the non-court preliminary criminal procedure work in the law from which it was taken 
from or what kind of difficulties would occur in our law after we introduce it. When it be
came evident that the new investigation model cannot be introduced without adaptation, the 
new hybrid solutions were made, and the original was adapted to the domestic conditions, 
which in the author’s opinion, threaten to endanger some of the basic principles of the tra
ditional criminal procedure.

Italy was the first European country that made such an experiment more than two de
cades ago, which cannot yet be definitely appraised from the aspect of efficiency. In Italy it 
provoked serious conflicts between their courts and parliaments, and frictions between new 
(transplanted) and inherited criminal procedural law. Those preliminary difficulties have 
been overcome though time by several interventions of the Constitutional court and parlia-. 
ment, which had amended the law several times, and the Constitution itself. In this paper 
the author gives a comparative-legal review of the provisions of the Criminal Procedural 
Law from 1988 that relate to the organization of the preliminary procedure and correspon
dent provisions of the draft new Law on Criminal Procedure of Serbia, hoping that this 
analysis may be useful for the final review of the new Serbian Law on Criminal Procedure.

Keywords: Draft Law on Criminal Procedure of Serbia (2001), prosecutor’s investiga
tion, Italian Law on Criminal Procedure (1988), evidence, investigation target, concept of 
criminal procedure, investigation activities, accusation control, trial and investigation files
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Luka B r e n e s e l o v i ć

P R I M E N J E N A  K R I M I N O L O G U A  (1 )*
N e m a c k o  r e še n je  z a  p o tr e b e  p r e v e n t iv n e  k r iv ic n e  r e a k c ij e * **

SAŽETAK: Savremeno preventivno krivično pravo ne može se 
legi artis primenjivati bez p>osebnog kriminološkog znanja koje je 
sredeno za potrebe analize pojedinačnog slučaja. Statistički progno- 
stički inventari sudiju i druga lica iz prakse podreduju suštinski ne- 
pouzdanim matematičkim operacijama. Drugačije, primenjena krimi- 
nologija u Nemačkoj nastoji da usavrši i naučno potkrepi načelno is- 
pravno ali nedovoljno utemeljeno rezonovanje praktičara. Ona kri- 
vično delo ne shvata kao izuzetnu okolnost, vec naprotiv uvida šeme 
opšteg, za kriminalnu aktivnost naizgled nevezanog ponaSanja (u ku- 
ći, na poslu, u odnosu sa devojkom) za koje je empirijski utvrdeno 
da su kriminološki relevantne. Na kraju analize pojedinačnog sluča- 
ja, u okviru planiranja intervencije praktičaru se pruža pouzdan oslo- 
nac u izboru sankcija koje de takve šeme odstraniti.

Ključne reči: Krivično pravo, Prevencija, Primenjena krimino- 
logija, Prognoza, Planiranje intervencije, Nemadka

Naše celokupno krivično pravo utemeljeno Je isključivo na ideji pre- 
vencije. Pod time se razume i generalna prevencija, no osnovna, nužna i 
dominantna svrha kažnjavanja i krivične reakcije uopšte je specijalna pre
vencija — neutralizacija dokazane društvene opasnosti (,jcrivice”) poje- 
dinca.

Naspram temeljne ideje prevencije i njene sveopšte realizacije u na- 
sem krivičnom pravu, u potpunoj je suprotnosti opremljenost naših nadle-

♦ U broju 10/2010 pod naslovom Primenjena kriminologija usled greške u postupku 
priredivanja nije objavljen tekst koji odgovara tom naslovu, nego drug! tekst, diji su autori 
Luka Breneselovid i Marko Novakovid. U ovom broju pokušavamo da ispravimo grešku ta- 
ko što objavljujemo tekst koji odgovara naslovu Primenjena kriminologija, koji je primljen 
08. 03. 2010. g. Izvinjavamo se autorima i ditaocima.

** Rad primljen; 08. 03. 2010. godine.
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žnih organa da u konkretnom slucaju — u pogledu sasvim odredenog 
krivca/učinioca — tu ideju sprovedu. Nemogucnost da se u konkretnom 
slucaju prema relevantnim kriterijumima utvrdi drustvena opasnost lica i 
da se prema njenom sadržaju odrede adekvatne mere koje ce je smanjiti 
nije samo odvela visokom stepenu nesigumosti i proizvoljnosti' i posebno 
prenaglasavanju lako vidljivih, all u suštini kriminološki slabo sadržajnih 
kriterijuma, kao sto je ponašanje okrivljenog u sudnici ill vladanje u za- 
vodu za izvršenje sankcija, vec i otvorila vrata za ugradivanje zakonu 
potpuno stranih momenata kao sto je medijska eksponiranost slučaja ili 
sklonost stanovništva da se nasladi kažnjavanjem.

Veliki raskorak izmedu potrebnog i stvamog znanja za uspesnu pre- 
ventivnu reakciju u pojedinačnom slucaju nije postojao oduvek, ali je da- 
nas evidentan. Taj raskorak nije posledica povecanja kriminološke nepisme- 
nosti, vec je posledica delegacije suda o društvenoj opasnosti sa apstrakt- 
nih zakonskih pravila na sudiju i druge organe i njihovu dobru ocenu.

Opasan pojedinac kao problem^ 
(individualna prevencija)

Društvo sa kriminalitetom kao problem 
(strukturalna prevencija)

Rad u nadležnim institucijama na analizi 
i usmerenju pojedinačnog slučaja 
(odluke u pojedinačnom slučaju)

Uređenje institucionalnog okvira, 
dakle samih institucija bez predočavanja 

pojedinačnog slučaja

Predkrivična
prevencija

Lice sa 
devijantnim 
ponašanjem

Služba 
socijalnog 

rada, školski 
pedagozi, 
policijski 
pozomici

Socijalna
politika

Devijantna
ponašanja

Neformalna
društvena
kontrola

Krivični
postupak

Osumnjičeni
Okrivljeni
Optuženi

Policija,
tužilaštvo,

sudovi

Uređenje
krivičnog
postupka

Kvalifi-
kovana

devijanma
ponašanja

Formalna
kontrola

Sankcije Osuđeni

Zavodske 
ustanove, 
poverenik 
za zaštitni 

nadzor

Uređenje 
sankcija i 
izvršenja

Kriminalna
ponašanja

Kažnjavanje
(kriminali-

zacija)
učinilaca

Pedagogija sa andragogijom, 
psihologija, medicina, kriminalistika, 

forenzička psihijatrija,
primenjena kriminologija

Sociologija, socijalna psihologija, 
studije krivične reakcije i opšta 

penologija, viktimologija,
kriminalnopolitička kriminologija

Znanje neophodno za usmerenje preventivne reakcije u pojedinac- 
nom slučaju — obradu pojedinacnog slučaja — je po svoj prirodi krimi- 
nološko, no njega ne nudi svaka kriminologija, vec samo ona koja je i 
metodološki, drugačije nego glavnina intemacionalne kriminologije, usme- *

* V. Drakić, Draštvena opasnost učinioca i krivično pravo, ZbPFNS 3/2007, 307 
(315 dd.).

2 Sema pred čitaocem je iscrtana i prilagodena prema Bock, Kriminologie, 32007, 19.
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rena na razumevanje i analizu pojedinačnog slučaja. Takva kriminologija 
kao zasebna disciplina postoji u Nemačkoj. Reč je o primenjenoj krimi- 
nologiji. Nju interesuje pojedinačni slučaj kao takav, naspram kriminalno- 
političke kriminologije koju interesuje kriminalitet kao pojava. Te dve kri- 
minologije se ne isključuju već nadopunjuju i čak međusobno uslovljava- 
Ju; one se have istom stvamošću, samo svaka iz nje crpi za sebe ono što 
je njoj potrebno.

I. O NEOPHODNOSTI KRIM INOLOŠKE ANALIZE  
POJEDINAĆNOG SLUČAJA

Istorijski je osnovni indikator drustvene opasnosti bilo krivično delo 
— pregnantno i apstraktno opisana radnja. Ko je šta što je krivičnim za- 
konom kao krivično delo odredeno učinio i sam je vec zbog toga bio 
opasan. Od tog vremena, koje u takvoj koncepcijskoj čistoći nikada nije 
postojalo, znatno je prestruktuirana pojava kriminalnoga, a naročito nauč- 
na svest o njoj. Kriminalitet vise nije manir grupe kao što su okoreli iz- 
grednici poput vagabunda, luckih radnika, prosjaka, uličnih razbojnika i 
drugog sveta sa deficitom socijalizacije, vec pojava koja se lako može na- 
ci kod svakog čoveka. Posebnost slučaja se na za savremenu krivičnu re- 
akciju relevantan način ni iz samog krivičnog dela, kao apstraktnog za- 
konskog opisa, ni iz predvidene sankcije ne vidi. Otuda je značaj krivič- 
nog dela danas znatno relativizovan; zakonodavac očekuje od pravosud- 
nih i drugih organa da na nizu mesta sami, praktično bez njegove opera- 
tivne pomoci, u prisustvu krivičnog dela ili čak i bez da je krivično delo 
učinjeno, utvrde stvami sadrzaj društvene opasnosti pojedinca. Takvih 
mesta je više nego što bi se mislilo.

Kod nas je najočigledniju relativizaciju krivično delo doživelo kroz 
institut dela malog značaja (čl. 18. KZ). Taj institut daje sudu pravo da 
negira društvenu opasnost ucinioca i kada je sasvim očito učinio odrede- 
nu radnju koja je „inkriminisana”. Otvoreno i na opšti način značaj kri- 
vičnog dela relativizuje tradicionalan institut odmeravanja kazne (Č1. 54. 
KZ) i uopste svaka mogucnost suda ili kojeg drugog organa da bira izme- 
du više sankcija ili da cak od njih odustane. Zakonodavac je doduše pau- 
šalno naveo koji se kriterijumi pre svih imaju uzeti u obzir prilikom od
meravanja kazne (kao takozvane otežavajuće i olakšavajuće okolnosti), no 
nije ih pobliže odredio niti utvrdio njihov relativni (medusobni) značaj, 
niti koje neimenovane okolnosti mogu prevagnuti i kada zaista prevazu, 
niti je slovom zakona osposobio organe da te olakšavajuće i otežavajuće 
okolnosti valjano utvrde, a sliku o učiniocu i njegovoj društvenoj opasno
sti uokvire. Tako nasa praksa drži da je činjenica da je neko „porodičan 
čovek” već po sebi olakšavajuća okolnost,^ iako to može bid olakšavajuća

3 Uzoma i poentirana kritika Mičanović-Pavelić, Olakšavajuće i otežavajuće okolno
sti pri odmjeravanju kazne, DD Beograd 1981, 250 dd.
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okolnost pri odmeravanju kazne samo ako jasno ukazuje da ce vec i kra- 
ĆU kaznu učinilac, imajući u vidu da čeka povratak porodici i da se pred 
njom sramoti, intenzivnije proživeti ili pak da odredeni vid socijalizacije 
nije potreban. Jos vise je sudija sam sebi prepusten kada treba da odluči 
da li treba da učinioca oslobodi od kazne (čl. 58. KZ) ili pak možda da 
mu kaznu vanredno ublaži (čl. 56) ili prosto izrekne sudsku opomenu (čl. 
77) ili kaznu zatvora ali uslovno (cl. 65. dd.). U svim tim slucajevima za- 
konodavac ocekuje intenzivnu kriminolosku analizu slučaja nezadovolja- 
vajuci se indikatorskim svojstvom učinjene inkriminisane radnje, odnosno 
krivičnog dela. Kako treba da izgleda slučaj u kome se ucinilac oslobada 
od kazne, a kako slucaj u kome se ne oslobada (iako je oslobodenje for- 
malno moguce), ali mu se zato kazna u skladu sa cl. 56. alt. 2. vanredno 
ublažava, a kako kada se niti oslobada niti mu se kazna vanredno ublaža- 
va iako je i jedno i drugo moguce (,,sud može”) zakonodavac ne kaze.

Kod maloletnih učinilaca u trenutku kada je utvrdena činjenica da su 
učinili krivično delo, ono vise nema gotovo nikakvu ulogu koja bi ga iz- 
dvojila od svake druge činjenice iz maloletnikovog života, jer je sud ovla- 
šćen i dužan da utvrdi „stepen poremecaja u drustvenom ponasanju” (Č1.
12. ZM). Iz pretpostavke da je maloletnicka delinkvencija ubikvitama,'' 
što će reći prisutna gotovo kod svakog (muškog) maloletnika, cesto se iz- 
vodi zakljucak o suštinskoj bezazlenosti i prolaznosti kriminalne aktivno- 
sti maloletnika. Takav stav ima za posledicu pogresnu „eskalacionu” ka- 
znenu politiku^ koja zahteva da se kod prvog prestupa izrekne najblaža 
sankcija, odnosno čak i postupak obustavi, a da se nadalje iz povratnič- 
kog postupka u povratnicki postupak preko ostalih stigne do najteže sank- 
cije — maloletničkog zatvora. U stvamosti medutim postoje maloletnici 
kod kojih je vrsenje krivičnih dela ispad — prolazna epizoda u odrasta- 
nju, a sa dnige strane i maloletnici čija — formalno potpuno ista krivicna 
dela — svedoče o velikom kriminalnom potencijalu. Koji maloletnik pri- 
pada prvoj, a koji drugoj grupi ne indikuje dakle samo krivicno delo, vec 
može otkriti samo valjana kriminološka analiza. Kod onih prvih (sustinski 
bezopasnih) maloletnika na mestu je svaka vrsta diverzije (npr. vaspitni 
nalozi — Č1. 5. dd. ZM), a kod drugih adekvatna puna intervencija. Kri- 
minalnopolitički postoje oštrije i blaže kazne, a u pojedinačnom slučaju 
samo adekvatne (one koje obecavaju uspeh) i neadekvatne. Šta je ade
kvatna kazna, opet se ne vidi iz krivicnog dela, vec se mora kriminološki 
pedantno utvrditi od slučaja do slučaja (individualna prognoza). Naznaku 
naseg zakonodavca iz cl. 11. IV ZM da se „zavodske mere izricu (se) kao 
poslednje sredstvo”, ne treba shvatiti kao ozakonjenje eskalacione politike 
jer ta odredba ne odreduje da zavodske mere moraju biti poslednje medu 
onima koje su izrecene, vec naglašava da su poslednje medu izrecivim, te 
da u uobičajenim i statistički najzastupljenijim slučajevima sledstveno nji- 
hovo izricanje nije potrebno, što je tačno. Sudija je prepusten sebi i kada

Goppinger/Maschke, Kriminologie, ^2008, 24/13 dd.
5 Bock, Je weniger desto besser, FS Hanack, 1999, 625 dd.
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treba da utvrdi da li kod mladeg punoletnog lica s obzirom na obeležja 
njegove ličnosti i okolnosti pod kojima je delo učinio, može očekivati da 
će se vaspitnim merama postici svrha koja bi se ostvarila izricanjem ka- 
zne (Č1. 41. ZM).

I kod punoletnih učinilaca krivično delo potpuno pada medu ostale 
životne okolnosti od onog trenutka kada je opasnost učinioca („krivica”) 
pravosnažno utvrdena presudom u kojoj je on upravo oglašen — krivim. 
Valja sastaviti individualni program izvršenja kazne zatvora (v. čl. 63, 
32. ZIKS, „program postupanja”), odnosno zaštitnog nadzora kod uslovne 
osude (Č1. 188. ZIKS). Kod programa izvršenja kazne zatvora neophodno 
je utvrditi kriminorezistentne momente koji kod osudenika već postoje i 
ocuvati ih u postupku izvrsenja; dalje kasnije treba odlučiti i o uslovnom 
otpustu, koji zakonodavac nadovezuje na „popravku” osudenog (čl. 46. 
KZ, 35. ZIKS), ili prevremenom otpustanju (čl. 173. ZIKS). Poverenik za 
zaštitni nadzor (cl. 186. dd. ZIKS) naročito dobro mora da bude obučen 
da razlikuje nebitne ispade od onih koji dovode u pitanje opravdanost od- 
luke da se odgodi izvrsenje kazne.

I van krivicne reakcije, gde se dakle pitanje postojanja krivičnog de- 
la uopste ne postavlja, drustvena opasnost je  ozbiljna tema sa kojom se 
državni organ! susrecu kao cinjenicom koju valja utvrditi i kvalitativno is- 
pitati u pojedinacnom slučaju. Tu se ne misli samo na one prilike u koji
ma je država zainteresovana za cud i eventualnu opasnost ljudi koje zapo- 
šljava ili licencira, vec pre svega na različite oblike (ne)formalne nekri- 
vicne kontrole koji de u bududnosti u našem društvu samo jačati. Dovolj- 
no je pomenuti samo školske pedagoge i policajce, dalje omladinske rad- 
nike koji de prema planovima Ministarstva omladine i sporta postati stub 
naše omladinske politike, vaspitade i druge zaposlene u domovima za ne- 
zbrinutu decu, socijalne radnike i druga strudna lica u centrima za socijal- 
no zbrinjavanje dece i omladine, centru za savetovanje i podršku porodi- 
ci, službi za decu i omladinu i ostalim službama centara za socijalni rad.

U svim navedenim sludajevima, koji su kako se vidi brojni a ima ih 
i vise (tu je na primer i odredivanje pritvora zbog opasnost! od ponavlja- 
nja — dl. 142. II 3. ZKP), zakonodavac od državnih organa odekuje da 
koristedi se svojim u zakonu ni izbliza fiksiranim znanjem utvrde drustve- 
nu opasnost udinioca (pojedinca) i njen karakter, a radi pravilne primene 
zakona. U svetu je do sada vise puta kriminološko znanje sistematski 
upotpunjavano i sredivano za potrebe postupanja u pojedinadnom sludaju, 
no najbolji rezultati zasada nisu intemacionalizovani. Tome je glavni raz- 
log što je evropska primenjena kriminoloska misao socioloski i teorijski 
orijentisanoj „intemacionalnoj kriminologiji” neinteresantna i zapravo me- 
todološki strana, dok su praktidni inventari kriminološke analize iz an- 
glo-amerikanske kriminologije, kao sto su tablice kriminalne opasnosti, 
nespojivi sa principom kiivice od koga se u Evropi za sada ne odustaje. 
Nasim prilikama najbliža je nemačka primenjena kriminologija jer je na- 
stala i razvijena je u ekstremno srodnom pravnom i naudno-kulturnom 
okruženju.
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II. TEORIJSKI I M ETODOLOŠKI OSNOV NEM AČKE  
PRIMENJENE KRIM INOLOGIJE

Cilj primenjene kriminologije, kome je ona i metodoloski posvecena 
držeći naročite instrumente spremnim za ispunjenje tog cilja, je planiranje 
intervencije u pojedinacnom slučaju, dok kriminalnopolitička kriminologi- 
ja sagledava kriminalne pojave i zahteva prema njima sistemske promene 
u krivičnoj reakciji (promenu zakona, kaznene politike sudova, načina de- 
lovanja policije).

Svoj empirijski osnov savremena nemačka primenjena kriminološka 
misao ima u velikom multidisciplinamom retrospektivnom islraiivanju 
delinkvencije mladih odraslih učinilaca koje je sproveo Institut za krimi- 
nologiju iz Tibingena (Tiibinger Jungtater-Vergleichsuntersuchung). Re- 
zultati tog istraživanja objavljeni su pod motom Der Tdter in seinen sozi- 
alen Bezugen, što bi se kod nas moglo izraziti kao ucinilac u svom životu 
ili učinilac u svakodnevnom životu ili ucinilac i njegovi obrasci opsteg 
društvenog ponašanja; na engleskom rezultati su objavljeni u monografiji 
pod naslovom Life Style and Criminality.^ Statistički sredeni podaci u Ti- 
bingenskom istraživanju se, ako se na stranu stavi njegova jedinstvena de- 
taljnost, vec prema nemačkim prilikama poklapaju sa poznatim svetskim 
multifaktorijalnim istraživanjima,’ te u tom pogledu Tibingensko istraži- 
vanje nije izuzetak. Izuzetni su medutim zaHjučci koji su pod rukovod- 
stvom osnivača nemačke posleratne kriminologije Hansa Goppingera iz- 
vedeni iz svedenih statističkih podataka i dodatne obrade grade.

