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ISKLJUČIVA EKONOMSKA ZONA1*
SAŽETAK: Isključiva ekonomska zona (IEZ) je morska zona
definisana Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravu mora, nad kojom
država ima posebna prava istraživanja i korišćenja morskih resursa,
uključujući i proizvodnju energije iz vode i vetra. Ona se proteže od
osnovne linije do 200 milja od obale.
U prvom delu članka analizirani su osnovni pojmovi vezani za
ovu temu. Nakon toga, pažnja je posvećena nastanku i razvoju IEZ.
Rezime pojma i osobina IEZ prikazan je u narednom delu, dok su
prava i obaveze države(a) u IEZ opisani u poslednjem delu članka.
Ključne reči: međunarodno javno pravo, pravo mora, isključiva
ekonomska zona, obalna država, teritorijalno more

1. UVODNA RAZMATRANJA
Predmet izučavanja ovog rada biće isključiva ekonomska zona (zone economique exclusive, isključivi gospodarski pojas, exclusive economic zone – u
daljem tekstu IEZ). Ovo je jedna od najznačajnijih novina savremenog međunarodnog javnog prava, nastao kao težnja obalnih država da što više prošire i
*

Rad primljen: 28. 4. 2014. godine.
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zahvate svoj uticaj na more i podmorje. Razlozi za ovakva nastojanja su se pojavili u prvoj polovini XX veka, a uporedo sa naglim razvojem nauke i tehničkog napretka koji su omogućili povećane mogućnosti eksploatacije prirodnih
bogatstava mora, posebno nafte. Pored toga, dodatni motivi za uspostavljanje
IEZ je ekološka zaštita i očuvanje mora.
Zbog kompleksnosti terminologije, ali i poptunijeg razumevanja same
teme, u prvom delu rada ćemo se kratko osvrnuti na osnovne pojmove koji prate pomorsko pravo, a koji zbog svoje sličnosti mogu izazvati zabunu. Potom
ćemo se baviti razvojem i nastankom IEZ i prvim međunarodnim aktima koji
su doneti u cilju njenog ustanovljavanja, kao i pravima i obavezama koji prate, odnosno terete obalnu državu. Zbog novosti ovog instituta i brojnih pravnih
praznina koje postoje u njegovom regulisanju, javljali su se i mnogi sporovi
koje je rešavao Međunarodni sud pravde, pa ćemo pomenuti neke od najinteresantnijih slučajeva iz prakse ovog suda. Na kraju moramo pomenuti i ekološki
i naučno-istraživački aspekt koji je vezan za IEZ jer su neki od razloga koji su
uticali na stvaranje IEZ.
2. OSNOVNI POJMOVI
Unutrašnje morske vode – svi delovi mora koji leže iza polazne ili bazne
linije, koje se odlikuju čvrstom povezanošću sa kopnom kao glavnim državnim
područjem.1 U unutrašnje morske vode spadaju ušća reka, morski prostori luka,
zalivi, zatvorena mora, delovi mora između niza ostrva i kontinentalnog dela
teritorije, more između ostrva i more između linije plime i oseke.
Arhipelaško more – morski prostor između ostrva i teritorijalnog mora ili
između unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora.2
Teritorijalno more – morski pojas koji se u određenoj širini proteže duž
obale od polazne linije u pravcu otvorenog mora.3
Otvoreno more – (Hugh sea, open sea) svi delovi Svetskog okeana koji se
nalaze izvan spoljnih granica IEZ. Njegova osnovna karakteristika je što se na
njemu ne prostire suverenitet bilo koje države, te se nalazi u zajedničkoj ravnopravnoj upotrebi svih država. Otvoreno more se reguliše Konvencijom UN o
pravu mora iz 1982. godine i Konvencijom o otvorenom moru iz 1958. godine.
Epikontinentalni pojas – deo morskog dna i podzemlja u kome obalna država ima ekskluzivno pravo istraživanja i iskorišćavanja prirodnih bogatstava.
Kreća, M., Međunarodno javno pravo, Beograd, 2008, Službeni glasnik, 333.
Kreća, M., 2008, 336.
3
Kreća, M., 2008, 338.
1
2
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Spoljni pojas (zona) – pojas koji država može uspostaviti izvan teritorijalnog mora i obuhvata morsko dno i podzemni prostor izvan spoljne granice
teritorijalnog mora, do linija utvrđenih međunarodnim sporazumima. U tom
pojasu priobalna država ima pravo da vrši kontrolu radi sprečavanja kršenja carinskih, migracionih, finansijskih i sanitarnih zakona i pravila.4
Ribolovne zone – zone u kojima je ribolov stranim ribarima zabranjen.
Zone preferencijalniih prava – zona u kojoj obalna država ima prvenstvo
u ribolovu.5
3. NASTANAK I RAZVOJ IEZ
Ustanova IEZ je relativno nova u međunarodnom pravu, jer je vekovima
unazad bilo dominantno načelo slobode mora. Tek nakon Prvog svetskog rata
su se počele javljati pretenzije pojedinih država da morska prostranstva potčine
svojoj kontroli i vlasti. Kao preteče IEZ mogu se navesti zone preferencijalnih prava i ribolovne zone. Ovakve tendencije su postojale do Drugog svetskog
rata, a posle završetka rata zahtevi država da prošire svoj uticaj su se značajno
povećali.
Istorijski gledano, elemente koncepta IEZ nalazimo u tzv. isključivim ribolovnim zonama i zonama preferencijalnih prava. Tako, postoji sklonost da se
kao kritična tačka u kretanju ka ustanovljenju IEZ uzme proglas predsednika
Sjedinjenih Američkih Država, Harija Trumana (Harry Truman), koji je svojim
proglasom proširio jurisdikciju izvan granica teritorijalnog mora. Izvod iz proglasa glasi:
„...stoga, ja Hari Truman, predsednik SAD, ovim proglašavam sledeću
politiku SAD u pogledu bogatstva podzemlja i morskog dna kontinentalne
ravnine:
Vodeći brigu o prekoj potrebi očuvanja i razumnog iskorišćavanja
prirodnih bogatstava kontinentalne ravni, vlada SAD drži da je prirodna
bogatstva podzemlja i morskog dna kontinentalne ravni ispod otvorenog
mora, ali i u susedstvu njenih obala pripadaju SAD i podložna su njihovoj
jurisdikciji...”6
Čini se da je ovaj Trumanov predsednički proglas „probio led”, pošto su
tu praksu široko sledile brojne latinoameričke zemlje, poput Republike Argentine i Meksika, proklamujući tzv. epikontinentalno more. One time idu, u
stvari, na uspostavljanje novog morskog pojasa u kome bi raspolagale iskljuKreća, M., 2008, 339.
Rudolf, D., Morski gospodarski pojas u međunarodnom pravu, Split, 1988, Književni
krug, 35.
6
Rudolf, D., 1988, 22.
4
5
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čivim pravom iskorišćavanja živih bogatstava mora. U amandmanu na Ustav
Meksika koji je predložila Vlada Meksika stoji da „vodeni stub iznad epikontinentalnog pojasa ... takođe pripada naciji”, dok argentinski dekret iz 1946. godine predviđa da i „argentinsko epikontinentalno more i kontinentalna ravnina
potpadaju pod suverenitet nacije”. U narednih nekoliko godina i druge zemlje
iz tog regiona (Peru, Kostarika, Salvador, Honduras) utvrđuju egzaktnu granicu od 200 nautičkih milja unutar koje im pripadaju isključiva prava korišćenja
prirodnih izvora, uz očuvanje slobode plovidbe i preleta za treće države. Tom
izazovu nisu odolele ni zemlje iz drugih delova sveta tako da, recimo, u Aziji Cejlon, Pakistan i Koreja proglašavaju ribolovne zone od 100, odnosno 200
nautičkih milja (Koreja). Širina te prakse navodi na pomisao da je isključiva
ekonomska zona postala institut običajnog međunarodnog prava.
Međutim, kako to u svetu prava biva, uvođenje nekog novog instituta ili
pravila prati niz nejasnoća i (pravnih) praznina koje treba popuniti, a postojeća
rešenja uskladiti. Izuzetak od ove problematike nije ni IEZ, a posebnu dimenziju
joj daje međunarodni element koji se tiče suverenosti država. Kako bi se prevazišli pomenuti problemi bilo je potrebno precizirati sam pojam IEZ kao i deklaracijama ili konvencijama usaglasiti jednostrane akte pojedinih država koje su
proglasile određena ekskluzivna prava izvan granica svojih teritorijalnih voda.
Zbog složenosti same teme, ali i opširnosti sadržaja brojnih međunarodnih konferencija i konvencija posvećenih IEZ nije ih moguće potpuno izložiti
na ovom mestu jer bi to bilo znatno izvan okvira i predviđenih ciljeva ovog
rada. Zato ćemo ukratko izložiti period razvoj IEZ od 1946. do 1982. godine,
kada je usvojena Konvencija UN o pravu mora, čime je proces formiranja i
određenja IEZ u najvećem delu zaokružen.
1. Deklaracija iz Santijaga 1952. godine.– Tripartitna konferencija Čilea,
Ekvadora i Perua održana u Santijagu, Čile. Tada je donesena Deklaracija
kojom su ove tri države proglasile suverenost i jurisdikciju nad morem u
širini od 200 milja od obale. Ovakav tekst Deklaracije nije doneo mnogo
razjašnjenja o stvarnim ciljevima Deklaracije i dosezima suverenosti koja
se traži za ogromno područje od 200 nautičkih milja od obale. No, pomenute države dobile su kontrolu nad ogromnim područjem Južnog Pacifika,
te progonom i zadržavanjem brodova koji su ribarili bez dozvole.
2. Ženevske konferencije 1958. i 1960. godine.– Pretežno su bile usmerene
na određivanje širine IEZ, ali ovi napori nisu urodili plodom, što je odgovaralo južnoameričkim državama koje su išle za tim da svoj suverenitet
prošire.
3. Period od 1966. do 1970. godine.– Vreme u kojem je praktično ustanovljena širina IEZ od 200 milja, proklamacijama Ekvadora, Kolumbije i
Brazila.
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4. Deklaracija iz Montevidea.– Na sastanku južnoameričkih zemalja u Urugvaju ustanovljena su nova prava obalnih država, od kojih su najznačajnija:
−− pravo obavljanja nadzora nad prirodnim bogatstvima mora i morskog
dna kao i podzemlja uz svoje obale;
−− pravo određivanja granica suverenosti na moru i jurisdikcije i
−− pravo istraživanja, očuvanja i iskorišćavanja svih živih bogatstava mora
uz svoja kopnena područja i nadzor nad ribolovom i lovom na moru.7
5. Deklaracija iz Lime.– Kod ove deklaracije je zanimljiva tačka 2. koja govori kako granica državne vlasti na moru zavisi od razumnog kriterijuma.
Takođe, u ovoj tački se utvrđuje pravo obalne države da utvrdi granice
svoje suverenosti na moru ili jurisdikcije, skladno razumnom kriterijumu,
uzimajući u obzir geografske, geološke i biološke karakteristike i potrebu
racionalnog korišćenja bogatstva.
6. Konvencija UN o pravu mora.– Pošto će se nastavak analize IEZ pretežno
bazirati na tekstu Konvencije, ukratko ćemo izložiti njenu sadržinu i smisao. Konvencija je najbitniji akt koji je konačno definisao i utvrdio pravila
koja se tiču IEZ i razrešio veliki deo problema koji su pratili ovaj institut
počevši od Trumana.
Da bi obalna država stekla prava koje proističu iz IEZ ona je mora proglasiti. Pravo proglašenja je suvereno pravo svake države. IEZ proglašenjem
ne postaje deo teritorije države koja ga je proglasila (nema suvereniteta), već
država nad tim područjem stiče određena suverena prava koja su uređena Konvencijom. Granica IEZ je 200 milja, a meri se od polaznih crta od kojih se meri
širina teritorijalnog mora. U praksi to znači da širina IEZ zavisi od širine teritorijalnog mora.
4. POJAM, OSOBINE I RAZGRANIČENJE IEZ
IEZ predstavlja, sa stanovišta pozitivnog prava mora, jedno hibridno rešenje, režim sui generis koji stoji negde na sredini između režima teritorijalnog mora i režima otvorenog mora. Obalna država u isključivoj ekonomskoj zoni ima:
1. suverena prava u svrhu istraživanja i iskorišćavanja, očuvanja i upravljanja
prirodnim izvorima, bilo živim ili neživim, morskog dna i podzemlja i
voda iznad njega, kao i u pogledu drugih aktivnosti u svrhu ekonomske
eksploatacije i istraživanja zone kao što je proizvodnja energije korišćenjem vode, morskih struja i vetrova;
2. jurisdikciju u pogledu:
−− izgradnje i upotrebe veštačkih ostrva, instalacija i postrojenja;
7
Rudolf, D., Enciklopedijski rječnik međunarodnog prava mora, Književni krug, Split,
1989, 617.
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−− pomorskog naučnog istraživanja i
−− zaštite i očuvanja morske sredine.
Radi ostvarivanja ovih prava, obalna država je ovlašćena da donosi zakone i druge propise kao i da preduzima mere.
Pored ovih prava i jurisdikcije, obalna država poseduje i druga tzv. rezidualna prava, tj. prava koja nisu izričito navedena u sistemu pravila koja regulišu pravni režim isključive ekonomske zone, ali koja proizilaze iz ukupne
regulative novog prava mora. Na primer, pravo progona za sve prekršaje zakona i propisa koje ona donosi i primenjuje u isključivoj ekonomskoj zoni ili na
epikontinentalnom pojasu; zatim, pravo da primenjuje svoje zakone i propise
u vezi sa svojim ovlašćenjima koja se tiču naučnog istraživanja mora i zaštite
mora od zagađivanja i dr.
Nasuprot delu regulative stimulisane u korist obalne države kojoj pripada
isključiva ekonomska zona, stoje propisi koji ta prava obalne države ograničavaju. Ta ograničenja su dvojaka.
Na jednoj strani to su prava koja proizilaze iz opšteg principa slobode
mora. Tako sve države, bez obzira da li su obalne ili neobalne, imaju slobodu
plovidbe, preleta i polaganja podmorskih kablova, kao i druge međunarodnopravno dozvoljene upotrebe mora koje se tiču tih sloboda. Drugim rečima, treće države uživaju u ovom pojasu slobode svojstvene režimu otvorenog mora.
Na drugoj strani, to su prava trećih država zasnovanih na solidarnosti i ideji
novog međunarodnog ekonomskog poretka. Ta prava su ratione materiae ograničena na korišćenje živih (bioloških) izvora mora, tj. ne odnose se na neživa
(mineralna) bogatstva isključive ekonomske zone. Opšte je pravilo da se obalna država zalaže za optimalno korišćenje živih bogatstava isključive ekonomske zone. U tu svrhu ona određuje svoje mogućnosti lovljenja živih bogatstava
isključive ekonomske zone. Ako obalna država nema mogućnosti za lovljenje
celokupnog dopuštenog ulova, ona će, na osnovu sporazuma, dozvoliti pristup
višku dopuštenog ulova trećim državama. Pri tome, posebnu pažnju treba da posveti pravilima neobalnih država i država u nepovoljnom geografskom položaju.
Kao što smo već pomenuli, IEZ predstavlja deo morskog prostranstva
koji se nalazi izvan granica teritorijalnog mora i spada u poseban pravni režim,
predviđen Konvencijom UN o pravu mora 1982. godine. Glavna osobina tog
režima se sastoji u tome, da su u toj zoni prava i jurisdikcija priobalne države,
a takođe prava i slobode drugih država, utvrđena savršeno precizno i određena
odgovarajućim odredbama Konvencije. Zato nije ispravno govoriti o tome da
obalna država može samostalno da određuje i menja pravila koja se tiču IEZ.8
http://www.fms-tivat.me/predavanja3god/Medjunarodno_pomorsko_pravo2.pdf, stranici
pristupljeno 24. aprila 2014. godine.
8
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Granica do koje obalna država može da proglasi IEZ i da vrši svoja prava
je 200 milja, i to je maksimum koji je predviđen i Konvencijom o pravu mora.9
Kao kriterijum za utvrđivanje širine uzet je kriterijum udaljenosti. No, njegova
primena dovodi do neverovatnih rezultata. Tako brojne ostrvske zemlje dobijaju morska prostranstva koja su i po nekoliko desetina puta veća od kopnene
teritorije.10
Treba pomenuti i da svako ostrvo na kojem je moguć boravak ljudi ima
svoju IEZ i epikontinentalni pojas. Tako, kao što smo naveli, mala ostrva imaju
ogromnu IEZ.
Pitanje razgraničenja dva ili više IEZ se ne postavlja kada postoje široka
okeanska prostranstva, ali ovo je vrlo značajno kada je potrebno odrediti IEZ u
morima, kao što je Sredozemno, na primer.
Na ovo pitanje Konvencija je pokušala da odgovori u čl. 74. gde se kaže
da se razgraničenje ostvaruje sporazumom na temelju međunarodnog prava, kako je ono navedeno u čl. 38. Statuta Međunarodnog suda, radi postizanja pravičnog rešenja. Ipak, čitajući dalje deo koji se odnosi na razgraničenje,
vidimo da Konvencija nigde ne navodi kako se određuje pravično rešenje niti
metod kojim se to postiže. Zato rešenje treba tražiti u praksi Međunarodnog
suda pravde i država. U sporu SAD i Kanade, a u vezi sa zalivom Mejn, Sud je
odlučio na sledeći način: „razgraničenje treba sprovesti primenom kriterijuma
ili njihovom kombinacijom koji ne daju povlašćeni položaj nijednom od ta dva
pojasa (IEZ i epikontinentalnog), a da istovremeno budu jednako prikladni za
razgraničenje svakog od njih.”11
Što se prakse država tiče, one su razgraničenje rešavale međunarodnim
ugovorima. U njima je uglavnom primenjena metoda ekvidistance, često u
kombinaciji sa drugim metodima, ali ima i takvih ugovora u kojima se ne može
sa preciznošću utvrditi koji je metod primenjen.