Podaci o ispitanicima prikupljani su eksplorativno od 1965. do 1970. godine, a po po- 
trebi i kasnije. Ispitane su dve grupe lica — jedna kriminalna k-grupa, koju je činiio 200 
nasumice odabranih muških zatvorenika starosti od 20 do 30 godina i jedna reprezentativna 
uporedna u-grupa koju je činilo 200 muškaraca takode starosti od 20 do 30 godina. U obe 
grupe uključena su samo lica koja su. prema ustanovljenim kriterijumima, bila vezana za je- 
dan od četiri u istraživanje uključenih okruga nemačke savezne države Baden Virtemberg 
medu kojima je bio i grad Štutgart. U k-grupu uvršteni su samo zatvorenici koji su bib osu- 
deni na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; verovalo se da će se tako sa jed- 
ne strane neposredno pristupiti kondenzatu kriminalnoga, dok je sa druge strane postojala 
bojazan da lica koja su bila osudena samo na vrlo kratku kaznu neće biti dostupna tokom 
čitavog istraživanja. Uporedna grupa iz Tibingenskog istraživanja naziva se i „grupa proseč- 
nih” ili „opšta grapa” (Durchschnittsgruppe), jer se ne sastoji samo iz lica koja nikada nisu 
učinila nešto protivpravno, ako takva uopšte postoje, već obuhvata čak i prethodno osudiva- 
na lica na čija vrata je postupak odabira uzorka uputio.* * Obe grupe ispitanika prate se do 
dana današnjeg, dakle prospektivno. Novi podaci skupljeni su u okvira zasebnih naknadnih 
istraživanja.9 U meduvremenu su izvršena i druga manja istraživanja sa istom polaznom 
osnovom, na primer o delinkvenciji žena,*o nasilničkoj delinkvenciji** i delinkvenciji lica sa 
psihičkim poremećajima.*^

* Gdppinger, Der Tater in seinen sozialen Bezugen — Ergebnisse aus der Tiibinger 
Jungtater-Vergleichsuntersuchung, 1983; Gdppinger, Life Style and Criminality, 1987.

Gdppinger, Angewandte Kriminologie, 1985, 17.
* Gdppinger, Der Tater in seinen sozialen Bezugen, 1983, 3 dd., 8 dd.
5 Stelly/Thomas, Einmal Verbrecher — immer Verbrecher?, 2001.

'0 Fsicher-Jehle, Frauen im Strafvollzug. Eine empirische Untersuchung iiber Lebens- 
entwicklung und Delinquenz strafgefangener Frauen, 1990.

Wasserburger, Gewaltater in ihren sozialen Bezugen, in: Jehle/Maschke/Szabo 
(pr.), Strafrechtspraxis und Kriminologie, ^1990, 89.
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Sakupljena građa u Tibingenu je obradena dva puta. Prvi put istraži- 
vači su pomno obradili gradu uobičajnim pozitivističkim metodama, a po 
uzoru na američka istraživanja. Како takva prevashodno statistička anali- 
za nije dala očekivane rezultate, analiza je ponovljena ali uz oslanjanje na 
evropsku metodološku tradiciju — pristup koji bi danas bio označen kao 
.jsvalitativan”. To je tradicija nauke kojoj je pripadao i o čijim metodama 
je pisao Max WeberJ'^

Goppinger se kao školovani psihijatar isprva nadao da još uvek neo- 
tkriveni „uzroci” zločina moraju ležati u nekom još neistraženom sloju 
psihe. Medutim i biološki i medicinski (psihijatrijski) i psihološki mo- 
menti za koje se uzelo da bi mogli biti faktori kriminalne ugroženosti po- 
jedinca, ravnomemo su bili rasprostranjeni i u k-grupi i u-grupi. Značajni- 
je kvantitativne razlike pronadene su na socijalnom planu i to ne toliko 
na planu socijalne strukture, koliko na planu ponašanja i snalaienja poje- 
dinca u svakodnevnim društvenim prilikama, u svakodnevnom životu. No 
ni medu upadljivo asimetrično raspoređenim socijalnim momentima nije 
bilo specifičnih, dakle onih koji bi postojali samo u k-grapi ili samo u 
u-grupi. Taj zaključak ne vredi samo sa socijalne, vec za sve momente is- 
traživanja. Izvestan izuzetak predstavljaju samo tzv. sindromi kriminalne 
ugroienosti (v. ovde III.2).

izabrani primeri statističke sinopse14

k-ispitanici u-ispitanici
telesna konstitucija Telesna slabašnost 18,9% 8%
društveni sloj Srednji i viši sloj srednje klase 4,6% 15%

donji sloj srednje klase 14,8% 38%
gomji sloj nile klase 35,7% 29,5%
donil sloi niie klase 44,9% 17,5%

majka je  bila do 3. godine ispitanika 38,3% 38,0%
zaposlena od 4—6. godine 47,5% 43,5%

od 7—14. godine 59,7% 57,5%
dete nije ostajalo do 3. godine 61,3% 85,5%
samo u kuči dok je od 4—6. godine 52,7% 81,6%
majka na poslu od 7—14. godine 29,9% 63,5%
promena radnog česte promene radnog mesta 77,9% 2,3%mesta (3—12 meseci)
kontinuitet bez pauze izmedu zaposlenja 14,1% 92,1%zaposlenja (radnih mesta)
ponašanje na radu stalno Hi povremeno loše 54,8% 1,1%

pretežno bez pritužbi 34,2% 48,0%
pretežno zadovoljavajuče 8,0% 50,9%
nije razjašnjeno 3,1% —

>2 Vollbach, Der psychisch kranke Taler in seinen sozialen Beziigen, 2006.
'3 Kod nas Lalman, Istorija socioloških ideja, 2004, 180 dd.; Bock, Kriminologie als 

Wirklichkeitswissenschaft, 1984; Meyer, Qualitative Forschung in der Kriminologie, 2001. 
Goppinger, Der Tater in seinen sozialen Beziigen, 1983, 23—168.
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slobodno vreme obavlja druge aktivnosti na 
račun slobodnog vremena 
— za vreme osnovnog škol. 
(do 15. godine) 13,0% 27,0%
— za vreme strukovnog školovanja 
(16-19) 7,9% 35,2%
— u vreme istraiivanja 4,8% 65,1%

kriminalno i sitne krade, drsko ponašanje, 8,5% 28,0%>devijantno pušenje, konzumiranje alkohola
ponasanje do potucanje po kraju, često bežanje
14. god. iz škole, vandalsko ponašanje, 

seksualne devijacije
20,0% 16,5%

ozbiljnije krade, prevare, tuče 41,5% 8,5%

Za klasična multifaktorijalna istraživanja, na primer ona Gluecko 
vih,^  ̂ i za nezavisne prognosticke instrumente u vidu tablica,'® karakteri- 
stično je izvodenje suda o opasnosti nekog lica u pojedinačnom slučaju 
upravo iz nespecifičnih korelacija odnosno statistickih sinopsi kakva je 
ova gore pred čitaocem. Iz toga da je recimo 40,7% k-ispitanika, a svega 
5,9% u-ispitanika prekinulo školovanje i iz toga da 78,4% k-ispitanika, a 
svega 19,4% u-ispitanika provodi slobodno vreme pretežno van kuce sle- 
di tobože da su prekid školovanja i slobodno vreme provedeno van kuce 
pokazatelji kriminalne ugroženosti i da je ona tobože veća što se vise ta- 
kvih iz statistike indukovanih „pokazatelja” kod pojedinca može pronaći. 
Međutim, iz toga da je primerice 40,7% k-ispitanika, a svega 5,9% u-ispi- 
tanika prekinulo školovanje, proizilazi u pojedinačnom slučaju samo da 
lice koje je prekinulo skolovanje verovamije pripada k-grupi, nego u-gru- 
pi, dok u stvamosti moida has pripada u-grupi. Taj se nedostatak izvode- 
nja zaključka o tobožnjim pokazateljima opasnosti i samoj opasnosti poje
dinca iz statističkih podataka ne moze prenebregnuti ni kumulacijom (adi- 
ranjem) verovatnoce, kako je više puta pokusano, na primer u vec pome- 
nutim istraživanjima Glueckovih. Jer, i ako postoje dva faktora zbog kojih 
je verovatno da učinilac pripada u dva slucaja k-grupi, to i dalje ne znači 
da on u oba slučaja ne pripada u-grupi i da je dakle — neopasan. Takav 
„prognostički silogizam”*’ zabranjuje ne samo elementama logika, vec i 
pravo koje nalaže da osnov punitivne krivične reakcije može biti samo 
utvrdena opasnost pojedinca, a ne vec okolnost da on pripada odredenoj 
rizičnoj grupi (princip krivice).'®

Uočena tendencija u masi ne sme se tumačiti kao tobožnja unutra- 
šnja tendencija u pojedincu. Pojedinac ne pripada sa prema statističkom 
preseku utvrdenim vecim ili manjem procentom svoje ličnosti jednoj ili 
drugoj grupi, već samo jednoj od njih. Ako u jednoj velikoj a niskoj jed-

Bock, Kriminologie als Wirklichkeitswissenschaft, 1984, 49 d.
Bock, Das Elend der klinischen Kriminalprognose, Strafverteidiger 5/2007, 269

(272 d.).
•7 Goppinger/Brettel, Kriminologie, *2008, 14/36—40.

V. Bock, Das Elend der klinischen Kriminalprognose, Strafverteidiger 5/2007, 269.
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nospratnoj zgradi u prizemlju živi 75% punoletnih stanara, a na prvom 
spratu svega 22%, to ne znači da se iz činjenice da je novi stanar zgrade 
punoletan moze izvesti zaključak da on ipak nekako živi u prizemlju. Sve 
to pak ne znači da su statistički podaci beskorisni, već da se moraju dru- 
gačije operacionalizovati. U NemačkoJ to je učinjeno konstrukcijom ide- 
alnih tipova, koji su instrument od izuzetnog značaja za evropsku naučnu 
tradiciju.

Kod pozitivističke operacionalizacije kriminološkog znanja za poje- 
dinačni slučaj iz statistike, na primer u klasičnim multifaktorijalnim istra- 
živanjima, društvena opasnost se zagovara već u prisustvu odredenih fak- 
tora rizika — pojedinac je kriminalna ličnost i pre nego što postane kri- 
minalno aktivan, zapravo pre nego što je uopšte izvesno da je opasan. 
Kod operacionalizacije uz pomoc idealnih tipova prisustvo odredenih fak- 
tora rizika kod pojedinca i sami ti faktori rizika se ocenjuju samo kao 
k-tipična okolnost, dok ostaje neizvesno da li će se pojedinac u takvim 
okolnostima ponašati kriminalno ili ce mu upravo uspešno i moguće bez 
velike muke odolevati, da li je dakle društveno opasan ili ne. U kojim 
prilikama država pojedinačnim merama sme da otklanja vec i same fakto- 
re kriminalne ugroženosti kod pojedinca, bez da je jasno opisanim krivič- 
nim delom indikovana drustvena opasnost, pravno je pitanje, što će reći 
pitanje 'ispravnog.

Kriminologija koja svesno i logički konsekventno koristi statističke 
podatke konstruišući idealne tipove nije samo metodološki bliska evrop- 
skoj naučnoj tradiciji, vec se i na osnovnom teorijskom planu nehotice 
nadovezuje na starije korifeje nemacke kriminologije kao što su Exner, 
Mezger, Sauer, a kasnije i Mergen, Lange i Hellmuth Mayer za koje su 
„kriminogeni faktori” samo jedna velika scena na kojoj od učinioca zavisi 
koju ce ulogu odigrati.'®

Exner je 1939. godine pisao: „Objašnjenje bilo koje ljudske radnje 
ne može se sastojati samo u pronalaženju uzroka kakav očekuju prirodne 
nauke. Ko želi da objasni ljudsku radnju, mora da vidi kako je ona u čo- 
veku podstaknuta. Potrebno je dakle uvek ljudsku radnju razumeti i obra- 
zložiti kao razumljivu. Razumeti znaci uhvatiti smislenost radnje koju je 
ona u datoj prilici imala. Pojedinacni zločin razume onaj ko dopre do 
smislenosti koju radnja za učinioca prema njegovim rezonima, osecanjima 
i željama ima, onaj ko se unese u psihičke prilike i podsticaje u čijem 
prisustvu je došlo do zločina i oseti da bi u sličnim prilikama takode mo- 
gao učiniti zločin. Drugačije rečeno, zločin je razumeo onaj za koga zlo- 
čin prema postojećem unutrašnjem stanju i spoljnim prilikama učinioca 
nije besmislen, već naprotiv smislen, upravo razumljiv”.̂ °

Na stanovištu kao što je Exnerovo je i savremena nemačka primenje- 
na kriminologija, a na njega bi se, slično kao što je Arminu Kaujmannu 
pošlo za rukom da različite neprevencione ideje o kazni svede na preven-

Up. npr. Mergen, Die Kriminologie. ^1995, 19.
20 Exner, Kriminalbiologie in ihren Gnindzugen, 1939, 16- ■17 (Kriminologie, 31949, 6).
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cione,^‘ mogle svesti i neke poznate „intemacionalne” kriminoloske po- 
stavke, kao što je ona Thornberry-}e\a?- No, za razliku od starije nemač- 
ke kriminologije, savremena nemačka primenjena kriminologija se zahva- 
Ijujuci pouzdanoj empirijskoj osnovi — Tibingenskom istraživanju — ni- 
je morala zadovoljiti razumevanjem kriminalne aktivnosti, dakle konstata- 
cijom da je prema ljudskoj prirodi u odredenim izazovnim situacijama pa- 
danje u kiiminal razumljivo, vec Je utvrdila i naročite obrasce opšteg dru- 
štvenog ponašanja (u kući, na poslu, sa devojkom, u organizovanju slo- 
bodnog vremena itd.) koji su u prisustvu odredenih životnih izazova ili 
kakve druge okolnosti u tipičnim slučajevima smisleno kao srodni obrasci 
ponašanja povezani sa kriminalnim ponasanjem i samim tim predstavljaju 
elemente kriminalne ugrozenosti pojedinca.

Ti obrasci opsteg drustvenog ponašanja koji cine smislenu celinu sa 
ponasanjem u prisustvu kriminalnog izazova izabrani su da budu moto sa- 
vremene nemačke primenjene kriminologije — der Tdter in seinen sozia- 
len Beziigen, life style and criminality, učinilac u svom svakodnevnom ii- 
votu. Za potrebe preglednosti i sistematičnosti kriminološke analize poje- 
dinacnog slucaja razlikuju se obrasci sa plana detinjstva i vaspitanja, bo- 
ravišta, svakodnevnih obaveza (u kudi, školi, na poslu), slobodnog vreme
na, plana meduljudskih odnosa. Izdvojeni se uzimaju u obzir i drugi pla- 
novi, posebno plan delinkvencije odnosno kriminalne aktivnosti kao i 
vrednosti koje je ucinilac intemalizovao.

jedan primer idealnotipične sinopse: predodredeni društveni odnosP^
k-tipično ponašanje u-tipično ponašanje

uklapanje u porodičnu zajednicu
Svojim ponašanjem i taktiranjem već kao de- 
te stvara konflikte između roditelja (vaspi- 
tača) ali i ostalih članova porodice, čime iza- 
ziva poremećaje u porodičnim odnosima; ni- 
kako se ne uklapa u porodičnu zajednicu.

Ne samo da se na izvestan način prirodno 
uklapa u porodičnu zajednicu, već ima i po- 
trebu da bude njen deo.

odnos prema prvoj (roditeljskoj) porodičnoj zajednici
Odbacuje prvu porodičnu zajednicu ili je pre
ma njoj indiferentan ili već prema koristi ili 
radi opravdanja sopstvenog ponašanja čas осг- 
njuje prilike u roditeljskoj kući (posebno ka- 
da želi da naglasi „asocijalne” pojave u njoj), 
a čas nekritički govori o istoj i za nju karak- 
terističnim prilikama, bez rezerve se posta- 
vljajući ispred određenih lica iz roditeljske 
kuće i već prema prilici njihovih kriminalnih 
navika.

Drži se (i kasnije) roditeljske kuće i roditelja, 
zaštitnički Je nastrojen prema roditeljima i 
rođacima, brani Je u prilikama koje to izisku- 
Ju, insistira na porodičnom zajedništvu.

Arm. Kaufmann, Die Aufgabe des Strafrechts, 1983.
“  Thomberry, Toward an Interactional Theory of Delinquency, Criminology 25, 863 

(= Cordella/Siegel (pr.). Readings in Contemporary Criminological Theory, 1996, 223).
23 Bock, Kriminologie, 32007, 154.
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veze sa prvom porodičnom zajednicom
Rano se odvaja od roditelja, braće i sestara i 
već ubrzo nema čvršće kontakte sa njima. U 
najboljem slučaju u poznije doba kada za- 
padne u (fmansijske) neprilike ill radi kakvih 
(materijalnih) interesa privremeno oživljava 
kontakte sa prvom porodičnom zajednicom, 
dok je ne iskoristi.

I nakon prostomog osamostaljenja od rodi- 
teljske kuće održava manje-više intenzivne 
kontakte sa članovima prve porodične zajed- 
nice i daljom rodbinom.

joS jedan primer idealnotipične sinopse: odnos prema poslu^^
k-tipično ponašanje u-tipično ponašanje

odnos prema zaposlenju
Zaposlenje shvata prevashodno kao način da 
brzo i sa Sto manje tmda dode do novca.

Radije bira posao koji će mu omogućiti do- 
duSe sporo ali zagarantovano napredovanje, 
nego posao koji donosi brzu zaradu ali ne 
pruža mogućnost napredovanja ili kasnije bo
lje pozicioniranje na tržištu rada.

spremnost da promeni posao
U svakom trenutku je spreman da napusti 
staro i prihvati novo radno mesto na kome će 
tobože bolje i lakše zaraditi novae, bez da se 
prethodno informiše o stvamim prednostima.

Ističe se po dugogodišnjim radnim odnosima.

značaj struktuiranosti i osiguranosti radnog mesta
Preferira poslove raznovrsnog i unapred ne- 
odredenog sadržaja koje može da obavlja bez 
neposredne kontrole (nadzora) i bez vremen- 
skih i prostomih okvira (na primer posao 
skupljača prenumeraeija, trgovačkog putnika 
(„zastupnika”); ili je pak sklon očito nereal- 
nim pokušajima da pokrene sopstveni ,,biz- 
nis”); sa vremenom ne samo da prihvata sve 
lošije poslove vec se i sve više ponaša ne- 
planski, prihvata sime privremene poslove i si.

Osim što posebno ceni mogućnost da napre- 
duje i napravi dobru karijeru, posebni značaj 
pridaje i stabilnom sadržaju radnog mesta; 
bitno mu je da ga posao čini zadovoljnim i 
da je okruženje na poslu prijatno.

odgovornost prema radnom mestu i kolegama
U svakom trenutku je spreman da ,ozgluvari” 
na poslu i da zbog najmanje teškoće ili pro- 
ste mrzovolje i pod uticajem tfenutnog ras- 
položenja napusti radno mesto i da otkaz.