5. PRAVA I DUŽNOSTI DRŽAVE(A) U IEZ
Razlog nastanka IEZ je želja obalnih država da prošire svoj uticaj izvan
12 milja teritorijalnih voda, dakle želja da prošire i utvrde nova prava nad morskim prostranstvom. Ipak, država koja je proglasila IEZ ima i obaveze koje
9
Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora, Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori,
br. 1/1986, čl. 57.
10
Ekstremni primer su Sejšeli, čija je IEZ 4819 puta veća od kopna.
11
Bugarčić, B., Doprinos Međunarodnog suda pravde i arbitražnih tribunala razvoju pravila delimitacije u pravu mora, Pravni fakultet, Beograd, 2011, 99.
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mora poštovati, odnosno ispunjavati. Često to nije nimalo lako, jer se dešava
da je IEZ višestruko veća od kopnenog dela države (Sejšeli npr.), te su troškovi
kontrolisanja IEZ ogromni. No, pođimo redom.
U svojoj IEZ obalna država ima:
1. suverena prava radi istraživanja i iskorišćavanja, očuvanja i gospodarenja
živim i neživim prirodnim bogatstvima voda nad morskim dnom i onih
morskog dna i njegova podzemlja, te radi drugih delatnosti radi istraživanja i iskorišćavanja IEZ, kao što je proizvodnja energije korišćenjem
vode, struja i vetrova;
2. jurisdikciju, u skladu s odgovarajućim odredbama Konvencije, u pogledu:
−− podizanja i upotrebe ostrva, uređaja i naprava;
−− naučnog istraživanja mora;
−− zaštite i očuvanja morske okoline;
3. druga prava i dužnosti predviđene u ovoj Konvenciji.
U ostvarivanju svojih prava i ispunjavanju svojih dužnosti u IEZ na temelju Konvencije, obalna država poštuje prava i dužnosti drugih država i postupa
na način koji je u skladu s odredbama Konvencije.
Prava koja su izložena u ovom članku, a odnose se na morsko dno i podzemlje, ostvaruju se u skladu s delom VI Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora.

5.1. Očuvanje živih morskih bogatstava
U cilju očuvanja živog morskog sveta, bilo je potrebno ovlastiti obalne
države za to, pa je to učinjeno Konvencijom na sledeći način:
1. Obalna država određuje dopustivi ulov živih bogatstava u svojoj IEZ.
2. Obalna država, vodeći računa o najpouzdanijim naučnim podacima kojima
raspolaže, odgovarajućim merama za očuvanje i gospodarenje osigurava
da se održavanje živih bogatstava u IEZ ne ugrozi prekomernim iskorišćavanjem. U tu svrhu obalna država i nadležne međunarodne organizacije, subregionalne, regionalne ili svetske, sarađuju na prikladan način.
3. Takvim je merama takođe svrha da se održavaju ili obnavljaju populacije
lovljenih vrsta na nivoima koje mogu osigurati najviši održivi prinos,
određen relevantnim ekološkim i gospodarskim činiteljima, uključujući
isključive potrebe obalnih ribarskih zajednica i posebne potrebe država u
razvoju, te vodeći računa o načinu ribolova, međuzavisnosti ribljih naselja
i svim uopšteno preporučenim subregionalnim, regionalnim ili svetskim
međunarodnim minimalnim standardima.
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4. Prilikom preduzimanja takvih mera obalna država vodi računa o efektima
na one vrste koje su udružene s vrstama koje se love ili su zavisne od
njih, radi održavanja ili obnavljanja populacija tih udruženih ili zavisnih
vrsta iznad nivoa na kojima bi njihova reprodukcija mogla biti ozbiljno
ugrožena.
5. Raspoložive naučne informacije, statistike o ulovu i preduzetom
ribolovu i drugi podaci važni za očuvanje ribljih naselja daju se i
redovno razmenjuju preko nadležnih međunarodnih organizacija,
subregionalnih, regionalnih ili svetskih, gde je to primereno, i uz učešće
svih zainteresovanih država, uključujući države čijim je državljanima
dopušteno da ribare u IEZ.12

5.2. Iskorišćavanje živih bogatstava
U čl. 62. Konvencije se nalaže obalnoj državi da u svojoj IEZ optimalno
koristi svoja bogatstva, dakle u onoj meri u kojoj će živom svetu mora biti moguće da se nesmetano razvija i umnožava.

5.3. Racionalno upravljanje posebnim vrstama živih morskih bića
Biološki ciklusi brojnih morskih vrsta su vezani za migracije, bilo radi
razmnožavanja, prezimljavanja i slično. Pojedine vrste, pored biološke, imaju
i komercijalnu vrednost, poput lososa, jesetre, haringe, tune, pastrmke... I upravo je ta „upotrebna vrednost” u prehrambenoj industriji bila jedan od glavnih
razloga za ustanovljavanje IEZ, jer je ribolov za neke zemlje, poput Islanda,
glavna privredna delatnost. Sporovi oko ribolovnih prava nisu bili retkost u međunarodnom pravu. O tome svedoči Bakalarski rat Islanda i Velike Britanije.
Usavršavanjem ribolovnih tehnika dolazi do efektivnijeg izlova, čime se
drastično utiče na brojnost ovih vrsta, koje nemaju priliku da se regenerišu i
tako održavaju svoju populaciju. Ovaj problem je prepoznat i delimično rešen u
Konvenciji, zato što morska bića, kako smo naveli, u različitim periodima života se sele, te prelaze iz jedne IEZ u drugu ili u otvoreno more. Zato su u Konvenciju unete odredbe13 o anadromnim i katadromnim vrstama riba, vrstama od
dna, veoma migratornim vrstama i morskim sisarima.

12
13

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora, čl. 61.
Isto, čl. 63.

367

5.4. Zaštita i očuvanje IEZ
Proglašenjem IEZ država na sebe preuzima i norme kojima se obavezuje
da kontroliše i sprečava zagađenje mora bilo sa kopna, iz vazduha, sa brodova,
zagađenja potapanjem, ili zagađenja prouzrokovana delatnostima koje se preduzimaju ispod mora.
6. ZAKLJUČAK
Isključiva ekonomska zona je vrlo značajna novina u međunarodnom pravu, relativno novijeg datuma. Razlog nastanka smo tražili prevashodno u ekonomskom interesu velikih (obalnih) država da počnu sa eksploatacijom mora i
podmorja, a to će im omogućiti znatan tehnološki napredak ostvaren u vreme
i po završetku Drugog svetskog rata. Iako se to nigde eksplicitno ne kaže, dve
glavne stavke – motivi za proglašenje i proširenje uticaja obalnih država izvan
granica teritorijalnih voda jesu nafta i ribolov. Najglasnije su bile „male države” sa slabije razvijenom ribolovnom flotom i opremom za crpljenje nafte, koje
su bile na udaru moderno opremljenih mornarica. Naravno, i „veliki” su prepoznali svoj interes.
Očigledno je da proglašenjem IEZ država dobija mnogo mogućnosti na
planu korišćenja prirodnih bogatstava koje more nudi. Ali, kako bi se sprečile
zloupotrebe, pri regulisanju ovog pitanja išlo se i za tim da se iskontroliše preterano izlovljavanje i zagađenje mora.
S obzirom da je nov institut u uporednom pravu, za proteklih šezdesetak
godina postojanja doneto je više akata i održano dosta konferencija posvećeno
IEZ, odnosno njenom pravnom regulisanju. Kao kruna svega, pri Ujedinjenim
nacijama usvojena je Konvencija o pravu mora, kojom je poprilično zaokružen
proces formiranja IEZ.
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EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE
Igor Živkovski, LL. M., Attorney at Law
Ilija Rilaković, LL. B., Legal Trainee
Summary
The Exclusive Economic Zone (EEZ) is the sea zone defined by the United Nations
Convention of the Law of the Sea, over which a state has special rights over the exploration
and use of marine resources, including energy production from water and wind. It stretches
from the baseline out to 200 miles from its coast.
The first part of the article analyses the basic terms related to this topic. Afterwards,
the attention is paid to the origins and development of the EEZ. Summary of concept and
characteristics of the EEZ is provided in the following part, while the rights and duties of
the state(s) in the EEZ are described in the final part of the article.
Keywords: public international law, law of the sea, exclusive economic zone, coastal
state, territorial sea
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Уговори о ексклузивној трговини као облик
злоупотребе доминантног положаја
у праву конкуренције Европске Уније1*
САЖЕТАК: Злоупотреба доминантног положаја забрањена
је чл. 102. Уговора о функционисању ЕУ. Један од облика злоупотребе доминантног положаја представљају уговори о ексклузивној трговини. Пракса је показала да предузеће које је у доминантном положају на тржишту и веже купце, уз помоћ обавезе
или обећања са њихове стране, да ће прибављати све или највећи део својих потрепштина искључиво од датог предузећа, врши злоупотребу доминантног положаја. Ипак, ови уговори нису
недопуштени per se. Aргумент против аутоматске забране уговора о ексклузивном пословању лежи у чињеници да ови уговори
могу бити објективно оправдани с обзиром на њихове ефекте на
тржишту у сваком појединачном случају. Објективно оправдање би могло бити могуће у ситуацијама у којима би антиконкурентски ефекти датог уговора о ексклузивном снабдевању били
сведени на минимум нужан за постизање одређених економских
предности, као што су сигурност снабдевања, ниже цене и друге
погодности. Искуства Европске комисије биће од велике користи за Комисију за заштиту конкуренције Републике Србије, с
обзиром на недостатак одговарајуће праксе у овој области.
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1. УВОД
Злоупотреба доминантног положаја забрањена је чл. 102. Уговора о
функционисању ЕУ (у даљем тексту: УФЕУ). Ипак, неће се сматрати недопуштеним да неко предузеће поседује доминантан положај на тржишту.
Јака тржишна позиционираност предузећа може бити последица добре
пословне политике предузећа, квалитетне понуде производа/услуга, већих
инвестиција у истраживање и развој, доброг маркетинга и слично. Дакле,
не може се санкционисати неко предузеће само због тога што је постигло
боље пословне резултате у односу на своје конкуренте на тржишту. Тако
би се пожељна борба на тржишту заснована на квалитету и пословној умешности претворила у своју супротност. То не значи да предузећа која имају
доминантан положај на тржишту не поседују било какву одговорност. У
том смислу, Европска комисија је у Упутству о приоритетима у примени
чл. 82. Уговора о ЕЗ на злоупотребљавајуће понашање доминантних предузећа (у даљем тексту: Упутство о примени) заузела став да дато предузеће
има специјалну одговорност да не допусти да његово понашање ослаби
истинску неискривљену (undistorted – прев. аутора) конкуренцију на унутрашњем тржишту1.
Злоупотребе доминантног положаја јављају се у многим облицима, од
којих ће у овом раду бити детаљније обрађен један од њих – ексклузивно
пословање. Разуме се, овај облик злоупотребе доминантног положаја боље
ће се схватити уколико се у разматрање укључе и случајеви из богате праксе Европске комисије (у даљем тексту: Комисија).