Drzi da daje ključan doprinos i da zbog oče- 
kivanja koja imaju preduzece, šef ili kolege 
ne sme sebi da dozvoli da loše odradi posao 
ili da izostaje sa posla; trpi i izlazi na laaj sa 
teškoćama.

promena radnog mesta
Često menja radno mesto; promena nije pla- 
nirana i promišljena, novo radno mesto nije 
u izgledu; izmedu dva zaposlenja po pravilu 
duže, ponekad i mesecima, ne radi ništa i ne 
trudi se da nade novi posao.

Menja radno mesto tek nakon što dobro raz- 
misli i obezbedi naredno radno mesto; ne 
pravi pauze izmedu zaposlenja; ako izuzetno 
i bude jedno vreme nezaposlen, onda to nije 
njegovom krivicom; u takvom slučaju upor- 
no traži novo zaposlenje i pristaje ako je po- 
trebno (privremeno) na lošiji posao.

24 Bock, Kriminologie, 32007, 151—152.
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razlozi za promenu radnog mesta
Kao razlog za promenu radnog mesta navodi 
nesuglasice sa šefom ili kolegama ili moguć- 
nost da (trenutno i kratkoročno) dođe do bo- 
Ije zarade.

Kao razlog za promenu radnog mesta navodi 
napredak u karijeri kao i — izmedu ostalog i 
dugoročne — finansijske ili nematerijalne 
pogodnosti.

odnos prema radu
Generalno je nezainteresovan i mrzovoljan; 
gde god da radi posle kraćeg vremena javlja- 
ju se pritužbe na rad (kršenje radnih obave- 
za), pijančenje, svadljivost, netrpeljivost sa 
kolektivom i nepouzdanost, zbog čega od p>o- 
sla do posla dobija otkaz.

Oseća odgovomost prema preduzeću, šefu i 
kolegama i vidljivo se u skladu sa tim odnosi 
prema radu; dosta je vezan za preduzece i 
spreman je da preuzme odgovomost.

odnos prema dokvalijikaciji
Ne interesuju ga mogućnosti usavršavanja; 
eventualno dok je u zatvoru iz trivijalnih raz- 
loga pohada neke kurseve, posle mu oni nisu 
od koristi.

Dosta drži do dobre profesionalne spreme, 
što dolazi do izražaja u uspešnom doškolova- 
vanju, pohađanju kurseva i seminara itd.

odnos prema zaradi
Šta zaradi, to i pojede; novae potroši čim ga 
ima u rukama; otplaćuje razne rate i ima ne- 
pregledne dugove.

Planira potrošnju i odvaja za štednju, stan, 
životno osiguranje itd.; ima uredene finansi- 
je, uvek drži na umu dugovanja koja ima, re- 
dovno vrada dugove i ne postoji opasnost da 
ih nede vratiti.

odnos prema finansijskom obezbedenju
Ne brine se o finansijskoj sigumosti, bilo ta
ko što bira samo povremene poslove, bilo ta
ko što radi bez prijave, niti se na drugi način 
finansijski osigurava, na primer privatnom 
štednjom.

Nastoji da finansijski obezbedi svoju budud- 
nost: osim obaveznog socijalnog osiguranja, 
za koje drži da se podrazumeva, upladuje 
osiguranje života, osiguranje od štete, privat- 
no penziono osiguranje itd.

Konstruisanje idealnih tipova podstiče istraživače da prikupe dodatne 
podatke i tako uoče što više razlika izmedu k-tipičnog i u-tipičnog pona- 
šanja u kontekstu odredenog po pravilu izvikanog momenta iz socijalne 
ili kriminološke debate. Dok se u americkoj i engleskoj kriminološkoj de- 
bati sa naročitim zadovoljstvom ističu gotovo žargonski formulisani mo- 
menti koji sadržajno teško da imaju smisla van svakodnevnih predrasuda 
o kriminalitetu, dotle se u nemačkoj primenjenoj kriminologiji insistira da 
se razmišlja „stvarima”, a ne ,ječima”. U poznatom Kembridžskom istra- 
živanju West je kod lica sa kriminalnom prošlošću zapazio sledece social 
characteristics', „tattooed”, „high on self-reported aggression”, „unstable 
job record”, „spends leisure hanging abouf', ,4nvolved in antisocial groups”, 
„admits drinking and driving”, „heavy gambler”, „sexually experienced”, 
„heavy smoker”, „has used prohibited drugs”, „anti establishment attitu- 
des”.“  Istraživačima u Tibingenu poslo je pak za rukom da razlože naiz- 
gled upečatljive unapred kao k-momente etiketirane momente i lociraju 
različita k-tipična i u-tipična ponašanja i kada se na prvi pogled činilo da

25 West, Delinquency, its roots, careers, and prospects, 1982, 61 dd.
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je određen momenat tipičan i za k-grupu i za u-grapu, odnosno da je ,,ati- 
pičan”. Tako je momenat koji je svojevrsni kriminološki klasik — beža- 
nje iz škole, zabeležen u biografiji 57% k-ispitanika i 11,5% u-ispitani- 
ka.2® No za k-ispitanike je bilo tipično da su bežali često i upomo ili da 
su duže vreme potpuno izostajali iz škole, i da su se pritom potucali po 
kraju ili gradu i činili (sitnije) delikte protiv svojine ili oštećivali tude 
stvari naokolo i pokušavali da prikriju bežanje prefriganim lažima i finta- 
ma. Sa druge strane, za u-ispitanike tipično je bilo da nisu bežali iz škole. 
No medu onima koji jesu, tipično je bilo da to nisu činili upomo i da se 
u vreme koje ne bi provodili u školi nisu potucali bez plana i da svoje iz- 
ostanke nisu zataškivali izmišljenim izgovorima i drugim prevarama.^’

Za razliku od gotovo svih drugih kriminoloških pristupa, uključujući 
i one intuitivne kakvi se javljaju u sudskoj praksi, a posebno za razliku 
od socijalisticke kriminalne politike, savremena nemačka (primenjena) 
kriminologija strogo razlikuje kvalitet odredenog momenta kao elementa 
kriminalne ugroženosti od socijalne adekvatnosti takvog momenta. To što 
su odredeni moment! koji su element! kriminalne ugroženosti ujedno i 
uobičajni, razumljivi ili cak poželjni društveni činioci ne menja činjenicu 
da su kriminorelevantni. To što se majka i cela porodica prateci lokalni 
folklor ponose seksualnom promiskuitetnošću najmladeg sina i podstiču 
je, ne menja činjenicu da je često menjanje seksualnih partnera k-tipično. 
Često menjanje radnog mesta možda odgovara jednom najnovijem soci- 
jalnopolitičkom idealu razvijenih društava, ali je takode — k-tipično. I 
obmuto, to sto kod nas nije uobičajeno da se upucuje dodatno penzijsko 
osiguranje, osiguranje od pričinjene štete, ne menja činjenicu da su to kri- 
minorezistentni moment!. Idealni tip pojedinca izveden iz u-grupe nije 
idealni tip idealnog čoveka, već idealni tip čoveka koji sigumo ne pada u 
kriminal. Te dve stvari se, kako i svakodnevno iskustvo uci, ne poklapaju.

To što različita ponašanja koja su k-tipična postoje kod ljudi bez kri
minalne aktivnosti ne upucuje na pogrešnost postavke nemačke primenje- 
ne kriminologije, vec naprotiv, upravo je potvrduje. U svakoj porodici ce 
se naci neko ko je bez da je pao u kriminal bežao iz škole i to prikrivao 
uhodanim lažima i fmtama ili pak neko ko se nije vezao za svoje seksual- 
ne partnere ili pak neko ko stalno veruje da mu je u izgledu brza i laka 
zarada zbog koje valja po ko zna koji put napustiti trenutno radno mesto. 
Samo onaj ko svesno ili po pravilu nesvesno živi u iluziji da se lica koja 
vrše kriminalne radnje vec po sebi razlikuju od drugih ljudi može sebi da 
priušti da svakodnevno bude iznenaden okolnošću da je neki ,4ntegrisani” 
i mili sugradanin ucinio zlocin. Takva nepotrebna zapanjenost vodi para- 
lisanju krivične reakcije, jer ko ne može da razume kriminalnu aktivnost, 
ne može na nju ni da reaguje. Takva zatečenost okolnošću da je neko ia- 
ko je manje-vise bio drustveno integrisan ucinio kakvu kriminalnu radnju

Goppinger, Der Tater in seinen sozialen BezUgen, 1983, 67.
Goppinger, Der Tater in seinen sozialen Beziigen, 1983, 188; Bock, Kriminologie, 
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vodi dabome i sporadičnom ubedenju da se „uzrok” zločina, kada ga vec 
nigde drugde nema, ima tražiti u esenciji zle volje ili pak nepreglednom 
naopakom i nastranom umu i otuda je u Americi zaista i došlo do poj- 
movne perverzije te se razne devijacije u drustvenom ponašanju objašnja- 
vaju kao „psichopaty”,̂ * bez da se tvrdi da postoji neki čvrsti psihički po- 
remećaj.

U stvamosti medutim, kriminalnu ugroženost čine upravo oni mo- 
menti koji uz ostale momente po arsinima drustva bez daljnjeg cine „inte- 
grisan” i „socijalizovan” život. Odlazak na studije, uz slabljenje kontakata 
sa roditeljima, bracom i sestrama, povecanje slobodnog vremena, hronič- 
no nezaposlenje — to su vec elementi jedne gravidne kriminalne ugrože- 
nosti koja bi se lako mogla ostvariti prvi put kada roditelji ne posalju pre- 
ko potreban novae ili kada nestraktuirano slobodno vreme bude bez odla- 
ganja zahtevalo vecu svotu novea od one koju roditelji šalju. Određena 
ponašanja kao što je bežanje sa nastave za vreme strukovnog skolovanja, 
menjanje devojki bez interesa za njih kao osobe, nisu (samo) ispoljavanja 
nek^ve rdave ličnosti čije će još samo jedno ispoljavanje biti kriminalna 
radnja, već — kao casual loops kod Thomberry-ia-^ — pokreću čitav pro- 
ces prestruktuiranja života ka šemama dnevnog ponašanja koje su krimi- 
nov^entne.

Iz svega rečenog proizilazi i glavni domen upotrebe metoda nemač- 
ke primenjene kriminologije. Ona upravo može da objasni one slučajeve i 
omogući delotvomu intervenciju u onim slučajevima kod kojih sve druge 
kriminologije staju, a to je onaj ogroman broj u savremenom postmoder- 
nom društvu sve iritantnijih slučajeva u kojima kriminalnoj aktivnosti ne 
prethode neki upadljivi i omedijani momenti koji na učinioca deluju goto- 
vo kao naturalistički uzroci (psihijatrijska oboljenja, moralni imperativi). 
No čak i u slučajevima sa relevantnim psihopatološkim momentom, ne- 
mačka primenjena kriminologija bez koncepcijske traume može da obja
sni zašto pored lica koje je sa izvesnim psihičkim poremećajem učinilo 
nešto kriminalno, postoje i lica koja imaju istovetno oboljenje pa ne pada- 
ju u kriminal.

Razume se da teorijska postavka nemačke primenjene kriminologije 
ni izbliza nije tako jednostavna kako je ovde u naznakama izneta. Valjalo 
bi drugom prilikom posebno razraditi metod stvaranja idealnih tipova i 
ukazati da se nemačka primenjena kriminologija na više mesta i sledstve- 
no različitim idealnim tipovima služi. Idealni tip kao instrument nije ve- 
štački konstrukt odredene naučne metodologije, vec za naučne svrhe do- 
raden i prečišćen modus ljudske spoznaje. Pažljivog čitaoca verovatno je 
donekle iritiralo i što se medu elementima kriminalne ugroženosti ne pra- 
vi razlika izmedu onih koji su „faktori” i onih koji su „indikatori” krimi
nalne ugroženosti. To je prevashodno zato što je ogromna vecina eleme-

-* Up. GoppingerlKroberlWendt, Kriminologie, *2008, 7/45—46.
Thoniberry, Toward an Interactional Theory of Delinquency, Criminology 25, 863 
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nata i jedno i drugo (casual loops), no naročito izlaganje zahtevalo bi iz- 
laganja zbog čega je takvo razlikovanje u vizuri svrhe primenjene krimi- 
nologije i njene teorijske konstrukcije zapravo nebitno.

III. KRIMINOLOŠKA ANALIZA POJEDINAČNOG SLUČAJA

Veliku nesigumost pri oceni opasnosti pojedinca poznati prognostič- 
ki repertoari iz američke kriminološke tradicije nastoje da otklone manje 
ill više komplikovanim matematičkim postupcima u kojima računski re- 
zultat nadomešćuje razumevanje delinkventovih poriva. Sudija ill koji 
drug! ispitivač takve postupke primenjuje sa poverenjem, bez mogucnosti 
da potpuno prodre u njihov činjenični supstrat i razume rezultat koji je 
često upravo — pogrešan. Svest o tom fundamentalnom nedostatku po- 
stoji i kod samih sastavljača takvih prognostičkih repertoara. Zbog toga 
oni ispitivača, nastojeći da ograniče sopstvenu odgovomost, upucuju da 
bez obzira na sabiranjem i množenjem dobijen rezultat ipak uvek sam is- 
pita eventualne posebnosti (izuzetnost) konkretnog slučaja i odstupi od 
suda o opasnosti do koga se primenom u priručniku izloženog računskog 
metoda došlo. Time je sud o opasnosti pojedinca opet prepušten intuiciji 
lica koje je utvrduje.^

Nemačka primenjena kriminologija ne nudi izdvojen, neproziran i 
nezavisan metod računskog obračuna, već polazi od toga da je uobičajeno 
rezonovanje sudija i ostalih lica koja utvrduju opasnost pojedinca načelno 
ispravno, ali nedovoljno usavršeno. Metodi nemački primenjene krimino- 
logije za utvrdivanje kriminalne ugroženosti pojedinca su ništa drugo do 
razradeni i metodološki i sadržinski naučno utemeljeni postupci razume- 
vanja kriminalne aktivnosti ucinioca i prilika koje su za njega kriminova- 
lentne.

Naši sudovi vec sada utvrduju smislenost krivičnog dela u životu 
učinioca, obaveštavaju se o spoljnim i unutrasnjim momentima u prisu- 
stvu kojih je razumljivo kako je pojedinac pao u kriminal, jer bez tih oba- 
veštenja često ne bi ni bili ubedeni u njegovu krivicu, a nikada ne bi mo- 
gli da izreknu sankciju sa pedantnošću kakvu ocekuje KZ u odredbama o 
odmeravanju kazne i na drugim mestima (npr. čl. 54, 56, 66, v. ovde /.). 
No razlika je u tome što sudovi nemajući posebno kriminološko znanje 
uredeno za potrebe analize pojedinacnog slucaja ne stavljaju krivično delo 
u širi kontekst učiniočevog života sistematično, prema razrađenim i pro- 
verenim saznanjima, vec po intuiciji i kondenzovanim predstavama koje 
se ponekad, ali ni izbliza uvek podudaraju sa stvamošću.

Tako sudije ne raspolažući naučno utvrđenim činjenicama o indika- 
tivnosti odredenog momenta, kriminalne radnje pojedinca nastoje da razu- 
meju, što će reći dovedu u smislen sklad sa životom pojedinca, izjednača-

(237).
30 V. Bock, Das Elend der klinischen Kriminalprognose, Strafverteidiger 5/2007, 269
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vanjem predočenog slučaja sa uvreženim predrasudima, bilo onim nega- 
tivnim 0 tipičnoj propalici, bilo onim po okrivljenog pozitivnim o pošte- 
nom mladiću. Umesto toga, za ispitivača koji sredi svoje saznanje prema 
utvrđenim mehanizmima primenjene kriminologije, krivično delo prikaza- 
će se kao deo sveobuhvatnog ponašanja do koga je došlo u specifičnim 
precizno lociranim momentima života koji su utvrđeni sa naučnom pot- 
krepom. Тако će krivična reakcija moći da bude odredena prema jedinom 
racionalnom kriterijumu specijalne prevencije — prema tome da li takvi 
momenti još uvek postoje i ako nisu vidljivi da li bi se i kako bi se mogli 
vratiti.

Čitalac će u narednim tačkama naći samo postupke za opštu analizu 
kriminalne ugroženosti pojedinca. To su oni postupci koji se detaljnije ili 
manje detaljnije moraju izvršiti u svakom pojedinačnom slučaju, јег bez 
njih valjani kriminološki sud ne može ni da bude donet. Pored tih postu- 
paka postoji posebno kriminološko znanje koje je u Nemačkoj sređeno za 
potrebe analize ponašanja pojedinca u zavodu za izvršenje sankcija ili po- 
sebnih kategorija delinkvenata kao što su nasilnici, mladi ili žene.

1 . P o r e đ e n je  p o je d in a č n o g  s lu č a ja  s a  id e a ln im  
k r im in a ln im  o b r a sc im a  —  tipovim a

a . P rikupljan je i  razvrstavan je podataka^^

Prikupljanje podataka o ispitaniku za potrebe kriminološke analize 
pojedinačnog slučaja treba da bude eksplorativno. Neuhodani ispitivači, a 
i svi drugi mogu se koristiti podsetnicima aii ne smeju redom zahtevati 
pojedine podatke. Ljudi u priči obično prate logiku vremena ili neku dru- 
gu svoju logiku, a ne logiku primenjene kriminologije, dakle govore o de- 
tinjstvu, studentskim danima, a ne planu kontakata ili slobodnog vremena 
u svim životnim fazama.

Razgovor mora da bude taktičan. Ispitivača u prvom redu interesuje 
stvamo stanje koje pokušava u razgovoru da utvrdi, a ne ispitanikovo mi- 
šljenje. Nije dakle pitanje da li ispitanik drži da je dobar radnik, već da li 
je stvamo tako. Nije bitan sud ispitanika da li je blizak sa devojkom, već 
je bitno da li su zaista bliski. Kada ispitivača interesuje da li je ispitanik 
vezan i posvecen recimo devojci, onda on nece upitati: da li ste vezani za 
vašu devojku?, vec ce prvo u sebi sadržajno ispitati pojam vezanosti pre
ma prilikama slucaja koji je pred njim, te utvrditi kako bi vezanost u kon- 
kretnom slucaju mogla da dode do izražaja i zatim upitati: dime se have 
roditelji vase devojke?, pod pretpostavkom da ce ispitanik koji je blizak 
sa devojkom znati odgovor.

Nakon eksploracije koja ne obuhvata samo razgovor sa ispitanikom 
vec i pregled akata, eventualno i razgovor sa drugim licima (roditelji, po-

Bock, Knminologie, ^2007, 116 dd; Goppinger, Kriminologie, *2008, 257 dd.
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slodavac, žrtva itd.), prikupljeni podaci se razvrstavaju prema potrebama 
kriminološke analize. Život ispitanika se vertikaino (tematski) deli na pet 
planova: plan detinjstva i vaspitanja, plan boravka, plan svakodnevnih 
obaveza i uspeha (u školi, na poslu), plan slobodnog vremena, plan me- 
duljudskih odnosa.