2. КОНТРОЛА УГОВОРА О ЕКСКЛУЗИВНОЈ ТРГОВИНИ
ОД СТРАНЕ ИНСТИТУЦИЈА европске УНИЈЕ
Уговор о ексклузивној трговини представља споразум уз помоћ којег
је потрошач обавезан да прибави све или највећи део својих потрепштина за релевантним производом од једног испоручиоца.2 На основу наведене дефиниције, може се закључити да се овакви уговори већ унапред
1
Communication form the Commission-Guidance on the Commission’s enforcement priorities in applying Article 82 of the Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings [2009], OJ C45/7. С обзиром да је сада на снази Уговор о функционисању ЕУ, у даљем
тексту биће коришћена нова нумерација, дакле чл. 102. Уговора о функционисању ЕУ.
2
Lugard, P., Eternal Sunshine on a Spotless Policy? Exclusive Dealing under Article 82
EC, (2006) 2 European Competition Journal, 163, преузето из: Jones, A., Sufrin, B., EC Competition Law, 2008, 475.
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могу окарактерисати као недопуштени у складу са чл. 102. УФЕУ. Заиста,
уговорна обавеза купца да неке производе прибавља искључиво од једног
добављача на први поглед може деловати као недопуштено тржишно понашање. То посебно важи ако испоручилац поседује доминантан положај
на тржишту. У том случају, он ће настојати да истисне конкуренте са релевантног тржишта, тако што ће их онемогућити да продају потрошачима
своје производе, односно услуге. То може да се учини не само уговорима о
ексклузивном пословању, већ и уз помоћ различитих облика попуста.3 Директна последица недозвољених уговора о ексклузивном пословању може
бити искључивање конкурената са тржишта, што у крајњем исходу доводи
до нарушавања конкуренције на унутрашњем тржишту и интереса потрошача уопште.
Ипак, уговори о ексклузивној трговини не морају увек бити недопуштени, са аспекта конкурентских норми. Тако, доминантно предузеће
може компензовати, у целини или делимично, купце за евентуалне губитке
у пословању које би могли претрпети као резултат закључивања уговора
о ексклузивној трговини. С обзиром да поменути уговори настају као резултат сагласности воља обеју уговорних страна, купац ће сам проценити
да ли му је интерес да закључује споразум који за њега предвиђа одређена
ограничења у погледу извора снабдевања. Исто важи и за другу уговорну
страну. Дакле, интереси купца нису ни на који начин угрожени уколико је
он својевољно пристао да закључи дати уговор о ексклузивном пословању.
Имајући у виду наведено, поставља се питање под којим условима
ће овакви споразуми бити окарактерисани као злоупотреба доминантног
положаја, односно на који начин ће Комисија разграничити допуштене од
недопуштених облика борбе на тржишту? Решавање ове дилеме је од великог значаја, будући да би погрешан одговор довео до значајних негативних
последица не само по уговорне стране неког споразума, већ би нанео штету нормалном одвијању конкурентског процеса.
У погледу облика попуста, у пракси су присутни: попусти купцима чија куповина
пређе одређени праг (volume rebate schemes); попусти који се примењују према купцима
чије куповине у датој години пређу прошлогодишњи обим куповина (sales target rebate
schemes); попусти који се одобравају у замену за ексклузивност (discounts in return for
exclusivity); попусти усмерени ка одређеним групама потрошача, нарочито оним за које
се процени да би се највероватније окренули ка конкурентским снабдевачима, на пример
потрошачи у пограничним областима (discounts or rebates „targeted” against competing
supliers), попусти „верности” (loyalty, fidelity rebates), агрегатни попусти (aggregate
rebates), и слично. О овоме видети: Домазет, С., Попусти као облик злоупотребе доминантног положаја у праву конкуренције ЕУ, Право и привреда, 7–9/2013, 96–109; Ridyard,
D., Exclusionary Pricing and Price Discrimination Abuses Under Article 82-An Economic
Analysis, (2002) ECLR 286, 288–290, преузето из: Jones, A., Sufrin, B., Ibidem, 482–484.
3
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Разматрајући ово питање, Комисија је заузела став да би било погрешно закључити по аутоматизму да су све обавезе ексклузивне куповине,
узете заједно, од користи за све купце, укључујући и оне који тренутно не
купују од доминантног предузећа, као и за крајње купце. Комисија ће обратити пажњу на оне случајеве где је вероватно да купци као целина неће
имати користи. То ће посебно бити случај уколико постоји много купаца,
а ексклузивне обавезе куповине од доминантног предузећа узете заједно,
имају ефекат спречавања уласка на тржиште или експанзију конкурентских
предузећа4.
Комисија ће применити чл. 102. УФЕУ уколико је, на основу уверљивих и убедљивих доказа, вероватно да ће наводно злоупотребљавајуће
понашање довести до антиконкурентског искључења.5 Разуме се, Комисија
ће приликом процене применити одговарајуће критеријуме. У складу са
Упутством о примени, релевантни критеријуми су:6 а) положај доминантног предузећа; б) услови на релевантном тржишту; в) положај конкурената
доминантног предузећа; г) положај купаца или испоручилаца инпута; д)
домашај наводно злоупотребљавајућег понашања; ђ) могући доказ конкретног искључивања; е) директан доказ било које искључујуће стратегије7, и слично.
Поред наведених општих фактора, анализа Комисије укључиваће и
друге факторе од посебног значаја за одређивање да ли ће бити интервенције у погледу споразума о ексклузивној куповини. У том погледу, капацитет да би обавезе ексклузивне куповине резултирале у антиконкурентском
искључивању настаје посебно у случају када су, без обавеза, важна конкурентска ограничења остварена од стране конкурената који или нису још
присутни на тржишту у време када су обавезе закључене, или који нису
у позицији да се такмиче за пуну испоруку од купаца. Конкуренти неће
бити у стању да се такмиче за целокупну потражњу појединачних купаца,
због тога што је доминантно предузеће незаобилазан трговински партнер
најмање за део потражње на тржишту. С друге стране, уколико конкуренти
могу да се такмиче под једнаким условима за потражњу сваког појединачног купца, обавезе ексклузивне куповине генерално неће спутавати ефективну конкуренцију, осим уколико је промена добављача од стране купаца
Упутство о примени, т. 34.
Ibidem, т. 20.
6
Ibidem.
7
Примера ради, као доказ постојања искључујуће стратегије могу да послуже интерни документи који садрже директан доказ стратегије да се искључе конкуренти, као што су
детаљан план за укључивање у извесне поступке у циљу да се искључи конкурент, спречи
улазак или појављивање на тржишту, или доказ конкретних бојазни од поступака искључивања. О овоме видети: Упутство о примени, т. 20.
4
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отежана због трајања обавезе ексклузивне куповине. Што је дуже трајање
обавезе, већа је и вероватноћа искључујућег ефекта. Међутим, уколико је
доминантно предузеће незаобилазан трговински партнер за све или највећи део купаца, чак и обавеза ексклузивне куповине која је кратког трајања
може довести до антиконкурентских ефеката.8
Када Комисија изврши анализу свих наведених чинилаца (општих и
специфичних), анализираће и било које друге факторе које сматра оправданим.9 Овакво решење је оправдано, имајући у виду специфичност сваког
случаја понаособ. Поменута анализа биће извршена тако што ће Комисија
упоредити стварну или вероватну будућу ситуацију на релевантном тржишту (са понашањем доминантног предузећа у месту), са одговарајућом хипотетичком, као што је просто одсуство понашања у питању или са другим
реалистичним алтернативним сценариом, имајући у виду установљене пословне праксе.10
Ипак, у неким случајевима Комисија неће морати да спроведе детаљну процену пре него што закључи да дато понашање може да доведе
до повреде потрошача. С тим у вези, уколико изгледа да понашање може
само да подигне препреке за конкуренцију и да то ствара неефикасности,
може се закључити да постоји његов антиконкурентски ефекат. То ће бити
случај уколико доминантно предузеће спречава његове купце да тестирају
производе конкурената, или ако предвиђа финансијске подстицаје својим
купцима под условом да они не тестирају такве производе. Исто важи и ако
доминантно предузеће плаћа дистрибутеру или купцу да одложи увођење
на тржиште конкурентских производа и слично.11
У вези са уговорима о ексклузивној куповини налазе се и условни
попусти. То су попусти који се дају купцима како би се наградили за посебан облик куповног понашања. Они се најчешће изражавају кроз доделу
попуста купцу уколико његове куповине у оквиру унапред дефинисаног
периода пређу одређени праг, преко попуста који се дају на све куповине
(ретроактивни попусти) и слично. Условни попусти нису per se недопуштени, што значи да предузећа могу да их нуде у циљу привлачења веће
потражње, односно стимулисања потражње. Ипак, Комисија је заузела став
да и такви попусти, када се дају од стране доминантног предузећа, такође
могу имати потенцијалне искључујуће ефекте, сличне обавезама ексклузивне куповине.12
Упутство о примени, т. 36.
Ibidem, т. 21.
10
Ibidem.
11
Ibidem, т. 22.
12
Ibidem, т. 37.
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Да би проценила да ли је дати систем условних попуста у стању да
резултира у антиконкурентском искључењу, Комисија ће применити детаљну анализу. У том погледу, примениће већ поменуте опште критеријуме
из т. 20. Упутства о примени, али и одређене специфичне факторе.
Тако, вероватноћа антиконкурентског искључења биће већа уколико
конкуренти нису у стању да се такмиче под једнаким условима за целокупну потражњу или сваког појединачног купца. У том погледу, условни
попуст додељен од стране доминантног предузећа може му омогућити да
користи вредност која би била купљена од стране муштерија од доминантног предузећа у сваком случају као полугу за смањење цене која би била
плаћена за износ који би купац могао поднети и бити у стању да пронађе
замену.13
Кад је реч о ретроактивним попустима, њихов потенцијални искључујући ефекат је у основи најјачи на последњој купљеној јединици производа
пре него што је праг пређен. Ипак, за оцену ефекта подстицања на лојалност датог попуста биће релевантан искључујући ефекат система попуста
на стварне или потенцијалне конкуренте доминантног снабдевача. У том
смислу, што је већи попуст као проценат укупне цене и већи праг, већи је
подстицај испод прага и, због тога, већа је вероватноћа искључења стварних или потенцијалних конкурената.14
Комисија ће такође истражити да ли је дати систем попуста у стању
да омета експанзију или улазак на тржиште чак и од конкурената који су
једнако ефикасни, отежавајући им да испоруче део поруџбина појединих
купаца. Истовремено, Комисија ће проценити коју цену би конкурент могао да понуди у циљу да компензује купца за губитак условног попуста
уколико би потоњи пренео део своје потражње од доминантног предузећа.
Ефективна цена са којом би конкурент морао да се такмичи није просечна
цена доминантног предузећа, већ нормална цена умањена за попуст који
купац губи преношењем, рачуната у односу на релевантни опсег продаја и
у релевантном временском периоду.15
Даље, релевантан опсег у односу на који ће се рачунати ефективна
цена у појединачном случају зависиће од чињеница сваког случаја понаособ, као и у зависности од облика попуста. Тако, ако се ради о такозваним
попустима пораста (incremental rebates – прев. аутора), релавантан опсег су
нарасле куповине које су биле размотрене. С друге стране, ретроактивни
попусти ће се разматрати имајући у виду у коликој мери куповни захтеви
купаца могу реално бити пренети на конкурента. С тим у вези, уколико је
Ibidem, т. 39.
Ibidem, т. 40.
15
Ibidem, т. 41.
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вероватно да би купци били вољни и у стању да релативно брзо пренесу
велике вредности потражње на потенцијалне конкуренте, релевантан опсег
ће вероватно бити релативно велики. С друге стране, уколико је вероватно
да би купци били само вољни и у стању да пренесу мале вредности пораста постепено (incrementally – прев. аутора), тада ће релевантан опсег бити
релативно мали. За постојеће конкуренте њихов капацитет да прошире
продају купцима, као и флуктуације у овим продајама током времена могу
обезбедити индикацију релевантног опсега. За потенцијалне конкуренте,
процена лествице на којој би нови учесник могао реално бити у стању да
уђе може бити предузета у случају када је то могуће. Могуће је употребити
и историјски образац раста нових учесника на истим или сличним тржиштима, као индикацију реалног тржишног удела новог учесника.16
Што је нижа процењена ефективна цена у релевантном опсегу, у
поређењу са просечном ценом доминантног снабдевача, већи је ефекат
повећања лојалности. Ипак, све док ефективна цена остаје доследно изнад дугорочних просечних трошкова додатне понуде (long-run average
incremental cost – прев. аутора) доминантног предузећа, то би нормално
омогућило једнако ефикасном конкуренту да се такмичи профитабилно
упркос попусту. У оваквим околностима попуст обично није у стању да
искључује на неконкурентан начин.17
Уколико је ефективна цена испод просечног отклоњивог трошка
(average avoidable cost – прев. аутора), као опште правило шема попуста је
у стању да искључује чак и једнако ефикасне конкуренте. У случају да је
ефективна цена између просечног отклоњивог трошка и дугорочног просечног трошка додатне понуде, Комисија ће истражити да ли други фактори наводе на закључак да ли ће улазак или експанзија чак и од једнако
ефикасних конкурената вероватно бити повређени. У том погледу, Комисија ће такође истражити да ли и до ког домашаја конкуренти имају реалне
и ефективне контрастратегије на располагању. Уколико их немају, Комисија ће сматрати да је шема попуста у стању да искључи једнако ефикасне
конкуренте.18
Наведене анализе представљаће део генералне процене, узимајући
у обзир друге релевантне квантитативне или квалитативне доказе. Важно
је размотрити да ли је систем попуста примењен са индивидуализованим
или стандардизованим прагом. Индивидуализовани праг се заснива или на
проценту укупних поруџбина купца или на индивидуализованој циљаној
количини. На тај начин, дозвољава се доминантном снабдевачу да постави
Ibidem, т. 42.
Ibidem, т. 43.
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Ibidem, т. 44.
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праг на таквом нивоу да отежа купцима да промене снабдевача, при чему
ствара максималан ефекат подстицања на лојалност. Супротно, стандардизовани количински праг, при чему је праг идентичан за све или за групе купаца, може бити превисок за неке мање групе купаца и/или сувише низак
за веће купце да би имао ефекат подстицања на лојалност. Ако, међутим,
може бити установљено да стандардизовани количински праг апроксимира поруџбине знатног дела купаца, Комисија ће евентуално сматрати да
такав стандардизован систем попуста може произвести антиконкурентске
искључујуће ефекте.19
Такође, Комисија може разматрати и наводе доминантног предузећа
да системи попуста постижу цене или друге предности које се преносе на
купце. У том погледу, предности које се односе на трансакционе трошкове
вероватније је да ће се постићи са стандардизованим количинским циљевима, него са индивидуализованим. Слично као у претходној ситуацији,
шеме са растућим попустима, генерално гледајући, вероватније дају препродавцима подстицај да производе или препродају веће количине, него
што је то случај са ретроактивним шемама попуста. Под истим условима,
Комисија ће размотрити доказе који показују да аранжмани ексклузивног
пословања резултирају у предностима за посебне купце уколико су ови
аранжмани нужни да би доминантно предузеће извршило извесне инвестиције у односе са купцима, како би било способно да снабдева те купце.20

3. ПРАКСА КОМИСИЈЕ И СУДА
У пракси институција Уније се показало да поменути уговори о ексклузивној трговини, односно уговори којим се купац (потрошач) обавезује да прибавља све или највећи део својих потрепштина (релевантног
производа) од једног испоручиоца (снабдевача), могу представљати злоупотребу у смислу чл. 102. УФЕУ. Дакле, клаузуле о ексклузивном снабдевању могу да утичу на постојећу тржишну структуру, будући да на овај
начин доминантна компанија додатно ојачава свој положај, истовремено
слабећи већ ионако слабу конкуренцију на тржишту, што на крају може
довести и до њеног потпуног нестајања.
Тако, у познатом случају Hoffmann-La Roche, Суд21 је заузео став да су
уговори о ексклузивној трговини недозвољени, односно представљају злоIbidem, т. 45.
Ibidem, т. 46.
21
У складу са споразумом из Лисабона, у циљу лакшег сналажења користићемо термин „Суд” као заједничку ознаку за Европски суд правде и Суд правде ЕУ.
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употребу уколико се ради о испоручиоцу који заузима доминантан положај
на релевантном тржишту.22 Слично је било и у случају Soda-Ash-ICI23, где
је Комисија заузела идентичан став као и Суд у случају Hoffmann-La Roche,
сматрајући повредом тадашњег чл. 82. Уговора о ЕУ (сада чл. 102. УФЕУ)
обавезивање (обећање) купца да ће све или највећи део својих потреба подмиривати искључиво од доминантног предузећа. Ствар је у томе што се на
овакав начин искључују конкурентски снабдевачи са тржишта, јер би одсуство ексклузивности снабдевања омогућило истим да се активно укључе у
тржишну утакмицу са доминантним учесником.
Јасно је да се оваквим поступцима наноси штета крајњим купцима
(потрошачима), с обзиром да одсуство конкуренције доводи до већих цена,
слабијег квалитета услуге и томе слично.
Пракса је показала да се ексклузивност, односно „везивање” купаца
за доминантног испоручиоца може обезбедити на више начина. Пре свега,
ексклузивност је могуће обезбедити уговорним путем, односно уношењем
у уговор између доминантног испоручиоца и купца одредбе којом се потоњи обавезује да ће искључиво или највећим делом куповати од доминантног предузећа. Друго, доминантни испоручиоци су у пракси ексклузивност
снабдевања обезбеђивали и путем такозваних попуста верности (loyalty
rebates). Овде је попуст представљен као својеврсна награда купцима који
купују само код доминантне компаније, а не и код њених конкурената. Другим речима, купци бивају награђени за своју „верност” одређеним попустима, при чему су они усмерени на одвраћање купаца од куповине код
конкурената. Наравно, давање попуста није само по себи недопустиво, већ
је овде реч о награди купцима за некуповање код конкурената, чиме се потоњи доводе у неповољан конкурентски положај, а управо то је у супротности са чл. 102. УФЕУ. И на овај начин доминантна компанија ојачава свој
положај на тржишту и додатно слаби ионако слабу конкуренцију. Важно је
истаћи да попусте верности које даје доминантна компанија треба разликовати од попуста на основу квантитета, јер се потоњи не сматрају опасним
и штетним по конкуренцију. Ипак, они ће такође бити санкционисани уколико се не примењују једнако према свим купцима у складу са унапред
дефинисаним критеријумима.
Слично је и са такозваном „енглеском клаузулом” (English clause) која
даје могућност купцима да се снабдевају код конкурената, не губећи притом
повластице код доминантне компаније као одмазду за „вероломство”, уколико они нуде повољније цене или друге услове од доминантног предузећа.
Међутим, ова клаузула, иако на први поглед омогућава купцу да се снабде и
22
23

Види: A. Jones, B. Sufrin, op. cit., 476.
Case Soda-Ash-ICI, [2003] OJ L10/33, пар. 142.
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на другом месту, представља прикривену злоупотребу, јер се тако омогућава
доминантној компанији да сазна цене и друге пословне информације својих
конкурената и тако припреми терен за борбу против њих.24
Понекад се ексклузивност може обезбедити и уз помоћ приоритетних
испорука у време несташица, као што је било у случају BPB Industries25
где је Комисија осудила овакву праксу. Такав став Комисије подржао је и
тадашњи Суд прве инстанце, сматрајући да пракса компаније BG, која је
правила разлику између купаца који пласирају на тржишту гипсане плоче
(plasterboard) увезене и произведене од конкурената и оних купаца који
прибављају залихе од BG представља злоупотребу доминантног положаја
у складу са тадашњим чл. 82. Уговора о ЕЗ. Такав критеријум, који резултира у обезбеђењу једнаких услуга под неједнаким условима, је по себи
антикомпетитиван услед дискриминаторске сврхе и искључујућих ефеката
који могу резултирати из таквог поступања.26
За још боље разумевање ове проблематике важно је позабавити се и
случајем Van den Bergh Foods HB Ice Cream Ltd27. У овом случају компанија Van den Bergh Foods склопила је уговор о дистрибуцији сладоледа са
продавцима на мало у Ирској. Поменути уговор је предвиђао да се расхладне витрине уступе продавцима на мало у циљу складиштења и излагања сладоледа поменуте компаније, при чему су се у њих могли „одлагати”
само сладоледи поменуте компаније, а не и конкурентски. Такав поступак
је, према мишљењу Комисије, представљао злоупотребу доминантног положаја у смислу тада важећег чл. 82. Уговора о ЕЗ, будући да је поменута
компанија имала удео на релевантном тржишту од 75 %, а истовремено је
био прекршен и тадашњи чл. 81. Уговора о ЕЗ (сада чл. 101. УФЕУ). Став
Комисије је подржао и тадашњи Суд прве инстанце, заузевши став да је
клаузула којом је омогућена ексклузивност спречавала продавце на мало
да продају друге робне марке сладоледа, чак и уколико постоји потражња
за њима, а сем тога, спречавала је конкурентске произвођаче да остваре
приступ релевантном тржишту.28
Овај случај је био посебно интересантан због тога што је показао да
је могуће обезбедити ексклузивност и без њеног изричитог уговарања или
уз помоћ попуста верности – штавише, овде она фактички постоји и делује. С друге стране, појавило се и питање заштите права својине. Наиме,
24
О „енглеској клаузули” види и: DG Competition Discussion Paper on the application
of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, Brussels, December 2005., т. 150.
25
Case T-65/89, BPB Industries and British Gypsum Ltd v. Commission [1993] ECR II389, [1993] 5 CMLR 32.
26
Ibidem, CFI, т. 94.
27
[1998] OJ L246/1, [1998] 5 CMLR 530.
28
Ibidem, CFI, т. 160.
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доминантна компанија је као контрааргумент тврдила да би став Комисије
омогућио да сладолед конкурентских произвођача буде „одлаган” у њеним
расхладним витринама, које је она или бесплатно изнајмљивала или давала
у закуп продавцима на мало за износ који није био наплаћиван. Комисија
је сматрала да недодирљивост права својине може бити занемарена до неопходног степена уколико је то у јавном интересу. Поменута компанија се
жалила тадашњем Суду прве инстанце, али без успеха, будући да је Cуд
заузео идентичан став као и Комисија. Притом је утврдио да је 40 % радњи
на релевантном тржишту било везано клаузулом ексклузивитета, као и да
је она имала ефекат спречавања приступа тржишту конкурентима, односно продаваца на мало да продају конкурентске марке сладоледа.29 Дакле,
институције Уније су занимали ефекти таквих клаузула по конкуренцију
(тзв. effects-based analysis). Слично је прошла и жалба упућена тадашњем
Европском суду правде (сада Суду правде ЕУ).
На крају, треба поменути и случај нешто новијег датума, DeBeers/
Alrosa (2006)30, где је Комисија окарактерисала као злоупотребу доминантног положаја уговор којим се компанија DeBeers, доминантна на светском
тржишту испоруке необрађених дијаманата и водећа светска рударска компанија за производњу дијаманата, обавезала да купује одређене количине
необрађених дијаманата од руске компаније Alrosa, доминантне на руском
тржишту, у периоду од пет година. Такав став Комисија је правдала чињеницом да би овај уговор могао водити ка фактичкој екслузивној дистрибуцији (дакле, поново без изричитог уговарања), јер би Alrosa овим уговором
изгубила могућност да делује као независан испоручилац ван Русије. Ипак,
тадашњи Суд прве инстанце је поништио одлуку Комисије.