U okviru plana vaspitanja naročito treba ispitati da li su roditelji 
imali uvid u ponašanje i kretanje ispitanika i ako nisu, da li je ispitanik 
na neki način to zloupotrebljavao; način (stil) vaspitanja i kako Je ispita
nik reagovao na inkonsekventno vaspitavanje ako je postojalo; k ^ o  se is
pitanik odnosio prema primerenim svakodnevnim obavezama u roditelj- 
skoj kuci. Plan boravka treba da obuhvati posebno podatke o promenama 
(stvarnog) mesta boravka, razlozima za promenu mesta boravka i podatke 
o načinu na koji su se promene odvijale (planirano i pripremljeno ili na 
prečac), vezanost ispitanika za mesto boravka. Kod plana svakodnevnih 
obaveza i uspeha valja prikupiti, vec po prilici, podatke o ispunjavanju 
školskih obaveza i obaveza na radnom mestu. Posebno je bitno obratiti 
pažnju na razloge loših rezultata u školi, okolnosti pod kojima je ispitanik 
bežao sa nastave, ponasanje na času, odnos prema nastavnicima i ostalim 
učenicima, visinu džeparca i ostalih prihoda u đačkim danima. U pogledu 
ponašanja na radu treba utvrditi koliko je ispitanik imao zaposlenja, koli- 
ko su trajala i iz kojih aktivnosti su se sastojala, kakve povremene poslo- 
ve je ispitanik obavljao, kako se odnosi prema radu i iz kojih razloga je 
menjao radno mesto, da li je zainteresovan za stručno usavršavanje, koli
ko je zaradivao i kako se prema zaradi odnosio. Za plan slobodnog vre
mena od posebnog interesa je količinski odnos izmedu slobodnog vreme
na sa jedne strane i radnog vremena i sna sa druge strane, zatim i struktu- 
ra i uobičajni tok slobodnog vremena. Kod plana meduljudskih odnosa 
posebno treba obratiti pažnju na odnos ispitanika prema porodici, koliko 
mu znaci, da li je uklopljen u porodičnu zajednicu, kako se postavlja pre
ma problemima u porodici, da li održava kontakte sa roditeljskom porodi- 
com, da li je možda previse zaštitnički ili pak negativno prema njoj na- 
strojen, ili pak cas hvali čas kudi porodicu. U pogledu onih kontakata ko- 
je je ispitanik sam izabrao treba utvrditi kakve kontakte i u kojoj meri ih 
ima, da li je zainteresovan za svoje prijatelje i partnere kao ličnosti ili mu 
svako slicno drustvo odgovara i da li ima dodir sa lošim društvom.

b. Kriminološka analiza podataka?^

Tako prikupljeni podaci jos uvek su kriminološki neocenjeni. Oni se 
nemaju proceniti sopstvenim neuredenim iskustvom, vec prema naučno 
oformljenim sinopsama idealnotipičnog ponašanja, koje su čitaocu kao in
strument vec predstavljene (v. ovde IT), kao i uz pomoc drugih instrume- 
nata za analizu pojedinacnog slucaja — analizom poprecnog preseka i 
analizom referentne i vrednosne osnove ispitanika.

Bock, Kriminologie, 32007, 145 dd; Goppinger, Kriminologie, ®2008, 270 dd.
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Za svaki od pet vertikalnih planova, kao i za plan deliktne aktivnosti 
postpie posebne sinopse koje sadrže opis k-tipičnog i u-tipičnog ponaša- 
nja. Citalac je u drugom delu vec upoznat sa idealnotipičnom sinopsom 
ponašanja na poslu i sinopsom odnosa prema predodredenim društvenim 
(porodičnim) kontaktima, a za ovu priliku je preneta još jedna od oko 18 
tematskih sinopsi sa plana meduljudskih odnosa.

treći primer idealnotipične sinopse: seksualno zadovoljenje '̂^
k-tipično ponašanje u-tipično ponašanje

vezivanje za seksualnog partnera
Često menja seksualne partnere i koristi uslu- 
ge prostitutki.

Imao je ukupno svega nekoliko seksuainih 
partoera.

izbor seksualnog partnera
Paitnera bira prevashodno po spoljašnjim ka- 
rakteristikama; izgled mu je važniji od „unu- 
trašnjih vrednosti” osobe; u prvom planu mu 
je mogućnost da se seksualno zadovolji, a ne 
partner kao osoba; partner je prema tome 
zamenljiva stvar.

Bira partnera prema tome kakva je osoba; 
drži da za partnera ne postoji prosta zamena; 
u prvom planu je zadovoljenje emotivnih i 
drugih društvenih potreba, a ne seksualno za- 
dovoljstvo.

Prilikom analize uz pomoc idealnotipičnih sinopsi ispitivač ne treba 
da presudi da li ispitanik odgovara ili ne opisanom tipu, da li njegovo po- 
našanje može da se „supsumira” u smislu klasicne pravne metodologije 
pod opis odredenog k-tipicnog ili u-tipičnog obrasca. Umesto toga ispiti- 
vač treba da razume sadržaj ponašanja koje je odredeno kao tipično u 
ljudskom životu, da pred sobom dakle oživi odredeni tip ponašanja i oce- 
ni da li mu se ispitanikovo ponasanje pribliiava, da li dakle ispitanik u 
konkretnom slučaju tendira da se ponaša k-tipično ili u-tipično. Posle ta- 
kve analize ispitivač ima uvid u segmente života ispitanika u kojima je 
nagomilano k-tipicno ili u-tipično ponašanje. Тако stečen uvid može se i 
grafički fiksirati; tada kriminološki relevantni momenti posebno jasno do- 
laze do izražaja.

33 Воск, Kriminologie, 32007, 155.
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dva primera ilustracije kriminološke analize vertikalnog preseka 
k-tipično ponašanje u-tipično ponašanje k-tipično ponašanje u-tipično ponašanje

plan slobodnog vremena svi planovi
Svaka debela linija predstavlja jedan od vertikalnih planova: plan međuljudskih odnosa, 
plan slobodnog vremena, plan svakodnevnih obaveza, plan boravka i plan detinjstva i va- 
spitanja. Pri vrhu je početak života, a pri dnu trenutak kriminološke obrade, koji se u ilu- 
strovanom slucaju poklapa, recimo, sa 25. godinom zivota.

U psihijatrijskim kliničkim analizama pojedinačnog slučaja nedostaje 
odredivanje posebnog vremenskog interv^a u okviru koga se nanovo 
analiziraju svi tematski planovi života. Taj takozvani poprečni presek je 
posebnost nemačke primenjene kriminologije. Njegov cilj je da spreči uti- 
caj prevrelih i ugaslih momenata nekadašnjeg ponašanja na kriminološki 
sud o aktuelnoj društvenoj opasnosti u trenutku ispitivanja.

Ispitivači mogu odrediti i više poprečnih preseka, no nužno je da se 
oblikuje barem jedan koji ce obuhvatiti vreme oko najranijeg deliktnog 
ponašanja koje čini smislenu celinu sa poslednjim deliktom.

Kriminološka obrada poprečnog preseka ne vrši se prema idealnoti- 
pičnim sinopsama koje se koriste za analizu vertikalnih preseka (temat- 
skih životnih planova), vec prema naročitim k-kriterijumima i u-kriteriju- 
mima. Kod poprecnog preseka ne utvrduje se tendencija u ponašanju vec 
se i u k-kriterijumi i u-kriterijumi zagovaraju samo kada očito postoje.

K-kriterijumi su: zapostavljanje obaveza na poslu i u porodici; los 
odnos prema novcu i imetku; nestruktuirano slobodno vreme; život od da- 
nas do sutra; neadekvatna ekonomskirelevantna očekivanja; slab odnos sa 
stvarnošću; bežanje od obaveza i odgovomosti; paradoksna ocekivanja
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prema okolini i uklapanju u nju; želja za neobaveznim životom. U-kriteri- 
jumi: ispunjavanje društvenih obaveza; adekvatna ekonomskirelevatna oče- 
kivanja i transakcije; vezanost za uredeni porodicni život; debar (realan, 
utemeljen) odnos prema novcu i imetku; posvecenost poslu i pronalaženje 
zadovoljstva u njemu; produktivno organizovano slobodno vreme; posve- 
cen angažman za licne i više interese; prilagodljivost prilikama i društve- 
noj sredini; vezivanje za druge ljude; visoka izdržljivost i pouzdanost u 
stresnim situaeijama; odgovomost i spremnost da se preuzme odgovor- 
nost; debar ednes sa stvamešću; edredeni živetni ciljevi i rad na njihe- 
vem estvarenju.

Peslednji dee krimineleške analize čini analiza referentne i vredne- 
sne esneve pejedinca.^ One što je ispitaniku najvažnije u svakednevnem 
živetu i zašta je spreman da žrtvuje druga debra i meže biti padne u kri- 
minal naziva se referentnem esnevem. Te meže biti peredica, devejka, 
ali i lep preved sa prijateljima ili neumerene napijanje. Ped vrednestima 
se — u ekviru nemacke primenjene kriminelegije — više misli na epšte 
etičke nastrejenje pejedinca — da li je zainteresevan za sudbinu drugih, 
epšte debre (javni interes) i si. Ti aspekti debijaju pun značaj tek kasnije, 
kada se planira interveneija.

c. Kriminološka dijagnoza^^

Krimineleška dijagneza sasteji se iz kriminološkog objaSnjenja de- 
linkventne aktivnosti, keje je uslev za valjane planiranje interveneije. Te 
ebjašnjenje nemačka primenjena kriminelegija ne traži u nekem izvanred- 
nem jasne eertanem mementu keji bi se imae eznačiti kae „uzrek”, jer 
krivicne dele nije izvanredan i iznenadujuci memenat. Naken ste je ži- 
vetni put ispitanika sreden (razvrstavanje) i ebraden (analiza) prema pe- 
trebama kriminelegije, deliktna aktivnest vise se za ispitivaca, sudiju, tu- 
žieca, advekata, secijalneg radnika ne namece kae izvanredna i nerazu- 
mljiva ekelnest u živetu pejedinca, kae izelovani greh izdvejen ed estat- 
ka pešteneg živeta ekrivljeneg, već kae ponašanje keje čini smislenu ce- 
linu sa ostatkem „epšteg” penašanja ispitanika.

Ked krimineleške dijagneze ispitivač pelazi ed pet idealnih obraza- 
ca (šema) odnosa deliktnog i opšteg ponašanja i zatim utvrduje sa kejim 
ebrascem je ispitanikeve penašanje i u kejej meri uperedive. U tim ideal- 
nim kriminalnim ebrascima kriminalitet se pejavljuje ili u ekviru kentinu- 
iraneg k-tipičneg razveja epšteg penašanja, ili kae kriminalni ebrt, ili u 
ekviru adelescentskeg sazrevanja, ili u ekviru naknadneg k-tipičneg raz
veja epšteg penašanja, ili u ekviru društvene neupadljivesti.^

^  Воск, Kriminologie, ^2007, 173 dd; Gdppinger, Kriminologie, *2008, 394 dd.
35 Воск, Kriminologie, ^2007, 181 dd; Goppinger, Kriminologie, *2008, 299 dd.
3* Ilustracije obrazaca donosi Воск, Angewandte Kriminologie in der Interventions- 

planung bei Straffalligen, Forum fiir Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie 2006, 58 (83 dd).
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k-tipično ponaSanje u-tipično ponaSanje k-tipično ponašanje u-iipično ponaSanje

prikaz stvamog slučaja
prikaz idealnotipičnog obrasca 

kriminaliteta u okviru 
adolescentskog sazrevanja

Na jednom kraju nalazi se obrazac u kome se kriminalitet javlja u 
okviru kontinuiranog k-tipičnog razvoja ponašanja u svakodnevnom živo- 
tu. U tom idealnom obrascu je opšte ponašanje ispitanika u svim sferama 
života već od najranijih dana k-tipično, a izvršenju krivičnog dela pretho- 
di sticaj raznih k-kriterijuma koji su utvrđeni analizom poprečnog prese- 
ka. Na drugom kraju, kao dragi ekstrem, stoji obrazac u kome dolazi do 
kriminalnog obrta. U toj šemi opšte ponašanje pojedinca je potpuno u-ti- 
pično, a u trenutku vršenja krivičnog dela postojali su ne k-kriterijumi 
već u-kriterijumi. U tom slučaju krivično delo je sa stanovišta opšteg po- 
našanja ispitanika nerazumljivo; može ga objasniti samo izvanredna reak- 
cija ili neki trajni psihički poremećaj.

Između ta dva logička ekstrema u kojima su u svim fazama života 
nagomilani k-momenti, odnosno u-momenti, nalaze se ostali obrasci od- 
nosa kriminalnog i opšteg ponašanja. Pravi značaj svih pet obrazaca ne 
leži međutim u njihovom skaliranju prema stepenu zastupljenosti k-mo- 
menata i u-momenata i vremenu kome su se pojavili već u kriminološki 
relevantnim razlikama koje svaki od njih kao idealni tip životnih prilika 
obuhvata. Kriminalitet u okviru naknadnog k-tipičnog razvoja opšteg po- 
našanja karakterističan je za Ijude koje ne tendiraju kriminovalentnim še- 
mama opšteg ponašanja dok pronalaze određeni lični oslonac i uzor u
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okolini, na primer u porodici. Kriminalitet u adolescentsko doba može se 
javiti u okviru kontinuiranog k-tipicnog razvoja. U tom slučaju prognoza 
je načelno negativna. No adolescentski kriminalitet može biti i samo pro- 
lazna faza. U takvim slučajevima ispitivač neće pronaći gravidnu tenden
cy u ka k-tipičnom ponašanju već od malena, već će samo, kao na pret- 
hodnoj ilustraciji, kod određenih ponašanja, obično sa plana međuljudskih 
odnosa i slobodnog vremena, moći da utvrdi k-tipične tendencije. Konač- 
no, postoji i naročit obrazac odnosa deliktnog i opšteg ponašanja kod ko- 
ga je učinilac dobro uklopljen u društvu, pa ipak vrši kriminalne radnje 
bez da se one mogu označiti kao obrt. To je slučaj kada zločinac svesno 
iskorišćava momente koji se inače određuju kao u-tipični, da bi iza njiho- 
vog paravana vršio krivična dela.

d. Intervencijski aspekti („prognoza”)̂ ’’

Kada se kriminalitet pojavljuje u okviru kontinuiranog ili naknadnog 
k-tipičnog razvoja opšteg ponašanja prognoza je načelno nepovoljna. U 
slučaju kada se pojavljuje kao kriminalni obrt ili u okviru adolescentskog 
sazrevanja prognoza je načelno povoljna, dok kod učinilaca koji svoja de- 
la vrše pod paravanom društvene neupadljivosti načelan sud nije moguć.

U slučaju mladića od 24 ili 25 godina čija krivična dela se utapaju u 
njegovo opšte ponašanje koje se od najranijih dana približava k-tipičnim 
šemama, prognoza je načelno nepovoljna, odnosno negativna. Та načelna 
nepovoljna prognoza u stvamosti ne proističe iz neke posebne nauke koja 
se krije iza razlikovanja pet obrazaca odnosa opšteg i društvenog ponaša- 
nja, već iz stvamih prilika konkretnog slučaja koje takvo razlikovanje 
opravdavaju: iz toga što je mladić izgubio kontakt sa porodicom, što nije 
vezan za partnera, nema posao, a ni radne navike, slobodno vreme provo- 
di bez svakog plana, beži iz stana u stan kako bi pobegao od obaveza i 
dugova i sl. Sledstveno, načelna prognoza koja se nadovezuje na odnos 
kriminalnog i opšteg ponašanja služi samo kao početni orijentir, koji je 
nedovoljan posebno ako je u skorijem periodu došlo do velikih promena 
u životu ispitanika.

U krivičnom postupku, međutim, prognoze su zapravo nezakonite, 
sve dok se u obzir ne uzme i mogućnost planirane (izrecive) mere da na 
krivca pozitivno utiče. Krivični postupak i ozbiljnu kriminologiju ne zani- 
ma ,,da li će dete pasti preko ograde ili ne”,̂ * več koja mera je najpogod- 
nija da se dete skloni od ograde — da se prema prilikama predočenog 
slučaja otkloni već sama gravidna opasnost (ne izvesnost) da će krivac i u 
budućnosti padati u kriminal. „Kriminološka prognoza” nije dakle predvi- 
danje budućnosti, već planiranje intervencije prema potrebama slučaja i 
mogućnostima državnih organa.

37 Bock, Kriminologie, 32007, 203 dd; Goppinger, Kriminologie, ®2008, 314 dd.
38 Воск, Kriminologie, 32007, 206.
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Prilikom planiranja intervencije lice koje učestvuje u planiranju mora 
da se vrati na kriminološku analizu i difagnozu i tamo utvrdene šeme po- 
našanja pojedinca u svakodnevnom životu. Tamo je jasno ocrtano koja 
ponašanja i hendikepi pojedinca pomnoženi sa životnim izazovima vode u 
slučaju ispitanika u kriminal. Ako pojedinac ima nestruktuirano i neobu- 
zdano slobodno vreme, potrebna je intervencija koja će naučiti i navesti 
pojedinca da ga dovodi u predvidivi tok; potrebna je intervencija koja će 
mu olakšati da se vezuje za druge osobe kada inače održava samo labave 
kontakte; treba roditeljima obezbediti pomoc u vaspitanju kada im dete 
uspešno izmiče kontroli; treba pojedincu manje ili više posredno pomoći 
u školi i na poslu kada tamo svojom krivicom ostvaruje loše rezultate. U 
poslednjem slučaju akcenat samo u ekstremnim slučajevima — kod ne- 
školovanih — treba da bude na izučavanju nekog zanata ili kakve druge 
profesije. Mnogo je bitnije kod pojedinca stvoriti radne navike kao takve, 
razviti upomost u radu. Kada se problemu tako pristupi, krivična reakcija 
vise se ne pojavljuje kao neurotičan kolektivni odgovor na zločin, suštin- 
ski slep za pojedinosti slučaja, već kao smislena reakcija na isto tako u 
labavim Ijuds^m odnosima, neorganizovanom slobodnom vremenu ili 
nepostojanju elementamih radnih navika smislenu kriminalnu aktivnost. 
Razume se da u planiranju smislene intervencije postoji mesto i za ka- 
žnjavanje jer i ono može biti smislena reakcija. Ali upravo u svakom po- 
jedinačnom slučaju treba da se izabere najsmislenija mera — zaštitni nad- 
zor u okviru koga mogu biti izvrsene najrazličitije intervencije, novčana 
kazna, rad u javnom interesu, kazna zatvora gde opet zatvaranje daje pri- 
liku za naročito intenzivan tretman itd.

Nije dakle svakome neophodno i za svakoga dobro da se u zavodu 
bavi kakvim radom, a sa druge strane postoje mnogi drugi pažnje vredni 
životni aspekti i nedostaci koji se u našoj svakodnevnici izvršenja zane- 
maruju. Sudija, zaduženo lice za izvršenje sankcije ili koje drugo lice mo
ra da utvrdi kriminološke pluseve i minuse pojedinca i da izabere meru i 
mere koje ce prednosti očuvati, a nedostatke umanjiti. Tu se opet posta- 
vlja pitanje da li je ispitanik možda dobro integrisan u porodičnu zajedni- 
cu, jer bi u tom slučaju možda bilo kobno razdvojiti ga od nje radi zatva- 
ranja, ili je pak pod stalnim uticajem lošeg društva od koga bi se kratkim 
zatvaranjem u zavodu uspesno odaljio; da li ispitanik ima radne navike i 
dobro placeni posao ili tek treba da izuči neki zanat kako bi uopšte nešto 
sam mogao da zaradi; razume se i da li mu je možda potreban jedan od 
desetina promišljenih i oprobanih kurseva^® koji su u mnogim zemljama 
vec odavno inkorporisani u krivičnu reakciju a kod nas su samo delimič- 
no prisutni u radu nevladinog sektora sa mladima: socijalni trening, antia- 
gresivni trening, „coolness training”, simulacija života u zajednici (doma- 
cinstvu) itd. Posebno se treba kloniti preuranjenog suda o znacaju izmire- 
nja krivca i oštećenog za boljitak krivca. Krivičnopravnorelevantno je sa
mo ono pomirenje (sadržalo ono reparaciju ili ne), koje polazi od toga da

3® Bock, Kriminologie, 32007, 239 dd.
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će krivac u kontaktu sa žrtvom na jedan naročit način moći da uvidi neis- 
pravnost svog delanja i da će se nagnut tim uvidom u budućnosti kloniti 
neispravnih postupaka. Pomirenje i reparacija žrtve radi je nova zakono- 
davna moda, ali ne spada u krivično pravo.

2 . S in d r o m i o z b iljn e  k r im in a ln e  u g r o ž e n o s t i

U životu Ijudi koji nisu u potpunoj psihičkoj agoniji ne postoje ni 
^oljni ni unutrašnji momenti, koji bi nužno vodili kriminalnoj aktivnosti. 
Covek može sa telesnim nedostatkom, manjkom inteligencije, bedom, ne- 
uređenim životom, primamljivom protivpravnom ponudom, puškom u 
svom ormanu, razočaranim prijateljstvima na različite načine da izađe na 
kraj. Jednom čoveku će biti lakše da prebrodi raskid ozbiljne Ijubavne ve- 
ze ili činjenicu da nema firmiranu odeću, drugom će biti teže, a treći će 
ukrasti komad odeće koji mu nedostaje. Ко će pasti u kriminal, a ko ne, 
unapred se ne zna. Otuda se za savremenu krivičnu reakciju zahteva da 
društvena opasnost bude „dijagnostifikovana” krivičnim delom — naroči- 
tom radnjom posle koje za zakonodavca više nema sumnje da je njen uči- 
nilac opasan na način koji zahteva organizovanu (krivičnu) reakciju.

Samo krivično delo međutim nije izvanredna i naročita pojava u ži- 
votu učinioca, niti samo po sebi na za reakciju neophodan način govori 
dovoljno o opasnosti učinioca, već čini smislenu celinu sa celokupnim ži- 
votnim vladanjem učinioca. Tri malopre navedena čoveka ne razlikuje sa
mo činjenica uzdržavanja od odnosno pada u kriminal, već i niz drugih 
obrazaca ponašanja u kriznim i običnim situacijama svakodnevnog života. 
Ti obrasci ponašanja tipični za osobe koje padaju u kriminal i u čijem 
prisustvu bi bilo i čudno da do kriminala ne dode, su kao i obrasci koji 
su tipični za osobe bez kriminalnih tendencija (takozvano k-tipično i u-ti- 
pično ponašanje) pročišćeni su kao idealni tipovi i koriste se za utvrdiva- 
nje sadržaja opasnosti pojedinca u postupku poređenja pojedinačnog slu- 
čaja sa idealnim kriminalnim obrascima koji je izložen u prethodnoj tački.

Od istine da svaki momenat može a ne mora u pojedinačnom slučaju 
voditi ka kriminalnoj aktivnosti postoji ravno šaka kvaziizuzetaka. To su 
takozvani sindromi ozbiljne kriminalne ugroženosti. Reč je o momentima 
koji su utvrdeni u Tibingenskom istraživanju naročitim filtriranjem šema 
ponašanja koje su prisutne samo kod k-grupe. Oni stoje u gotovo logičkoj 
(nužnoj) vezi sa kriminalitetom, jer je broj u-ispitanika kod kojih su opa- 
ženi zanemarljiv, a u jednom slučaju čak ravan nuli.

Najupadljiviji je socioskolami sindrom, jer on nije zabeležen ni kod 
jednog u-ispitanika. Kod njega se primećuje upomo bežanje sa časova po- 
vezano sa taktikama zatašidvanja, potucanjem po kraju i deliktnom aktiv- 
nošću u najširem — i građanskopravnom — smislu (agresivno i siledžij- 
sko ponašanje, neprijatno „startovanje” devojki, manipulacije automata za 
hranu i piće ili igru na sreću, iznuđivanje novca od mlađih đaka). Sin
drom trajnog lošeg odnosa prerna radii odlikuje neprestano menjanje rad-
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□  k2-ispitanici
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sindrom 
trajnog toScg 
odnosa prema 

radu

sindrom
poremećnog
slobodnog

sindrom
meduljudskih

odnosa

pregled raspodele sindroma kod k-ispitanika i u-ispitanika^

nog mesta, česta nezaposlenost i loš ili promenljiv odnos prema radnom 
mestu i radnim obavezama. Sindrom poremedenog slobodnog vremena 
odlikuje produženje slobodnog vremena na račun obaveza i potpuno ne- 
struktuirano slobodno vreme čiji je tok nepredvidiv. Sindrom meduljud
skih odnosa odlikuje dominacija neobaveznih i labavih kontakata ili kon- 
takata sa losim društvom, zatim rano seksualno iskustvo i česte promene 
seksualnih partnera. Sindrom porodidnih neprilika ukazuje na slučajeve u 
kojima je porodica kao institucija socijalizacije — zakazala. Njega odli
kuje dugogodišnji život u lošem smeštaju i7ili neopravdano dugoročan ži- 
vot porodice na teret države ili drugih pojedinaca, dalje barem jedan rodi- 
telj sa poremecajem u društvenom ponašanju ili sukobom sa zakonom i 
nedovoljna kontrola ispitanika od strane roditelja ili pak uspešno zaobila- 
ženje kontrole kada postoji.

Značaj sindroma kriminalne ugroženosti je medutim ograničen; oni 
služe kao alarm koji pouzdano upucuje na najvišu kriminalnu ugroženost 
kod koje samo od izvanrednog i srecnog slučaja zavisi da li ce se ostvari- 
ti, koji je kao takav koristan za nastavnike, roditelje i druga lica koja se 
staraju o dobrobiti ugroženog pojedinca. No sindromi nista ne govore o 
sadržaju ugroženosti, koji se radi ispravne reakcije mora poznavati. On se 
mora utvrditi analizom opšteg ponašanja u postupku poredenja pojedinač- 
nog slučaja sa idealnim kriminalnim obrascima.

Niko pametan ne kažnjava zato što se zgrešilo, 
već da se ubuduce ne bi grešilo.

Seneca, De ira (Rasprava o gnevu), 1: XIX — 7.

“*0 Goppinger, Der Taler in seinen Sozialbeziigen, 1983, 217. Kl-ispitanici su k-ispi
tanici kod kojih je prvo krivično delo zabeleženo pre 18. godine; kl-ispitanici su ostali k-is- 
pitanici.
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SKRAĆENICE

KZ Krivični zakonik
ZIKS Zakon o izvršenju krivičnih sankcija
ZKP Zakonik o krivičnom postupku
ZM Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti 

maloletnih lica
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APPLIED CRIMINOLOGY (I)
German Solution to the Need of Preventive Criminal Reaction

Luka Breneselović 

S u m m a r y

The modem, preventive criminal law cannot legi artis be applied without special cri
minal knowledge, which is established for the needs of a case study analysis. Statistical 
prognostic inventories put the judge and other persons from the practice in the position to 
use unreliable mathematical operation s. On the other hand, applied criminology in Ger
many strives to improve and scientifically substantiate principally correct but insufficiently 
founded appraisal of the practitioners. It does not consider the criminal act as an extra
ordinary circumstance, but on contrary recognizes general schemes, for the criminal activity 
seemingly uncormected behaviors (at home, at work, in a relationship with a girlfriend), for 
which it was empirically founded that they are relevant from the perspective of crimino
logy. At the end of a case study, within the intervention planning, the practitioner is given a 
reliable basis for the choice of punishments that will remove such schemes.

Keywords-, criminal law, prevention, applied criminology, prognosis, intervention plan
ning, Germany
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Ш С 347.922.7:502/504

Д р а г а н а  М  а р ч е  ш u h

НЕГАТОРНА ТУЖБА КАО МОГУЋИ ИНСТРУМЕНТ 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ*

САЖЕТАК: Овај текст обрађује поја.м суседских права и 
штетних еколошких имисија као и грађанско-правном еколо- 
шком заштитом, са акцентом стварно-правних инструмената 
које пружа наше законодавство кроз институт својинске нега- 
торне заштите. Аутор даје историјски приказ actio negatoria и 
њен данашњи домашај у домену еколошке заштите, a пружа и 
кратак осврт на грађанско-правну еколошку заштиту у упоред- 
но.м праву. Такође, у овом се раду обрађује и могућност подно- 
шења акцесорних тужби за накнаду штете због штетних еколо- 
шких утицаја.

Кључне речи: еколошка заштита, штетне (еколошке имиси- 
је), суседска права, стварноправна заштита, негаторна тужба, 
накнада штете

Увод

Развој цивилизације, a са њом и технологије, довео је до по- 
бољшања услова живота милиона људи, али је истовремено постао 
огромна претња даљем развоју и опстанку човечанства. Свет је суо- 
чен са несагледивим последицама неконтролисаног раста индустри- 
је и непланског и расипног коришћења природних богатстава. Ова- 
кав ток догађаја доводи у питање опстанак живог света на Земљи, 
па самим тим и човека. У последњих тридесетак година сведоци 
смо великнх еколошких катастрофа као што су Бопал, Чернобил 
или скорашња велика нафтна мрља у Мексичком заливу која прети 
живом свету приобаља Северне Америке и делте Мисисипија. Ин-

* Рад при.мљен: 31. 05. 2010. године.
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терес људи за даљим развојем индустрије и науке све је чешће у су- 
кобу са правом људи на здраву животну средину, a државе и мулти- 
национални привредни субјекти, поводећи се за својим економским 
— појединачним интересима, углавном нису вољне да учине озбиљ- 
нији корак да се девастација живог света на планети заустави.

Ипак, у оквиру међународних организација као и на национал- 
ном плану видљиво је препознавање дубоких еколошких проблема 
који прете даљем опстанку живих организама, те су видљиви напо- 
ри да се, пре свега правно, али и кроз технолошке и научне стан- 
дарде, регулише ова веома осетљива област, и то како у међународ- 
ном праву, тако и у националним законодавствима.

Код нас правна заштита животне средине има свој уставно- 
-правни, управно-правни, кривично-правни вид, a задатак овог ра- 
да је да укаже на механизме грађанско-правне заштите животне сре- 
дине, посебно кроз могућност подношења негаторне тужбе.

У овом раду ће бити дат и кратак преглед упоредне грађан- 
ско-правне заштите животне средине ради поређења са нама распо- 
ложивим средствима еколошке заштите и указивања на неке свет- 
ске тенденције.

Заштита од штетних имисија кроз институте 
нашег грађанског права

Појам штетних имисија уско је повезан са појмом суседских 
права, којима се регулишу односи власника суседних непокретно- 
сти, јер се заштита суседских права од ових утицаја може примени- 
ти и на заштиту од еколошке опасности, ако се она посматра као 
штетна имисија' (штетни утицај). Имисиона заштита подразумева 
ограничење права својине у интересу суседа или у општем интере- 
су, a састоји се у обавези власника непокретности да се уздржава од 
радњи или отклања узроке који потичу од његове ствари, a којима 
се смета или отежава коришћење суседне непокретности. Из рече- 
ног произилази да порекло заштите од имисија није у заштити од 
еколошких претњи, већ у суседском праву које регулише односе 
власника непокретности које се граниче, то јест, на обавези власни- 
ка да трпе штетне утицаје (у виду дима, nape, воде, смрада и тако 
даље) са суседне непокретности, уколико нису прекомерне, те у 
праву власника да тражи забрану имисија које прелазе границу то- 
леранције. Неки аутори с правом наглашавају да се мора водити ра- 
чуна 0 разлици између класичних имисија и нових врста загађива- 
н.а (тзв. индустријско загађење), a који доводе до разликовања сред-

 ̂ Види: Д. Палачковић, Грађанско-правна еколошка зашшиша, Правни живот 
бр. 9/95, 1995, стр. 374.
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става грађанско-правне заштите у виду тужби који се могу са успе- 
хом користити.^

Код нас се је ова заштита прокламована чланом 5. ставом пр- 
вим Закона о основама својинскоправних односа (у даљем тексту 
ЗОСПО) који прописује да је власник дужан да се при коришћењу 
непокретности уздржава од радњи и да отклања узроке који од ње- 
гове непокретности потичу, којима се отежава коришћење других 
непокретности (преношење дима, непријатних мириса, топлоте, ча- 
ђи, буке, потреса, отицања отпадних вода и сл.) преко мере која је 
уобичајена с обзиром на природу и намену непокретности и на ме- 
сне прилике, или којима се проузрокује знатнија штета. Ставом 
другим истог члана прописано је да је без посебног правног основа 
забрањено вршење сметњи из става 1. овог члана. Овим одредбама 
се постављају границе у праву својине кроз прописивање критерију- 
ма врсте и количине утицаја које морају трпети сви власници непо- 
кретности, на начин како је то напред наведено.

Овде се поставља питање шта је то уобичајена мера спрам при- 
роде непокретности и њене намене, те спрам месних прилика, па 
неки аутори предлажу да се код имисија које представљају већу 
претњу животној средини, треба, уместо критеријума односно стан- 
дарда „подношљивости и пажње просечног човека”, a који крите- 
ријуми могу бити злоупотребљени и различити за већину људи, уве- 
де могућност мерења ових имисија стандардима природних и меди- 
цинских наука у погледу њиховог деловања на здравље људи.^ У по- 
ступку пред судом то би значило да би се суд, у процени прекомер- 
ности штетних утицаја, морао све више ослањати на вештачење 
стручњака одговарајућег профила, a све мање на напред поменути 
правни стандард, осим у ситуацијама када су ови штетни утицаји 
немерљиви, на пример, у случају ширења смрада, када би се приме- 
њивао правни стандард просечног човека."'

Заштита од штетних еколошких имисија може се у грађанском 
судском поступку остварити кроз механизме облигационог и ствар- 
ног права. Облигационо-правна заштита се постиже путем туж"бе, 
такозване actio popidaris из члана 156. Закона о облигационим одно- 
сима (у даљем тексту 300 ), док се стварно-правна заштита оствару- 
је путем негаторне тужбе из члана 42. ЗОСПО и тужбе због смета- 
ња државине из чл. 77. истог закона. Посесорна (државинска) ту- 
жба може бити веома ефикасна у погледу отклањања штетних ими- 
сија јер је поступак по њој хитан, a на тужиоцу не стоји терет дока-

2 Види: Б. Мораит, Грађанскоправне тужбе и екагошка (имисиона) заштиШа, 
Правна мисао бр. 3—4, 1987, стр. 118.

 ̂ Види: Д. Лепетић, ШШетне имисије и природно право, Правни живот бр. 9/95, 
1995, стр. 211. Аутор овог семинарског рада би се усудио да дода да се ови упшаји 
могу квантификовати и у односу на здрашве жнвотиња и бшвака као ширег објекта 
еколошке заштите.

Исто.
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зивања власништва или претпостављеног власништва, већ само чи- 
њенице да је он последњи мирни држалац неке ствари и чињенице 
да га је тужени сметао у мирном поседу. Поједини аутори сматрају 
да се стварно-правна заштита може постићи и тужбама за заштиту 
стварних службености, јер и службености (као што су на пример 
право превођења отпадних вода или пропуштања дима кроз сусе- 
дов димњак) представљају, у суштини, негативне имисије којима се 
ограничава коришћење послужног добра у односу на повласно.’ 
Постоје и миииБења да се најбржа и најефикаснија стварноправна 
заштита од имисија може постићи кроз институт привремене мере у 
државинском спору из члана 442. Закона о парничном поступку, 
којим је прописано да суд, у току целог поступка по тужби за сме- 
тање поседа, може по службеној дужности, без саслушања противне 
странке одредити привремене мере које се примењују у извршном 
поступку ради отклањања хитне опасности, противправног оштеће- 
ња или спречавања насил>а или отклањања ненакнадиве штете, a 
против Kor решења није дозвол>ена жалба.

Најзад, треба додати да је грађанско-правна заштита сагласна 
са међународно признатим еколошким начелима судске заштите 
која подразумевају: принципе реституције, обештећења, али и прин- 
цип репресије, уколико у учињеној радњи загађивача има елемената 
кривичног дела.

Грађанско-правна еколошка заштита у упоредном праву

У упоредном праву присутни су различити модели грђанско- 
-правне заштите, од којих многи представљају комбинацију елеме- 
ната јавно-правног и приватно-правног карактера. У том смислу 
можемо разликовати неколико преовлађујућих модела о којима ће, 
у основним цртама, бити говора у овом одељку.

Најпре се може говорити о тзв. Relator Action, који модел ка- 
рактерише земље Common Law, a одликује се тиме што одређени 
државни органи имају овлашћење да иницирају поступке заштите 
колективних интереса пред судом. Ови органи могу имати и друге 
надлежности, a може се формирати и посебан орган или тело. Про- 
цесно-правно пос.матрано, орган или тело којима је дато овлашће- 
н>е да поднесу тужбу у име групе лица, постају странка у поступку. 
Сматра се да се на овај начин решава питање активне легитимације 
за покретање поступака колективне заштите, a замера му се да мо- 
же имплицирати политичке утицаје, кроз контролу рада ових opra- 
на, чиме се смањује његова ефикасност.* Такође се овом средству

5 Исто, стр. 212.
 ̂ Види: Д. Палачковић, исто, стр. 359, такође и В. Ракић-Водинелић, Екшо- 

шка тужба, Правни живот бр. 4—5, Београд, 1989, стр. 131.
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замера и недореченост законодавца у погледу упутстава за покрета- 
ње поступка.^

Следеће је правно средство карактеристично за правне системе 
Западне Европе, a познато је у Немачкој под називом Verbandskla- 
ge, док се користе и називи Organizational Action и Private Action, a 
иницијатори ове заштите су приватне организације преко овлашће- 
них органа или појединаца. Сматра се најзначајнијим приватним 
инструментом за заштиту колективних интереса, када су титулари 
колективних права неидентификованих лица, која би иначе била 
погођена деловањем неког субјекта, на пример загађивача, a поје- 
диначну заштиту би било тешко или немогуће остварити. Као добра 
страна ове заштите признаје се то што није под непосредним ути- 
цајем државних (политичких) органа, али јој се и замера да је не 
могу подносити тзв. ad hoc удружења (она која су настала управо 
услед потребе заштите конкретних интереса неке групе), већ само 
овлашћени покретачи поступка, те да се њоме не може тражити на- 
кнада штете.® Осим тога, сматра се да ова врста заштите има мали 
значај у домену еколошког права, јер су организације за заштиту 
животне средине још увек недовољно јаке, нарочито у Западној 
Европи, где се, како смо рекли, највише користи ова врста тужбе.®

Такође, као специфична actio popularis у Сједињеним Америч- 
ким Државама постоји тзв. Class Action, a коју може употребити је- 
дан члан групе, чиме се покреће поступак заштите колективног ин- 
тереса неодређеног броја чланова групе на које се односи, без по- 
себног пристанка осталих чланова, која дејствује у односу на све. 
Ова се тужба сматра врло успешном у заштити дифузних (колектив- 
них) интереса. Њоме се остварује накнада штете, a успех у спору 
води подели накнаде међу члановима групе, док неуспех води поде- 
ли трошкова. За њу је карактеристично да је „доступна сваком поје- 
динцу који се налази у сличној фактичкој ситуацији”.'“ Осим ових 
повољности, Class Action има и извесне недостатке, као што су мо- 
гућност манипулисања интересима групе од стране адвоката који, 
по овој тужби, морају обавезно да заступају тужиоце, те одсуство 
истражног начела у прикушБању процесне грађе. Најслабијом тач- 
ком сматра се то што њеном употребом може доћи до неадекватног 
представл>ан>а интереса појединца."

Најзад, и actio popularis позната још из Римског права, као вр- 
ста тужбе која служи заштити интереса, и коју може, без обзира на 
правни интерес, употебити било ко, доста је заступљена у упоред- 
ном праву. Оваква тужба може служити интересу групе или неодре- *

 ̂ Види: М. Нинковић, исто, стр. 78.
* Види: Д. Палачковић, исто, стр. 360 и В. Ракнћ-Водинелић, исто, стр. 132.
5 Види: М. Нинковић, исто, стр. 779.

В. Ракић-Водинелић, Екшошка тужба, Правни живот бр. 4—5, Београд, 
1989, стр. 132.