4. ЗАКЉУЧАК
На основу реченог, може се закључити да уговори о ексклузивној
трговини у великој мери могу да наруше конкуренцију на унутрашњем
тржишту Уније, па стога потпадају под забрану садржану у чл. 102. Уговора о функционисању ЕУ. То не треба да чуди, с обзиром да прибављање
целокупног или највећег дела поруџбина од једног (доминантног) снабдевача може да истисне друге конкуренте са тржишта. Пракса Суда је показала да предузеће које је у доминантном положају на тржишту и веже
купце, уз помоћ обавезе или обећања са њихове стране да ће прибављати
29
Ibidem. О овоме види и: DG Competition Discussion Paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, Brussels, December 2005., т. 149.
30
COMP/B-2/38.381, 22. 02. 2006.
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све или највећи део својих потрепштина искључиво од датог предузећа,
врши злоупотребу доминантног положаја. Ексклузивност, односно „везивање” купаца за доминантног испоручиоца може се обезбедити уговорним
путем, односно уношењем у уговор између доминантног испоручиоца и
купца одредбе којом се потоњи обавезује да ће искључиво или највећим
делом куповати од доминантног предузећа, уз помоћ такозваних попуста
верности, са такозваном „енглеском клаузулом”, приоритетним испорукама
у време несташица, као и на друге начине.
Ипак, без обзира што ови уговори могу представљати опасност по
конкурентски процес, не могу се окарактерисати као злоупотреба per se,
без претходног теоријско-практичног проверавања. У том погледу, Комисија ће морати да спроведе детаљну анализу у сваком појединачном случају,
како би извршила адекватну процену допуштености ових уговора. Такође,
аргумент против аутоматске забране уговора о ексклузивном пословању
са ослонцем на злоупотребу доминантног положаја налази се у чињеници да ови уговори могу бити оправдани с обзиром на њихове ефекте на
тржишту у сваком појединачном случају. У том случају, Комисија мора да
испита да ли они наносе штету интересима потрошача. Уколико би одговор на ово питање био позитиван, уговори би били забрањени у складу са
чл. 102. УФЕУ, и обрнуто. Објективно оправдање би могло бити могуће у
ситуацијама у којима би антиконкурентски ефекти датог уговора о ексклузивном снабдевању били сведени на минимум нужан за постизање одређених економских предности, као што су сигурност снабдевања, ниже цене
и слично.
Све у свему, уговори о ексклузивној трговини могу бити веома опасни
по конкурентски процес, али не могу се занемарити ни њихови позитивни,
проконкурентски ефекти. Они се манифестују кроз обезбеђење сигурности
за купце, повећање квалитета производа, ниже цене, као и друге повољности по купце. Занемаривање позитивних страна уговора о ексклузивној
трговини демотивисало би предузећа (не само она у доминантном положају) да се активније укључе у борбу за што већи удео на тржишту. Стога, институције Уније морају веома пажљиво одмерити да ли предметни уговор
спада у легитимно пословно понашање на тржишту, или, пак, излази из
тих оквира, потпадајући тако под чл. 102. УФЕУ.
На крају, искуства Комисије и пракса Суда биће од велике користи и
за Комисију за заштиту конкуренције Републике Србије, нарочито с обзиром на чињеницу да, према подацима аутора, у досадашњој пракси није
било случајева у којима се одлучивало о усклађености ових уговора са домаћим легислативним оквиром.
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Summary
Abuse of a dominant position is prohibited by Article 102 of the Treaty on the
Functioning of the EU. One form of abuse of dominant position is the exclusive dealing
contracts. Practice has shown that an undertaking which is in a dominant position on the
market, and ties purchasers by an obligation or promise on their part to obtain all or most
of its supplies exclusively from the said company, abuses its dominant position. However,
these contracts are not inadmissible per se. The argument against the automatic ban on exclusive contracts business lies in the fact that these contracts can be objectively justified in
view of their effects on the market in each case. Objective justification might be possible
in situations where the anti-competitive effects of the exclusive dealing contracts were reduced to the minimum necessary to achieve certain economic advantages, such as security
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TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI UVIĐAJA1*
1. UVOD
U odnosu na druga krivična dela krvni i seksualni delikti su specifični
kako prema načinu izvršenja i objektu izvršenja tako i prema tragovima nađenim na licu mesta. Zbog toga je kriminalističko-tehnička i sudsko-medicinska
obrada ovih delikata od izuzetnog značaja za njihovo razjašnjenje i kvalifikovanje. To se prevashodno odnosi na ubistvo kao krivično delo koje najviše uznemiruje javnost i čije rasvetljavanje ili nerasvetljavanje predstavlja u neku ruku
merilo vrednosti istražne, posebno kriminalističke službe. Kako kod krivičnog
dela ubistva tako i kod teških telesnih povreda kvalifikovanih smrću, teških slučajeva razbojništava, silovanja, teških dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i drugih „težih” krivičnih dela jedino timski rad može obezbediti pouzdane
krivičnopravne i medicinske činjenice. To zahteva usku i permanentnu saradnju
nadležnih organa ministarstva unutrašnjih poslova i pravosudnih organa sa veštacima raznih profila (sudske medicine, balistike, trasologije, biologije itd.).
Ta saradnja mora započeti još na uviđaju jer ono što se propusti na uviđaju kasnije se teško može nadoknaditi.
Formulacija u čl. 112. st. 2. u ZKP-u da se „na uviđaj može pozvati i veštak” nije najsrećnije odabrana jer to u praksi znači najčešće „ne mora se pozvati” a to je kod navedenih krivičnih dela, pre svega krvnih i seksualnih delikata,
od ogromne važnosti. Trebalo bi odgovoriti i na pitanje kako uviđaj izgleda sa
teoretskog aspekta a kako izgleda u praksi i ko šta prilikom uviđaja radi.
*

Rad primljen: 8. 1. 2014. godine.
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Što se tiče internog odnosa javnog tužioca i istražnog sudije, s jedne strane, i pripadnika policije, s druge strane, veoma se često uočavaju otvoreni sukobi i tendencije da jedni drugima prigovaraju nesposobnost i neiskustvo kao i
razna sukobljavanja i uzajamna optuživanja za profesionalne neuspehe – počev
od obezbeđenja lica mesta, preko delimičnog ili potpunog uništavanja tragova
na samom licu mesta, pa do nerazjašnjavanja izvršenog krivičnog dela ili saobraćajnog zadesa.
Možda je i to jedan od uzroka relativno malo otkrivenih krivičnih dela, a
možda je to neizbežna posledica celokupnog stanja u policiji, pravosuđu i uopšte u državi. Da bi se napred navedeni nesporazuni prevazišli i da bi se određeni odnosi doveli na nivo razumnog treba mnogo razumevanja i uzajamne
saradnje između policije, pravosudnih organa i građanstva, koje je u ove institucije izgubilo veru, a sve u cilju razjašnjavanja krivičnih dela i privođenja
osumnjičenih lica za izvršenje tih dela pravdi.
Prvi stepenik ka tom cilju je uviđaj i od toga kako je urađen zavisi konačan rezultat krivičnog postupka. Valjalo bi dati i odgovor na pitanje zašto
uviđaji u teoriji i praksi izgledaju toliko različito i šta je sa primenom metode
DNK analize u cilju pronalaženja inkriminisanih lica i utvrđivanju identiteta
žrtava kada to nije moguće učiniti primenom neke druge metode.