Види: .М. Нинковић, исто, стр. 79.
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ђеног броја појединаца. У ову групу тужби спада, у нашем праву, 
као што је то напред речено, и тужба из чл. 156. 300 .

Појам негаторне тужбе

Actio negatoria датира, уз реивиндикациону тужбу, као посебна 
својинска тужба, још из Римског права, из Закона XII таблица, a 
пружала је заштиту носиоцу права својине од узнемиравања овог 
права од стране трећег лица. Подношењем ове тужбе тужилац је 
морао да докаже само да узнемиравање постоји, a своје право сво- 
јине је морао само учинити вероватним, али га није морао докази- 
вати, као што није морао доказивати ни да противниково право по- 
стоји, јер је у корист сопственика деловала претпоставка да нико 
нема право да га узнемирава, те је доказивање права на узнемира- 
вање падало на туженог,'^ који је губио спор у случају неуспелог до- 
казивања. Циљ тужбе је био да узнемиравање престане и да се соп- 
ственику надокнади претрпљена штета. Ова је тужба дуго у Рим- 
ском праву штитила како власника, тако и сваког оног који је имао 
право на држање ствари (нпр. тутора, закупца, узуфруктуара и сл.).'^

Негаторну тужбу, донекле модификовану и прилагођену мо- 
дернијем схватању својине, познаје и Аустријски грађански зако- 
ник, те је из аустријског права преузета у нашем праву и регулисана 
је чланом 42. ЗОСПО. Овај члан прописује да, ако треће лице узне- 
мирава власника или претпостављеног власника на други начин, a 
не одузимањем ствари,‘‘' овај има право тужбом захтевати да то уз- 
немиравање престане, a када му је узнемиравањем проузрокована 
штета, има право и да захтева накнаду штете по општим правилима 
о накнади штете.

Тужилац, дакле активно легитимисана страна, може бити вла- 
сник или сувласник ствари (како непокретне, тако и покретне), али 
не и титулар неког другог стварног права (нпр. закупац), a тужени 
(пасивно легитимисан) је сваки онај који смета и узнемирава вла- 
сника или претпоставл>еног власника у вршењу права својине. Сме- 
тање се може састојати у било којој радњи којом се смета вршење 
права својине, a те радње се могу вршити и без истицања неког 
права. Тужилац доказује својину на ствари и тада је то заправо вин- 
дикациона негаторна тужба,^^ a довољно је да докаже и своју прет- 
постављену својину и тада је у питању публицијанска негаторна ту- 
жба.^  ̂ Циљ тужбе је обустава или забрана сметања и право на под-

'2 Види: Д. Стојчевић, Римско приватно право, Савремена администрација, Бео- 
гад, 1983, стр. 148—149.

Види: Д. Стојчевић, исто, стр. 119.
•'* Када нма на располагању реивиндикациону, односно публицијанску тужбу. 
'5 Види: Б. Мораит, исто, стр. 123.

Види: Б. Мораит, ор. cit.
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ношење ове тужбе не застарева, a као акцесорно право за тужиоца 
настаје право на накнаду штете проузроковане оваквим сметањем 
по правилима облигационог права. Радња сметања и узнемиравања 
мора да потиче од људске радње и не тражи се постојање кривице 
сметача. Такође, услов за успех са негаторном тужбом је да у рад- 
њама туженог постоји противправност. За поступање по овој тужби 
надлежан је редовни суд, a поступак се води по правилима општег 
парничног поступка.

Негаторна тужба у служби еколошке заштите

Како се стварно-правна еколошка заштита остварује првенстве- 
но путем негаторне тужбе, у овом одељку потребно је видети како 
овај механизам делује и да ли је и колико ефикасан. Његову ефика- 
сност треба пре свега ценити имајући у виду велике индустријске и 
привредне загађиваче, код којих економски интерес носи превагу 
над евентуалном штетом по околину коју својом делатношћу могу 
да проузрокују. Осим тога, тенденција је већине савремених дру- 
штава, па и нашег, да у одређивању својих приоритетних циљева, 
она достигнућа која се тичу економског развоја и експанзије углав- 
ном односе превагу над општим интересом људске заједнице да жи- 
ви у здравој животној средини.

Најпре треба нагласити како је ова тужба по својој природи ту- 
жба на осуду (кондемнаторна) и то на нечињење (пропуштање, тр- 
пљење, уздржавање), те се поставља питање може ли се њоме тра- 
жити од власника суседне непокретности која је извор штетних 
имисија, да предузме радње на смањењу тих имисија, како не би 
прелазиле границе толеранције прописане ЗОСПО. Већина аутора 
на ово питање одговарају позитивно.*^ Иначе, сматра се да против- 
правност постоји када имисије прелазе уобичајену меру, тако да их 
власник није дужан трпети.

Као знатан проблем, поставља се и питање великих индустриј- 
ских постројења и загађивача којима се не може изрећи забрана да- 
љег рада уколико имају одобрење државног органа, a услед непо- 
стојања противправности. Овакав став заузима судска пракса, a ње- 
гова консеквентна примена доводи до тога да загађивачи мењају 
„месне прилике” из чл 5. ЗОСПО у своју корист.'* Од њих се може 
захтевати само предузимање мера на смањењу загађења или накна- 
да штете, о којој ће бити више речи у следећем одељку.

Негаторна тужба се сматра погодном за заштиту од еколошких 
имисија зато што штити власника и од будућег узнемиравања, уко-

Види: Д. Лепетић, исто, стр. 210—211, Б. Мораит, исто, стр. 123, као и Д. 
Палачковић, исто, стр. 375.

'8 Види: Б. Мораит, исто, стр. 124.
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лико постоји могућност да се оно понови. Међутим, како њоме ни- 
је пружена могућност уклањања извора еколошких имисија наста- 
лих од индустријских загађивача који своју делатност врше уз одо- 
брење државних, пре свега управних органа (када се може тражити 
само предузимање мера, на пример, у виду постављања филтера и 
евентуално накнада штете), многи аутори је сматрају мање погод- 
ном за еколошку заштиту од тужбе из чл. 156. 3 0 0 , која пружа 
управо овакву могућност, a која ни материјално-правно ни проце- 
сно-правно није типична грађанска тужба, јер се њоме штити инте- 
рес неодређеног броја лица или тачније, свачији — општи интерес, 
те управо због ове њене карактеристике за тужиоца не постоји оба- 
веза доказивања свог појединачног интереса.

Оно што се такође замера грађанској, стварно-правној еколо- 
шкој заштати кроз инстумент негаторне тужбе, је и то што зависи 
од аутономије воље странака. To практично значи да власник неке 
ствари која трпи прекомерне еколошке имисије може одлучити да 
не поднесе тужбу за престанак узнемиравања, a и уколико је подне- 
се, може је у току поступка повући или се одрећи тужбеног захтева, 
чиме би за животну средину могла наступити велика и тешко на- 
докнадива штета. Ова особина грађанско-правне заштите потиче из 
саме суштине парничног поступка, у коме принцип аутономије во- 
ље странака доминира као једно од основних начела, тако да суд 
покреће механизме заштите само по предлогу, или тачније тужби 
странке, a никада ех officio.

Због Tora неки аутори'® предлажу методе колективне грађан- 
скоправне заштите којима би се прилагодио и парнични поступак, 
увођењем, ако је потребно, и нове врсте посебног парничног по- 
ступка.

Акцесорни захтев за накнаду штете

Као што је већ наведено, уз захтев за престанак сметања и уз- 
немиравања, код негаторне тужбе може се истаћи и захтев за на- 
кнаду штете. Он је споредне природе у односу на имисиону зашти- 
ту коју пружа негаторна тужба. Да би се овај захтев са успехом мо- 
rao поставити неопходно је да је тужиоцу као власнику или претпо- 
стављеном власнику сметањем или узнемиравањем својине настала 
штета, то јест, да је штета проузрокована имисијама. Осим тога, по- 
требно је и да штета настане кривицом туженог, и то његовим рад- 
њама или радњама лица за које он одговара, или да је настала од 
делатности коју је он организовао и за коју он одговара. Ово прои- 
зилази из самог законског текста, из члана 42. става 2. ЗОСПО, ко- 
ји упућује на примену општих правила о накнади штете, што значи 
на примену правила о накнади штете које прописује 3 0 0 .

Види: Д. Папачковић, исто, стр. 358.
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Сматра се да овој тужби има места уколико се на терену сусед- 
ске заштите не може применити негаторни захтев.^° Критеријуми за 
постојање штете као услова грађанско-правне одговорности налазе 
се у члану 5. ЗОСПО, a то је да деловање штетних утицаја такво да 
прелази меру или којима се проузрокује знатна штета која је уоби- 
чајена с обзиром на природу и намену непокретности и на месне 
прилике. Ово значи да ће тужилац на овакву накнаду имати право 
само у случају да претрпи знатнију штету, a треба је разликовати и 
од захтева за накнаду прекомерне штете из чл. 156. ст. 3. 3 0 0  (ту- 
жба за накнаду штете против такозваних привилегованих загађива- 
ча), која представља супститут негаторној тужби, те се не може 
истовремено са успехом користити.

У оквиру негаторне заштите може се говорити и о такозваној 
тужби због учињене жртве, која је настала у немачкој судској прак- 
си, a касније је уведена и у немачко законодавство.^' Може се под- 
нети ако је утицајима преко очекиване мере онемогућено месно уо- 
бичајено коришћење његовог земљишта или знатно смањен принос 
са њега. У питању је облигационо-правни захтев, који се поставља 
уколико негаторна заштита није могућа, већ суседи морају да толе- 
ришу рад уређаја и имисије које чини, у ком случају се може досу- 
дити само правична накнада. Овакву је тужбу прихватила и наша 
судска пракса, па се накнада досуђује сходно правилима о тзв. 
„фактичкој” експропријацији. Тужиоцу по овој тужби припада само 
право на накнаду стварне штете у виду тржишне вредности непо- 
кретне (или ређе покретне) ствари у чијем је коришћењу онемогу- 
ћен, a не и право на измаклу добит. Овде се штетник доводи у по- 
ложај експропријационог корисника, али се овим само делимично 
може неутралисати деловање штетног емитента, те се оправдано 
сматра да су овакве тужбе „одраз савременог тренугка развоја ими- 
сионе заштите у којем је лакше уклонити жртве него ли извор опа- 
сности за човека и његову околину’ 22

Закључак

Модерно доба носи са собом нове изазове, па и потребу свео- 
бухватније правне заштите човекове околине. Она може и мора би- 
ти и јавно и приватно-правна, иако заштити општих интереса више 
одговарају методи јавно-правног карактера због дифузног, колек- 
тивног карактера интереса који се штите кроз право на здраву жи- 
вотну средину. Ови интереси, будући да су општи не припадају у 
целини ниједном појединачном члану неке људске заједнице, што 
појединца ограничава и у располагању овим интересима.

Види: Б. Мораит, исто, стр. 121. 
Види: Д. Палачковић, исто, стр. 377. 

22 Б. Мораит, исто, стр. 128.
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Приватно-правна еколошка заштита може се остваривати кроз 
тужбе облигационог и стварног права, a правни основ ове заштите 
прописан је чланом 5. ЗОСПО, који, по становишту доктрине и 
судске праксе представл>а lex specialis у односу на чл. 156. 3 0 0 . 
Овим се чланом дефинишу штетне имисије и обавеза власника су- 
седне непокретности да ово ограничење права својине трпи до мере 
која не прелази „меру која је уобичајена с обзиром на природу и 
намену непокретности и на месне прилике, или којима се проузро- 
кује знатнија штета”. Може се слободно рећи да је еколошка зашти- 
та успела да се, кроз ове тужбе, заодене у традиционалне обрасце 
цивилнога права, дајући им ново значење и продубљујући њихов 
смисао, пружајући заштиту не само појединачним интересима, већ 
и општем интересу људи да имају здраву животну средину.

Мора се закључити да су традиционалне тужбе стварнога права 
оне које, уз тужбу из чл. 156. 3 0 0 , уживају највећи значај у имиси- 
оној заштити. Једно од средстава стварно-правне заштите еколо- 
шких добара угрожених штетним имисијама је и негаторна тужба из 
чл. 42. ЗОСПО, a у овом раду приказане су њене могућности и до- 
машај, те уочени недостаци, као и евентуалне недоумице на које се 
у њеној примени може наићи. Видели смо такође да је то главно и 
најчешће коришћено средство ове заштите.

Као генерални закључак може се нагласити да негаторна тужба 
пружа добру заштиту за еколошке штете настале од мањих, непри- 
вилегованих загађивача, те да је у том смислу упутно њено кори- 
шћење. Међутим, она се показује прилично неефикасном када су у 
питању већи, тзв. привилеговани загађивачи у чијим штетним ими- 
сијама нема противправности јер су снабдевени одобрењем држав- 
ног органа. У том је случају лицу чија непокретност трпи штету од 
прекомерних еколошких имисија на располагању само захтев за на- 
кнаду штете, који се код негаторне тужбе појављује као акцесоран 
или је може у потпуности супституисати.

Даље перспективе цзађанско-правне заштите еколошких добара 
треба видети у могућности укрштања са јавно-правном заштитом, 
било кроз давање овлашћења државним органима (на пример јав- 
ном тужиоцу) да, као странка по дужности,^^ покреће грађанске по- 
ступке за заштиту животне средине или кроз увођење посебног 
парничног поступка у коме би се као објекат заштите (слично, на 
пример, најбољем интересу детета који се штити кроз посебан пар- 
нични поступак породичног права) појављивао општи еколошки 
интерес.

23 Видети Relator Action.
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THE NEGATORY ACTION AS A POSSIBLE INSTRUMENT 
OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION

Dragana Marčetič 

S u m m a r y

This paper deals with the concept of neighbours’ right and harmful environmental 
exposure as well as civil-law environmental protection with the emphasis on property-law 
instruments available in our law through the institute of property negatory action. The 
author gives the historical review of an action negatoria and its current implication in the 
field of environmental protection, and provides a brief explanation of the civil law environ
mental protection in the comparative law. This paper also deals with the possibility of fil
ling accessory actions for compensation of damages in case of harmful environmental ef
fects.

Keywords: environmental protection, harmful (environmental exposure), neighbors’ 
right, property law protection, negatory action, compensation of damages
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Р А С П Р А В Е

UDC 347.78(497.1X094.5)

K r i s t i n a  L o p e s  B a r r o s o  
dipl. pravnik

KRATKA ANALIZA POJEDINIH ODREDBI ZAKONA 
O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA*

—  tu m a č e n je , k o m e n ta r i i p r im e d b e  —

U v o d n i d e o  k a o  p o v o d  r a z m a t r a n ju  p o je d in ih  
z a k o n sk ih  r e š e n ja

Povod sačinjavanju ovog teksta predstavlja aktuelna situacija u dru- 
štvu unutar koje smo svedoci negodovanja samostalnih preduzetnika čiji 
su poslovni objekti neretko predmet kontrolisanja od strane kontrolora 
različitih organizacija za naplatu autorskih ili srodnih prava, kao i nesa- 
glasnost korisnika sa ispunjavanjem svoje zakonske obaveze u smislu is- 
plate naknade za iskorišćavanja predmeta zaštite. Ova kratka analiza fo- 
kusirana je na pojedine novine aktuelnog Zakona o autorskom i srodnim 
pravima (nadalje kao ZASP), kao i na praktičnu problematiku tumačenja i 
sačinjena je radi sagledavanja problematike u nejasnocama i kontradiktor- 
nosti pojedinih zakonskih odredbi prisutnih u ranijem ZASPu (SI. list 
SCg 61/04), kao i odredbi unutar aktuelnog istoimenog Zakona (SI. gla- 
snik RS 104/09). Zakonska oblast autorskog i srodnih prava, naime, stoji 
na začelju još uvek neafirmisane grane prava u okviru gradanskopravne 
problematike kojoj po svojoj prirodi pripada.

P r im e r  n e u s k la d e n o s t i  s ta r o g  Z a k o n a  o  a u to r s k o m  
i  s r o d n im  p r a v im a  s a  Z a k o n o m  o  p r iv r e d n im  d r u š tv im a

Odredbe prethodnog ZASPa u pojedinim delovima su u značajnoj 
medusobnoj kontradikciji. Ovaj zakon je mogucnost zaštite srodnih prava

Rad primljen: 28. 05. 2010. godine.
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omogućavao entitetima registrovanim kao organizacijama, pri tome među- 
sobno suprotstavljajući tada važeći ZASP sa pojedinim zakonskim odred- 
bama drugih zakona, u konkretnom slučaju, sa odredbama Zakona o pri- 
vrednim društvima (Sl. list RS 125/04).

O čemu se zapravo radi?
Raniji ZASP je pružao mogućnost organizaciji koja želi da ostvaruje 

zaštitu imovinskih prava nosioca srodnih prava (prava proizvodača fono- 
grama, prava proizvodača videograma, prava proizvodača baze podataka, 
prava proizvođača emisije i prava prvog izdavača slobodnog dela) da se 
registruje kao organizacija saglasno tada važećem članu 151. ZASPa, pre- 
ma kojoj odredbi navedenog člana zakona „organizaciju osnivaju autori 
ili nosioci autorskog ili srodnih prava, odnosno njihova udruženja”.

Vezano za ovaj uslov, dozvola za obavljanje delatnosti izdaće se or
ganizaciji koja ispuni i kumulativno postavljen uslov da njeni „osnivači 
predstavljaju većinu nosilaca autorskog, odnosno srodnih prava iz oblasti 
na koju se odnosi delatnost organizacije, a koji imaju prebivaliste u drža- 
vi Srbiji, odnosno državi Cmoj Gori ili su njihovi državljani” (clan 155, 
stav 2. ZASPa), te se postavlja uslov sadržan u članu 157, stav 1. da ta- 
kva organizacija „stice svojstvo pravnog lica upisom u register u koji se 
upisuju privredna društva, odnosno drugi oblici organizovanja u skladu sa 
odredbama ovog zakona koji ureduje obavljanje delatnosti” (dakle, Agen- 
ciji za privredne registre), dok u clanu 149, stav 2. navodi uslov da tako 
registrovana Organizacija bude neprofitna („organizacija se ne osniva radi 
sticanja dobiti”).

Sa druge strane, Zakon o privrednim društvima upućuje nas na to da 
se u Registar privrednih subjekata upisuju profitni subjekti. Ovo iz razlo- 
ga sto je registar Agencije za privredne registre namenjen privrednim su- 
bjektima, odnosno pravnim i fizičkim licima koja obavljaju delatnost pro- 
izvodnje ili promet robe i usluga na tržištu, a u cilju sticanja dobiti.

Odredba clana 157, stav 1. ranijeg ZASPa koja upucuje na potrebu 
registracije organizacije u Registar privrednih subjekata, pri tome istovre- 
meno uvodeci obavezu organizaciji da ne može da se osnuje radi ostvari- 
vanja dobiti samo je jedna u nizu nelogičnosti i kontradiktomosti koju 
nam je pružao pomenuti zakon. Nasuprot tome, ZASP koji je trenutno na 
snazi (SI. gl. RS 104/09, u primeni od 24. 09. 2009), ovaj problem rešio 
je brisanjem prethodno važeće odredbe pomenutog člana z^ona  i propi- 
sao u sada važećem članu 161, stav 1, da „organizacija stice svojstvo 
pravnog lica upisom u registar u koji se upisuju udruženja u skladu sa za- 
konom koji ureduje pravni položaj udruženja”, čime je pomirio prethodne 
nelogičnosti ranijeg ZASPa u odnosu na Zakon o privrednim drustvima.

O d n o s  p r a v a  n a  z a š t itu  fo n o g r a m a  s a  p r a v o m  n a  z a š t itu  
v id e o g r a m a  i p r o b le m a t ik a  n a p la te

Odredba clana 124, stav 3/raniji član 122, stav 3. ZASPa, propisuje 
da pravo na postojecem fonogramu nije ograniceno njegovim ugradiva-
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njem u videogram. Ovo nadalje implicira da bi korisnik bio u obavezi da 
za iskorišćavanje istog predmeta zaštite, ukoliko ga vrši u kombinaciji au
dio sadržaja sa vizuelnim sadržajem, tada plaća dvostruku naknadu. Me- 
dutim, ova naknada svakako se ne bi odnosila na dva istovrsna prava, već 
dva različita srodna prava, u konkretnom slučaju, pravo proizvođača fo- 
nograma i pravo proizvođača videograma.

Značajno je napomenuti i to da na praktičnom planu još uvek ne po- 
stoji organizacija za zastitu proizvođača videograma, pa napred opisana 
situacija nema svoje uporiste u praksi, mada je, nespomo, odredba ZASPa 
koja propisuje odnos izmedu fonograma i videograma, interesantna upra- 
vo zbog toga što nas u navedenom delu upucuje da se zaštita prava proiz- 
vodaca fonograma, sa jedne strane i prava proizvođača videograma, sa 
druge strane, medusobno ne iscrpljuje i ne ogranicava.

Dakle, naknada postignuta zaštitom prava fonograma upućivala bi se 
producentima (i interpretatorima čije su interpretacije zabeležene na fono- 
gramu), dok bi naknada koja je postignuta, odnosno naplacena za zaštitu 
videograma bila namenjena proizvođačima videograma.

Medutim, u ovako opisanoj situaciji, hipotetički, preduzetnik/osnivač 
privrednog subjekta koji bi za vreme obavljanja delatnosti vršio iskorišća- 
vanje vise srodnih prava putem prenosa zvuka i slike (npr. prenosom 
filmskog mjuzikla putem televizora), samo za posedovanje televizora u 
smislu uredaja za reprodukciju nosača zvuka i slike u svom poslovnom 
objektu, bi u svojstvu korisnika sasvim verovatno mogao biti doveden u 
situaciju da mu se uspostavi obaveza placanja ne samo dve gore pomenu- 
te naknade, vec čak sledećih 6 vrsta naknada:

1) naknada za iskorišćavanje prava prozvođača videograma, odnosno 
filmskih producenata (jer videogram je prema defmiciji clana 129, stav 
1/ranije clana 127, stav 1. ZASPa „zapis odredenog niza slika sa ili bez 
prateceg zvuka na nosaču slike, odnosno na nosacu slike i zvuka”),

2) naknada za iskorišćavanje prava proizvođača fonograma, odnosno 
muzičkih producenata („fonogram je zapis zvuka, odnosno odredenog ni
za zvukova na nosacu zvuka”, saglasno članu 124, stav 1/ranijeg člana 
125, stav 1. ZASPa),

3) naknada na ime prava interpretatora, čija se interpretacija saopsta- 
va putem televizora, (clan 112, stav 1/raniji član 110. ZASPa ,4nterpreta- 
cija je duhovno dobro koje nastaje ličnim angažovanjem interpretatora 
prilikom zvučnog, odnosno vizuelnog ili zvučno-vizuelnog saopštavanja 
autorskog dela”),

4) prava autora teksta čija se interpretacija saopštava (budući da 
SOKOJ stiti prava autora, odnosno tekstopisaca, kompozitora i aranžera), 
jer prema clanu 19. ZASPa, stava 1. „autor ima pravo na ekonomsko is- 
korišćavanje svog dela, kao i dela koje je nastalo preradom njegovog de- 
la”, dok prema stavu 2. navedenog clana ,,za svako iskorišćavanje autor
skog dela od strane drugog lica autoru pripada naknada ako ovim zako- 
nom ili ugovorom nije drukcije odredeno”.
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5) naknada Radio-Televiziji Srbije na mesecnom nivou, saglasno Za- 
konu o radiodifuziji, gde je za osnov potraživanja naknade dovoljna či- 
njenica posedovanja televizijskog priključka, bez analiziranja da li se ka- 
nal nacionalne televizije zaista i u kojoj meri gleda, pa čak i da li je ume- 
morisan kao tv program u sam televizijski uredaj,

6) naknada za kablovsku televiziju u vidu naknade za servisiranje, 
održavanje i distribuciju signala kablovsko-distributivnog sistema, na me- 
sečnom nivou.

Ironično je da televizijski uredaj u ukupnom zbiru dugovanih nakna
da na godisnjem nivou na ovaj nacin posmatrano može čak višestruko da 
premaši svoju vrednost na tržištu, ali na zakonodavcu je bila obaveza da 
zastitu pruži nosiocima autorskih i srodnih prava, pa se ovakav rezultat, 
ma koliko bio ironičan, javlja samo kao logicna i sledstvena posledica sa- 
glasna zakonu.

R a z lik e  i  s l ic n o s t i  m e d u  p o s to je c im  o r g a n iz a c ija m a
z a  z a s t itu  a u to r s k ih  i s r o d n ih  p r a v a  i p r a k t ič n a  p r o h le m a t ik a  

m e d u s o h n o g  r a z g r a n ič e n ja

Razmotrićemo pitanje funkcionisanja i uloge organizacije koja vec 
vise od polovine decenije postoji na tržištu i koja je prebrodila sve poli- 
tičke prilike u zemlji, od federativne do unitarne države. Ovde, naravno, 
podrazumevamo Organizaciju SOKOJ koja počev od 1950. godine vrsi 
zastitu muzičkih autorskih prava, konkretnije zastitu prava tekstopisaca, 
kompozitora i aranžera.

Najčešća greška koja se javlja na strani korisnika kvalifikovanih po 
odredbama ZASPa jeste ta da često medusobno izjednačavaju organizaci
je za zaštitu autorskih prava, sa jedne strane, sa organizacijama za zaštitu 
srodnih prava, sa druge strane, sto je, medutim, za ocekivati od pravno 
neuke strane, a neretko i od strane osoba pravne struke kojima je ova gra- 
na prava zbog svoje kratke istorije u domacem zakonodavstvu u velikoj 
meri nepoznata i nedovoljno istražena.

Naime, ono sto korisnici najčešće smatraju prilikom procesa kontro- 
lisanja svojih objekata od strane kontrolora organizacija za zastitu srodnih 
ili autorskih prava, jeste to da ukoliko isplatu vrse jednoj od postojecih 
organizacija, tada sledstveno tome nemaju obavezu prema drugoj organi- 
zaciji, jer na taj način smatraju da bi se naplata naknade vršila dvostruko.

Ipak, kao sto je u ovoj analizi vec navedeno, naknada ubrana od 
strane SOKOJa namenjena je tekstopiscima, kompozitorima i aranžerima, 
dok je naknada za saopstavanje fonograma namenjena producentima i in- 
terpretatorima cije se interpretacije nalaze na fonogramu koji je predmet 
zastite i ostvarivanja prava.

Po istoj logici valja napomenuti i da je u praksi neretko sam inter- 
pretator istovremeno i autor, odnosno tekstopisac svoje interpretacije, pa 
ce mu po tom osnovu biti isplacene dve naknade, koje medutim, nisu
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istovrsne, ali jesu slične, jer je i samo srodno pravo proizvođača fonogra- 
ma (ili interpretatora, u krajnjem slučaju) tako nazvano, iz razloga što je 
po svqjoj prirodi ono srodno autorskom pravu. Ono, ipak, ne predstavlja 
istovrsno pravo, mada, istina, neretko potiče iz istog činjeničnog osnova 
kao što potiče i autorsko pravo.

Važeći ZASP Je odnos autorskog i srodnog prava rešio tako što Je u 
članu 143, Slav 1. definisao da „srodna prava ni na koji način ne utiču na 
zastitu prava autora u pogledu njihovih dela”. Drugim recima, intencija 
zakonodavca bila Je da se autorska naknada ne iscrpljuje isplatom nakna- 
de za emitovanje ili Javno saopstavanje fonograma.

Tako SOKOJ ima pravo da naplati naknadu kada god se u komerci- 
Jalne svrhe vrsi iskorišćavanje autorskog prava u oblasti muzike, dakle, 
kako izvodenjem nastupa uživo, tako i mehanickim putem, dok Je za is- 
korišćavanje predmeta zastite proizvođača fonograma potrebno da se ono 
vrsi isključivo mehanickim putem, Jer Je sama srž zaštite upravo u pose- 
dovanju uredaja podobnog za reprodukciju zvuka.

Ovo direktno sledi iz samog pojma fonograma, Jer Je on zapis zvuka 
na nosacu zvuka, saglasno zakonskim odredbama, pa se nosač zvuka ja- 
vlja kao neophodan uslov postojanja u cilju omogucavanja naplate nakna- 
de od strane korisnika.

Pri svemu tome nebitno Je kakav Je nosač zvuka u pitanju, buduci da 
Je za naplatu naknade dovoljno i prosto konstatovanje uredaja kojim se 
vrsi saopstavanje zapisa zvuka, putem prenosa žičanim ili bežičnim pu
tem.

Dakle, i sam televizor, koJi po svojoj definiciji nije nosač zvuka, ali 
Jeste uredaj podoban za reprodukciju nosaca zvuka predstavljace predmet 
podoban za ustanovljavanje obaveze korisnika na isplatu naknade.

Radi dodatnog pojašnjenja, dakle, uredaj i kao što su: televizor, mu- 
zicki plejer, radio aparat, kompjuter i si. ne predstavljaju nosace zvuka, 
ali predstavljaju uredaje za reprodukciju tonskih nosača. Sa druge strane, 
pak, u tonske nosace, odnosno nosace zvuka ubrajamo: kompakt diskove, 
odnosno CDove, gramofonske ploče, audio kasete, memorijske kartice i 
razne druge nosace zvuka na koje Je moguce unošenje zvučnog zapisa.

T r a ja n je  a u to r s k o g  i s r o d n o g  p r a v a

Koliko traje zaštita autorskog prava i prava proizvođača fonograma?
ZASP nas u ovom pogledu, u članu 147 (raniji clan 155) ZASPa 

upuduje na raspon do 50 godina, odnosno činjenicu da su prava ostvariva 
ukoliko niJe proteklo 50 godina od nastanka originalnog zaštićenog autor
skog dela ili publikovanja zaštićenog dela, osim kod nastanka baze poda- 
taka gde Je ovaj period ogranicen na 15 godina sa mogućnošću produže- 
nja perioda na dodatnih 15 godina usled nastanka bitnijih promena u se- 
lekciji ili uredenju sadržaja baze podataka. Kod prava izdavaca slobodnog
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dela ovo trajanje prava, medutim, limitirano je na 25 godina od dana pr- 
vog izdavanja ili prvog saopštavanja dela javnosti na drug! način.

Šta to, nadalje, znaci?
To praktično znači da SOKOJ nema pravo na naplatu naknade ukoli- 

ko korisnik saopštava u svom objektu muzicka dela npr. Betovena (Lud
wig van Beethoven), Mocarta (Wolfgang Amadeus Mozart), i ostalih 
brojnih predstavnika klasične, romantične ili barokno komponovane muzi- 
ke, iz razloga što je od vremena nastanka ovih autorskih dela proteklo vi- 
še od pedeset godina. Primera radi, umetnici baroknog perioda stvarali su 
tokom 17. i prve polovine 18. veka, predstavnici klasicne muzike u toku 
18. i prve četvrtine 19. veka, a romantičari u periodu od zavrsetka klasič- 
ne epohe do početka dvadesetog veka, pa saglasno zakonskim odredbama 
usled proteka roka od 50 godina, ne postoji više zakonski osnov po osno- 
vu koga bi se mogla tražiti naknada za ova autorska muzicka dela.

Medutim, znači li to da ni Organizacija proizvođača fonograma ne
ma prava na naplatu naknade u gorenavedenom slučaju? Stanovište bi 
moglo da upucuje da bi u slučaju naplate naknade na ime iskorišćavanja 
fonograma, zaštita u navedenom slučaju, ipak, mogla da se vrši, usled 
tehnika snimanja i obrade zvuka, koje su na tržište plasirale velik broj re- 
masterizovanih verzija (od engl. red ,^'emaster” — u smislu označavanja 
obrade postojece verzije, odnosno dela, radi njegovog poboljsanja i/ili iz- 
mene u pojedinom segmentu ili celini), kao i digitalizovanih verzija, pa 
cak i delimično izmenjenih verzija, koje su sve u svojoj suštini bazirane 
na izvomoj izvedbi kao originalnom autorskom zaštićenom delu i koje 
verzije su se na tržištu pojavile znatno kasnije u odnosu na period nastan
ka originalnog dela, pa zakonski period zastite od 50 godina u odnosu na 
nastanak zaštićenog dela još nije protekao.

U takvoj situaciji, naplata naknade u potpunosti je ostvariva radi za
stite imovinskih prava nosioca srodnih prava proizvođača fonograma. 
Ovo pogotovo imajuci u vidu da je gramofon otloice Tomasa Edisona od 
1877. godine, koji pronalazak je popularnost zadržao sve do 80tih godina 
prošlog veka, kada prestaje da se koristi, dok se njegov prateci nosac zvu
ka, tačnije gramofonska ploča, sledstveno tome vise i ne pojavljuje usled 
tržišne ponude znatno kvalitetnijih nosaca zvuka koji omogudavaju održa- 
nje čistoće zvuka u svom izvomom obliku, a kao što je primera radi slu- 
čaj sa zapisima zvukova na kompakt diskovima, skraceno obeleženim kao 
CD. Evidentno je da u odnosu na fonogramska izdanja iz perioda „zala- 
ska” gramofonskih ploca i prve pojave CDova još nije proteklo 50 go
dina.

Tacnije, CDovi kao nosači zvuka upravo i predstavljaju najčešći na- 
čin korišćenja predmeta zaštite, a od same pojave CD-a proteHo je tek 
30tak godina (otkride kompakt diska vezuje se za kasne 70te godine pro
slog veka, sa masovnom proizvodnjom tek od 1982. godine), pa je orga
nizacija za zaštitu prava proizvođača fonograma bez ikakve sumnje u mo- 
gucnosti da ostvaruje naplatu naknade, jer su i producentske kuce zapise 
zvuka koje su producirale beležile na sve modemijim nosačima zvuka.
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onako kako je tržište to diktiralo potrebama društva, i sledstveno tome ni- 
su dostigle period od 50 godina kojim bi prestalo trajanje prava kojima se 
pruža zakonska zaštita.

Z a k lju č a k :  p r ih v a ta n je  n a k n a d e  o d  s t r a n e  k o r is n ik a  
i z a k o n ito s t  n a p la te

Nespomo je da je i pored negodovanja korisnika u svojstvu subjeka- 
ta obavezanih na naplatu naknade koja je primamo zakonske prirode, i 
koja ne mora biti ugovornog karaktera, ovo pravo na naplatu naknade od 
strane organizacija u celosti zakonito, pa prigovori korisnika na ime visi- 
ne propisane naknade ne mogu da rezultiraju smanjenjem naknade u po- 
gledu iznosa naknade, ukoliko tarifnik organizacije u buducnosti ne nade 
drukčije rešenje, prihvatljivije za korisnike u cilju obostrane satisfakcije 
tri obuhvacena subjekta, odnosno, nosioca prava, organizacije kao posred- 
nika koji vrši zaštitu prava nosilaca, i korisnika prava cija se zaštita 
ostvaruje. Radi zadovoljavanja svih činioca, aktuelni ZASP je u članu 
172, stav 1. predvideo da ,,ako se iskorišćavanje autorskih dela vrši zajed- 
no sa iskorišćavanjem predmeta srodnih prava, odnosno ako za jedno is- 
korišćavanje ima vise nosilaca prava, tarife se odreduju srazmemo”. Ova 
odredba nas, nažalost, nadalje ne upucuje šta se podrazumeva pod „sraz- 
memim odredivanjem”, niti predvida metodu za obračunavanje naknade 
za vise nosilaca prava po jednom iskorišćavanju predmeta zaštite, osim 
sto u nastavku propisuje da je po navedenom pitanju srazmemog odredi- 
vanja izmedu tarifa naknada za autorsko i srodna prava merodavna medu- 
narodna praksa.

Upravo po navedenom pitanju, postojeci ZASP nesumnjivo je dosa- 
dašnje nesaglasnosti prisutne u prethodnom ZASPu „srecnije” rešio po 
celokupno društvo, naročito u smislu uvodenja Komisije za autorsko i 
srodna prava putem odredbe clana 192. ZASPa, kao stručnog tela ovla- 
šćenog da u oblasti ostvarivanja autorskog i srodnog prava daje mišljenje 
0 predlogu tarife koji predlažu organizacije, i koje stručno telo se sastoji 
od predsednika i 4 clana iz reda istaknutih stručnjaka u oblasti autorskih i 
srodnih prava imenovanih od strane Vlade po predlogu nadležnog organa 
(Zavoda za intelektualnu svojinu). Takode, u clanu 173—175. ZASPa, 
uvodi se poglavlje o pregovorima i sporazumu o tarifi, koje nalaže da Or
ganizacija za zaštitu srodnih prava inicira pregovore o tarifi objavom po- 
ziva udruženjima korisnika i individualnim korisnicima u Sluibenom gla- 
sniku RS, te da se tarifa, nakon obavljenih pregovora sa reprezentativnim 
udruženjem korisnika odreduje sporazumom u pismenoj formi. Na ovaj 
način, korisnicima je u bitnoj meri omoguceno učešće u odredivanju visi- 
ne tarife naknada na čiju isplatu su obavezani po sili samog zakona.

Preostaje samo, u nastavku, da se korisnici kvalifikovani ovim zako- 
nom pomire sa činjenicom potrebe regulisanja svojih obaveza i postova- 
nja zakonskih odredbi u oblasti autorskih i srodnih prava, jer ova grana
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prava ima svoje uporište u zakonu, kao i potrebnu implementaciju na 
prakticnom planu.

BRIEF ANALYSIS OF CERTAIN PROVISIONS OF THE LAW 
ON COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

Kristina Lopes Barroso 

S u m m a r y

Intellectual property protection in Serbia is a relatively new area and therefore full of 
confrontations within the solutions it was providing in previous Copyright Law articles, as 
it was colliding interests of Organizations that are registered for protecting different intel
lectual rights. However, now with the new implementation of law articles in the scope of 
intellectual and copyright protection, numerous solutions are positively solved, since the 
practical part of law inhibited in this area has shown its disadvantages as well as it showed 
a possible way of resolving such problematic. The idea of the text was to show some of the 
possible directions in order to present applicable solutions for rendering a better and more 
acceptable law protection of intellecmal rights for the future, whereas all the sides, such as 
violators of intellectual rights, organizations providing protection of these violated rights 
and the holders of such rights would be satisfactory with the final outcome, due to respect 
of law appliance.

Keywords', phonogram, intellectual property, copyright, interpreter, organizations, pay
ment
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С А О П Ш Т Е Њ А

СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
одржане 03. 12. 2010. године

1. МИЈИЋ БРАНИСЛАВА (ЈМБГ: 3009980815038), дипломирани правник, 
рођена 30. 09. 1980. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адво- 
катске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована 
Бошковића 16. — Брише се из Именика адвокатских приправника МИЈИЋ БРАНИ- 
СЛАВА, адвокатски приправник код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, са да- 
ном 02. 12. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

2. ГАВРИЋ ЧУКВАС СЛАВЕНКА (ЈМБГ: 1205977825037), дипломирани прав- 
ник, рођена 12. 05. 1977. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката 
Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Васе Стајића 18/1.

3. СУБОТИН СТАША (ЈМБГ: 1012984805030), дипломирани правник, рође- 
на 10. 12. 1984. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске 
коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Димитрија 
Туцовића 8.

4. КИСЕЛИЧКИ ДАНИЦА (ЈМБГ; 2511971805074), дипломирани правник, 
рођена 25. 11. 1971. године уписује се 03. 12. 2010. године у И.меник адвоката Адво- 
катске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована 
Ђорђевића 11.

5. БЕЛИЋ ИВАНА (ЈМБГ: 1206979855029), дипломирани правник, рођена 12.
06. 1979. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске комо- 
ре Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Лилике Бе.м 16/14.

6. ЂАЈИЋ СОЊА (ЈМБГ: 2202982805057), дипломирани правник, рођена 22.
02. 1982. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Соње Маринко- 
вић 21.

7. ВУЛЕТИЋ ЈЕЛЕНА (ЈМБГ: 2612981335042), дипломирани правник, рођена 
26. 12. 1981. године уписује се 03. 12. 2010. године у И.меник адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине, са седиште.м адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 
38/1.

8. ПРОСЕНИЦА СРЂАН (ЈМБГ; 0508980800052), дипломирани правник, ро- 
ђен 05. 08. 1980. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима 
Горког 43.
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9. ЂУКИЋ АЛЕКСАДДАР (ЈМБГ: 2111978800126), дипломирани правник, ро- 
ђен 21. 11. 1978. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг репу- 
блике 18.

10. ПУПАВАЦ БОРИСЛАВ (ЈМБГ: 1707965890076), дипломирани правник, ро- 
ђен 17. 07. 1965. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, 
Стари шор 105 Б/4.

11. КАРДАШ ДУШКО (ЈМБГ: 0907956890018), дипломирани правник, рођен 
09. 07. 1956. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Светог 
Стефана 31.

12. СТАРЧЕВИЋ СЛАЂАНА (ЈМБГ: 3010972895047), дипломирани правник, 
рођена 30. 10. 1972. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адво- 
катске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митрови- 
ци, Стари шор 127/4.

13. НИКШИЋ НЕБОЈША (ЈМБГ: 2210973880057), дипломирани правник, ро- 
ђен 22. 10. 1973. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Пролетерска la.

14. ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН (ЈМБГ: 2003967880058), дипло.мирани правник, ро- 
ђен 20. 03. 1967. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Ћирила 
и Методија 15, локал 17.

15. СТАНИМИРОВ БОШКО (ЈМБГ: 0811977840021), дипломирани правник, 
рођен 08. 11. 1977. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адво- 
катске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Кнежевцу, 
Краша Петра Првог Карађорђевића 6.

16. ВАСИЛИЈЕ МИЛОШ (ЈМБГ; 1105980862526), дипломирани правник, ро- 
ђен 11. 05. 1980. године уписује се 03. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радо- 
мира Путника 25.

17. ГРАДОЈЕВИЋ ЈОВАН (ЈМБГ: 1706946800132), дипломирани правник, ро- 
ђен 17. 06. 1946. године уписује се 14. 12. 2010. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Ново.м 
Саду, Народних хероја 5/1.

18. МИТРОВИЋ САВО (ЈМБГ; 1605946880011), дипломирани правник, рођен 
16. 05. 1946. године уписује се 27. 12. 2010. године у И.меник адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Желе- 
зничка 20.

19. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ШЕРЕШ ИМОЛА, рођена 17. 03. 1985. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Шереш Шимон Марије, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 
2010. године, у трајању од две године.

20. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој- 
водине у Новом Саду МИЛАНОВИЋ ДРАГАНА, рођена 23. 05. 1987. године, на 
адвокатско-приправничку веж-бу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана
03. 12. 2010. године, у трајању од две године.

21. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Ново.м Саду ВУКИЋ БОЈАНА, рођена 25. 08. 1982. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Мушицки Павла, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2010. го- 
дине, у трајању од две године.
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22. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду БУГАРСКИ МИЉАНА, рођена 02. 06. 1986. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2010. 
године, у трајању од две године.

23. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ПУРИЂ МАРКО, рођен 22. 12. 1983. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 
2010. године, у трајању од две године.

24. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду НОВАК ЈОВАНА, рођена 29. 09. 1986. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Селаковић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2010. 
године, у трајању од две године.

25. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду КРАВИЂ МИЛОШ, рођен 18. 02. 1985. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Укропина Дејана, адвоката у Ново.м Саду, дана 03. 12. 2010. го- 
дине, у трајању од две године.

26. Уписује се у Именик адвокатских прилравника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ДРОБЊАК АЊА, рођена 10. 01. 1982. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Иветић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2010. го- 
дине, у трајању од две године.

27. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске ко.море Војводи- 
не у Новом Саду УРУКАЛО ГОРДАНА, рођена 05. 07. 1983. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Глумац Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 
2010. године, у трајању од две године.

28. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ДАУТОВИЋ НИНА, рођена 25. 04. 1979. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Глумац Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 
2010. године, у трајању од две године.

29. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду РАДОВАНОВИЋ СРЕЋКО, рођен 10. 03. 1983. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Петровић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 03. 
12. 2010. године, у трајању од две године.

30. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду МИТИЋ СОКОЛА ЈЕЛЕНА, рођена 05. 07. 1978. године, на адво- 
катско-приправничку вежбу код Игњатић Данијела, адвоката у Беочину, дана 03. 12. 
2010. године, у трајању од две године.

31. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду КОСАНОВИЋ СТЕВАН, рођен 10. 07. 1983. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Косановић Николе, адвоката у Бечеју, дана 03. 12. 2010. 
године, у трајању од две године.

32. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду МАРКОВИЋ БОЖО, рођен 30. 04. 1984. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Марковић Драгана, адвоката у Врбасу, дана 03. 12. 
2010. године, у трајању од две године.

33. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду АЛЕКСИЋ СНЕЖАНА, рођена 14. 02. 1986. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Рошу Дорела, адвоката у Панчеву, дана 03. 12. 2010. 
године, у трајању од две године.

34. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду МАНОЈЛОВИЋ МИЛОШ, рођен 19. 02. 1984. године, на адвокат-
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ско-приправничку вежбу код Ружић Градимира, адвоката у Вршцу, дана 03. 12. 2010. 
године, у трајању од две године.

35. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ЖИВКОВ ДАНИЕЛА, рођена 25. 08. 1982. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Миуца Тодора, адвоката у Вршцу, дана 03. 12. 2010. го- 
дине, у трајању од две године.

36. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду САВИЋ МИРЈАНА, рођена 01. 08. 1984. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Ковачевић Јовице, адвоката у Руми, дана 03. 12. 2010. 
године, у трајању од две године.

37. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ТЕВДЕНИЋ ДРАГАН, рођен 08. 07. 1983. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Николић Душана, адвоката у Сенти, дана 03. 12. 2010. 
године, у трајању од две године.

38. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРАДОЈЕ- 
ВИЋ ЈОВАН, адвокат у Новом Саду, са даном 30. 11. 2010. године, због пензиони- 
сања.

39. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИТРОВИЋ 
САВО, адвокат у Руми, са даном 15. 12. 2010. године, због пензионисања.

40. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЕЛЕСЛИ- 
ЈИН МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, са дано.м 31. 12. 2010. године, ради пензио- 
нисанд. — Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду 
Адвокатске коморе Војводине. — Перић Живка, адвокат у Новом Саду, поставља се 
за преузиматеља адвокатске канцеларије Белеслијин Мирјане.

41. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШИЛЕС 
ЗОЛТАН, адвокат у Зрењанину, са даном 08. 04. 2009. године, ради одласка у инва- 
лидску пензију. — Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном 
фонду Адвокатске коморе Војводине. — Јованов Мирослав, адвокат у Зрењанину, 
поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Шилес Золтана.

42. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СОКИЋ ПЕ- 
ТАР, адвокат у Инђији, са даном 10. 10. 2010. године, због заснивања радног односа. 
— Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске 
коморе Војводине. — Шпановић Софија, адвокат у Инђији, поставља се за преузи- 
матеља адвокатске канцеларије Сокић Петра.

43. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИВАНИЋ 
АНТАЛ, адвокат у Бачкој Тополи, са даном 20. 10. 2010. године, услед смрти. — Ве- 
бер Карољ, адвокат у Бачкој Тополи, поставл>а се за преузимателл адвокатске канце- 
ларије Иванић Антала.

44. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине ЈОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник у Футогу, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Поповић Соње, адвоката у Футогу, са даном 04. 11. 2010. 
године.

45. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине ЋИРИН МИРЈАНА, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско-приправ- 
ничкој вежби код Барањ Владе, адвоката у Инђији, са даном 16. 11. 2010. године.

46. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине КУВЕЉИЋ ТАТЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Петровић Драгослава, адвоката у Новом Саду, са даном 
14. 10. 2010. године.

47. Узима се на знање да је Банатски Бил>ана, адвокат у Новом Саду, проме- 
нила презиме, које сада гласи Милидраговић.
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48. Узима се на знање да је СРЕЋКОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у 
Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Гостовић Илије, адвока- 
та у Новом Саду, дана 04. 11. 2010. године, те да исту наставља код Галић Владими- 
ра, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2010. године.

49. Узима се на знање да је БЕНИЋ МАЈА, адвокатски приправник у Новом 
Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Травица Драгана, адвоката у 
Новом Саду, дана 29. 11. 2010. године, те да исту наставл»а код Продановић Драгана, 
адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2010. године.

50. Узима се на знање да се др Алексић Немања, адвокат у Новом Саду, раз- 
решава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије Штрбац Радована, адвоката у 
Новом Саду. — Поповић Илија, адвокат у Новом Београду, поставл>а се за преузи- 
мател>а адвокатске канцеларије Штрбац Радована, адвоката у Новом Саду.

51. Управни одбор Адвокатске коморе Војводине даје сагласност на уговор о 
оснивању Ортачког адвокатског друштва „Папић-Лужаић”, са седиштем у Зрењани- 
ну, Бригадира Ристића 1, с обзиром да је уговор у складу са Законом о адвокатури.

52. Управни одбор Адвокатске коморе Војводине даје сагласност на уговор о 
оснивању Ортачког адвокатског друштва „Станивуковић и партнери Нови Сад”, са 
седиштем у Новом Саду, Сремска 4/2, с обзиром да је уговор у складу са Законом о 
адвокатури.

53. Узима се на знање да је ПАЛИЋ ДУШАН, адвокат у Новом Саду, пресе- 
лио своју адвокатску канцеларију на адресу Дожа Ђерђа 2/4, почев од 28. 10. 2010. 
године.

54. Узима се на знање да је ГВОЈИЋ ЖЕЉКО, адвокат у Сомбору, преселио 
своју адвокатску канцеларију на адресу Мите Поповића 4/1, почев од 05. 11. 2010. 
године.

55. Узима се на знање да је ЗГЕРБА ДРАГАН, адвокат у Панчеву, преселио 
своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 4, почев од 25. 11. 2010. го- 
дине.

56. Узима се на знање да је МАРКОВИЋ-БАСТА СЛАЂАНА, адвокат у Бачкој 
Тополи, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Серво Михаља 6, почев од
01. 12. 2010. године.

СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
одржане 29. 12. 2010. године

1. ВИГЊЕВИЂ ЉУБИЦА (ЈМБГ: 0807982825025), дипломирани правник, ро- 
ђена 08. 07. 1982. године уписује се 05. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Гајева 
lA/11. — Брише се из Именика адвокатских приправника ВИГЊЕВИЋ ЉУБИЦА, 
адвокатски приправник код Узелац Душана, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 01. 
2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

2. ЖИГИЋ ДАНЕ (ЈМБГ: 2008978500283), дипломирани правник, рођен 20. 
08. 1978. године уписује се 05. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске комо- 
ре Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошка la. — 
Брише се из Именика адвокатских приправника ЖИГИЋ ДАНЕ, адвокатски при- 
правник код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 01. 2011. године због 
уписа у Именик адвоката ове Коморе.
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3. ПЛУЖАРЕВИЋ ЛАЗАР (ЈМБГ: 1007980880018), дипломирани правник, ро- 
ђен 10. 07. 1980. године уписује се 05. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Жарка 
Зрењанина 4/1. — Брише се из Именика адвокатских приправника ПЛУЖАРЕВИЋ 
ЛАЗАР, адвокатски приправник код др Алексић Немање, адвоката у Новом Саду, са 
даном 04. 01. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

4. МИЛОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА (ЈМБГ: 2510981345032), дипломирани прав- 
ник, рођена 25. 10. 1981. године уписује се 05. 01. 2011. године у Именик адвоката 
Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Но- 
восадска 385/2. — Брише се из Именика адвокатских приправника МИЛОВАНО- 
ВИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник код Миавец Беле, адвоката у Темерину, 
са даном 04. 01. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

5. МАЛЕШЕВИЋ НЕБОЈША (ЈМБГ; 0412979890016), дипломирани правник, 
рођен 04. 12. 1979. године уписује се 05. 01. 2011. године у Именик адвоката Адво- 
катске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Рад- 
ничка 12.

6. ВЕНЦЕЛ КРИСТИАН (ЈМБГ: 2104978850062), дипломирани правник, ро- 
ђен 21. 04. 1978. године уписује се 05. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске ко.море Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће 
Рибникара 5.

7. РИКАЛО ЉУБИША (ЈМБГ: 2408977850068), дипломирани правник, рођен 
24. 08. 1977. године уписује се 05. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине, са седиштем адвокатеке канцеларије у Зрењанину, Доситеја Обрадо- 
вића 36.

8. СТЕФАНОВИЋ НАТАША (ЈМБГ: 0311973865019), дипломирани правник, 
рођена 03. 11. 1973. године уписује се 05. 01. 2011. године у Именик адвоката Адво- 
катске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Банатском Карлов- 
цу, Војводе Мишића 75.

9. КУЖИЋ ГРОЗДА (ЈМБГ: 1512955865035), дипломирани правник, рођена 
15. 12. 1955. године уписује се 10. 01. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Банатском 
Новом Селу, Вука Караџића 4.

10. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду МИЉУШ НЕМАЊА, рођен 03. 03. 1985. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, 
дана 05. 01. 2011. године, у трајању од две године.

11. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ШКРИВАЊ ПЕТАР, рођен 29. 01. 1976. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Травица Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 05. 
01. 2011. године, у трајању од две године.

12. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ПРОДИЋ ГОРАН, рођен 08. 07. 1983. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Сарић Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2011. годи- 
не, у трајању од две године.

13. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ХЕРЦЕГ БРАНИСЛАВ, рођен 30. 10. 1982. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Поповић Соње, адвоката у Футогу, дана 05. 01. 2011. 
године, у трајању од две године.

14. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ШЕЋЕРОВ ВЛАДИМИР, рођен 09. 09. 1981. године, на адвокат-
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ско-приправничку вежбу код Шећеров Миомира, адвоката у Новом Саду, дана 05. 
01. 2011. године, у трајању од две године.

15. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду РАОНИЋ СТРАХИЊА, рођен 08. 01. 1985. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Којић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 
2011. године, у трајању од две године.

16. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ВУЈОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 26. 02. 1977. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Ђукић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 
2011. године, у трајању од две године.

17. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду АТЕЉ САНДРА, рођена 22. 03. 1980. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Вулетић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 05. 01. 2011. го- 
дине, у трајању од две године.

18. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ДРАПШИН АЛЕКСАНДРА, рођена 04. 12. 1986. године, на адво- 
катско-приправничку вежбу код др Алексић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 
05. 01. 2011. године, у трајању од две године.

19. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду СТАНОЈЕВ МЛАДЕН, рођен 12. 01. 1983. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју, дана 05. 01. 
2011. године, у трајању од две године.

20. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду МИЛЕТИЋ БОЈАН, рођен 15. 10. 1972. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Јарковачки Милетић Иване, адвоката у Панчеву, дана 
05. 01. 2011. године, у трајању од две године.

21. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду МАСЛОВАРИЋ МИРКО, рођен 12. 06. 1982. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Зарић Драгана, адвоката у Сомбору, дана 05. 01. 2011. 
године, у трајању од две године.

22. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ПЕТКОВИЋ ГОРАН, рођен 02. 02. 1976. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Петковић Бранка, адвоката у Бачкој Тополи, дана 05. 
01. 2011. године, у трајању од две године.

23. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ДАНГУБИЋ НАТАЛИЈА, рођена 24. 09. 1985. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 
01. 2011. године, у трајању од две године.

24. Брише се из Именика адвоката Адвокатске ко.море Војводине КУЖИЋ 
ГРОЗДА, адвокат у Банатском Новом Селу, са даном 29. 12. 2010. године, због пен- 
зионисања.

25. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАКИЋ ДУ- 
ШИЋ РАДМИЛА, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 12. 2010. године, на лични 
захтев. — Именована и након брисања задржава чланство у Посмртаом фонду Адво- 
катске коморе Војводине. — Душић Бранко, адвокат у Новом Саду, поставл>а се за 
преузиматеља адвокатске канцеларије Лакић Душић Радмиле.

26. Брише се из И.меника адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂУРИШ 
МАРИЈА, адвокат у Бачком Петровцу, са даном 10. 01. 2011. године, ради пензиони- 
сања. — Војиновић Здравко, адвокат у Змајеву, поставл>а се за преузиматеља адво- 
катске канцеларије Ђуриш Марије.
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27. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТУПАР 
ИГОР, адвокат у Кикинди, са даном 31. 12. 2010. године, на лични захтев. — Иветић 
Младен, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије 
Ступар Игора.

28. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂУРЂЕВИЋ 
ИВАНКА, адвокат у Пећинцима, са даном 01. 01. 2011. године, на лични захтев. — 
Ђорђевић Соња, адвокат у Руми, поставл>а се за преузиматеља адвокатске канцела- 
рије Ђурђевић Иванке.

29. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине ДРАГОВИЋ МАЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-при- 
правничкој вежби код Етински Бил>ане, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 12.
2010. године.

30. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине ВУЈИЋ ЛАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-приправ- 
ничкој вежби код Добросавл>ев Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 01.
2011. године.

31. Брише се из чланства Фонда посмртнине Адвокатске коморе Војводине 
ДАКИЋ ЖИВКО, бивши адвокат из Беле Цркве, са даном 29. 12. 2010. године, на 
лични захтев.

32. Узима се на знање да је КАРТАЛИЈА ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, при- 
времено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 02. 11. 2010. 
године. — Радовић Небојша, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог за- 
меника.

33. Узима се на знање да је СТАНИЋ ФИЛИПОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Зре- 
њанину, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиллког од- 
суства и одсуства ради неге детета од 18. 01. 2011. до 17. 01. 2012. године. — Станић 
Бранислав, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

34. Узима се на знање да ће СТАЈИЋ БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, 
бити привремено одсутна почев од 20. 12. 2010. године. — Зелинчевић Јелена, адво- 
кат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

35. Узима се на знање да је Михај Михаела, адвокат у Вршцу, променила пре- 
зиме, које сада гласи Туркан.

36. Уписује се са даном 16. 12. 2010. године у Именик ортачких адвокатских 
друштава Адвокатске коморе Војводине „Ортачко адвокатско друштво Станивуковић 
и партнери”, са седиштем у Новом Саду, Сремска 4/2, чији су оснивачи Станивуко- 
вић Горан и Павлица Душан, адвокати у Новом Саду.

37. Узима се на знање да је РАДОМИРОВИЂ ЕТОРЕ ЗОРА, адвокат у Новом 
Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 12, почев 
од 03. 12. 2010. године.

38. Узима се на знање да је ВРАНИЋ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду, пресе- 
лила своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка lA/II, канцеларија 206, почев 
од 01. 01. 2011. године.

39. Узима се на знање да је КРСТИН МАРКО, адвокат у Новом Саду, пресе- 
лио своју адвокатску канцеларију на адресу Дожа Ђерђа 4, стан 8, почев од 28. 12. 
2010. године.

Управни одбор
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