2. POJAM UVIĐAJA
Da bi se mogli pravilno sagledati svi aspekti uviđaja treba, najpre, objasniti pojam i značenje termina uviđaj. Uviđaj je radnja dokazivanja koja se
sastoji od neposrednog opažanja promena na licu mesta krivičnog događaja koje preduzima ovlašćeni organ tj. uviđaj je sistem intelektualnih, realnih i
instrumentalnih delatnosti koje se primenjuju na osnovu odredbi Zakonika o
krivičnom postupku uz primenu kriminalističko-tehničkih i taktičkih metoda i
sredstava koji su usmereni na pronalaženje, obezbeđivanje od uništenja i fiksiranje kriminalističkih i pravno relevantnih materijalnih informacija (predmeta,
tragova krivičnog dela, situacije nastale krivičnim događajem) za potrebe eventualnog krivičnog postupka.1
Zakonodavac je regulisao uviđaj čl. 110. Zakonika o krivičnom postupku
u kome je navedeno da uviđaj preduzima sud kada je za utvrđivanje ili razjašnjenje kakve važne činjenice u postupku potrebno neposredno opažanje. Takođe, u Zakoniku o krivičnom postupku, čl. 112, propisano je da organ koji
obavlja uviđaj može zatražiti pomoć stručnog lica kriminalističko-tehničke, sa1

Branislav Simonović, Kriminalistika, Kragujevac, 2004, 287.

384

obraćajne ili druge struke, koji će po potrebi preduzeti i pronalaženje, obezbeđenje ili opisivanje tragova, izvršiti potrebna merenja i snimanja, sačiniti skice
ili prikupiti druge podatke. Na uviđaj se može pozvati i veštak ako bi njegovo
prisustvo bilo od koristi za davanje nalaza i mišljenja.
Na osnovu svega navedenog može se konstatovati da se uviđaj sastoji od
sledećih bitnih elemenata:
−−uviđaj je sistem kriminalističko-taktičkih i tehničkih radnji koje se preduzimaju na licu mesta u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku i pravilima kriminalistike;
−−uviđajem se ostvaruje neposredno čulno opažanje na licu mesta krivičnog
događaja (makrotragovi), položaj predmeta krivičnog dela kao i celokupna situacija na licu mesta, a neposrednost opažanja rukovodioca uviđaja
ostvaruje se i primenom savremenih metoda i sredstava kriminalističke
tehnike uz angažovanje specijalista različitih profila kao što su kriminalistički tehničar i pojedine vrste specijalista čiji je zadatak da otkrivene
makrotragove i latentne tragove učine očiglednim rukovodiocu uviđaja a
to je, po pravilu, istražni sudija;
−−pronalaženje i uzučavanje materijalnih objekata i tragova kao i razjašnjenje
krivičnog događaja ostvaruje se intelektualnom delatnošću uz pomoć planiranja i proveravanja kriminalističkih verzija i misaone rekonstrukcije
krivičnog događaja;
−−uviđajem se fiksira celokupna situacija na licu mesta u njegovom nepromenjenom i originalnom obliku radi razjašnjenja strukture krivičnog događaja i obezbeđenja materijalnih dokaza.
Pogrešna je praksa da se uviđaj vrši samo u određenim slučajevima u zavisnosti od vrste ili težine krivičnog dela. Uviđaj treba izvršiti uvek kada postoji i najmanja mogućnost da će se njegovim obavljanjem pronaći materijalne
promene nastale izvršenjem krivičnog dela. Kod nekih krivičnih dela uviđaj se
obavezno vrši (ubistvo i slično), mada nigde izričito nije predviđen uviđaj kao
obavezan. U toku glavnog pretresa retko se vrši uviđaj čak i kada je u pitanju
ubistvo. Uviđaj daje solidne rezultate kada se izvrši brzo i bez odlaganja a mesto uviđaja se dobro zaštiti. Nije u skladu sa zakonom praksa da se na osnovu prethodnog dogovora izmedju suda, javnog tužilaštva i organa unutrašnjih
poslova unapred odrede krivična dela o kojima će organ unutrašnjih poslova
obaveštavati istražnog sudiju radi vršenja uviđaja, a da se kod ostalih krivičnih dela istražni sudija uopšte ne obaveštava o događaju već uviđaj sprovodi
organ unutrašnjih poslova. Organi unutrašnjih poslova su dužni da u svakom
slučaju kada postoji verovatnoća da će biti potrebno izvršiti uviđaj kao istražnu
radnju obaveste o događaju istražnog sudiju, a istražni sudija, ako smatra da
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ta verovatnoća postoji, dužan je da izađe na lice mesta i da po potrebi izvrši
uviđaj. Tek ako istražni sudija nije u mogućnosti da izvrši uviđaj, a slučaj je
hitan (opasnost od gubitka tragova, potreba oslobođenja saobraćaja itd.), organi
unutrašnjih poslova će sami izvršiti ovu istražnu radnju. Kada u takvim hitnim
slučajevima ne postoji mogućnost da istražni sudija bude odmah obavešten, organi unutrašnjih poslova će pristupiti vršenju uviđaja pre nego što je istražni
sudija obavešten a istražnog sudiju će obavestiti čim to bude moguće. Ukoliko
istražni sudija stigne naknadno na lice mesta, a pripadnici organa unutrašnjih
poslova su morali započeti sa vršenjem uviđaja zbog opasnosti od odlaganja,
dalje rukovođenje uviđajem treba da preuzme istražni sudija ukoliko uviđaj već
nije pri kraju. Ako istražni sudija stigne kada je uviđaj stvarno već završen, on
će, pošto se upozna sa onim što je već učinjeno, odlučiti da li je uviđaj potrebno dopuniti ili ponoviti.
Uviđaj treba, bez obzira da li tu istražnu radnju sprovodi istražni sudija ili
pripadnici organa unutrašnjih poslova, uraditi sa što je moguće većom dozom
profesionalizma, jer od toga zavisi rezultat celokupnog krivičnog postupka.

3. TEORijSKE OSNOVE UVIĐAJA
Da bi se potpuno pravilno sagledala odstupanja između teorijskih postavki
i praktične realizacije uviđaja treba najpre objasniti kako izgledaju teorijski
faktori uviđaja pa zatim to uporediti sa praktičnom realizacijom i činjeničnim
stanjem stvari:
1. Uviđaj je jedinstvena procesno-kriminalistička radnja čiju formu i uslove
preduzimanja predviđa Zakonik o krivičnom postupku a sadržinu (mnogobrojne kriminalističko-tehničke, taktičke metode i sredstva i organizaciju uviđajne službe) razrađuje kriminalistika.2
2. Neposredno čulno opažanje je bitna ali ne jedina aktivnost koja se preduzima
pri uviđaju jer:
−− uviđaj se ne iscrpljuje samo u „čulnom opažanju” kao pasivnom posmatranju,
−− uviđajni organ preduzima na licu mesta krivičnog događaja čitav niz
različitih kriminalističko-tehničkih radnji,
−− treba takođe istaći da klasična definicija uviđaja ne pokriva mikrotragove jer u odnosu na mikrotragove ne postoji čulno opažanje.3
2
3

Branislav Simonović, nav. delo, 289.
Isto, 289–290.

386

3. Planiranje i proveravanje kriminalističkih verzija prilikom obavljanja uviđaja predstavljaju misaonu obradu lica mesta. Značaj planiranja i proveravanja kriminalističkih verzija prilikom obavljanja uviđaja ogleda se u
sledećem:
−− planiranje verzija omogućava objektivnost, svestranost i ciljnu usmerenost prilikom vršenja uviđaja,
−− planiranje verzija prilikom uviđaja omogućava otkrivanje novih činjenica ili okolnosti.
U kriminalistici se ističe da verovatni modeli (verzije) imaju u osnovi tri
funkcije koje omogućavaju:
a) sistematizovanje postojećih informacija,
b) pronalaženje informacija koje nedostaju i
c) selekciju informacija u smislu razlučivanja bitnih od nebitnih.
U principu, uviđaj se ne sme završiti dok se na licu mesta ne provere sve
moguće verzije.4
1. Heuristički, rekonstrukcioni i organizacioni aspekti uviđaja:
−− heuristički aspekt uviđaja ogleda se u tome da se obavljanjem ove radnje pronalaze ranije nepoznate činjenice o krivičnom događaju;
−− rekonstrukcioni aspekt uviđaja ogleda se u tome da se uviđajem formira informacioni model krivičnog događaja koji se istražuje;
−− organizacioni aspekt uviđaja ogleda se na generalnom planu u formiranju efikasne uviđajne službe a na posebnom planu u sposobnosti rukovodioca uviđaja da organizuje sopstvenu i delatnost drugih učesnika u
uviđaju, eliminiše štetna dejstva drugih lica i objektivne okolnosti koje
otežavaju uspešno sprovođenje radnje.5
2. Uviđaj i glavna tj. zlatna pitanja kriminalistike nalaze se u nerazdvojnom
odnosu. Uviđajem se dobijaju odgovori za razjašnjenje svih devet glavnih tzv. „zlatnih pitanja kriminalistike”. U okviru nalaženja odgovora na
„zlatna pitanja kriminalistike” objektivni karakter uviđaja omogućava i
proveravanje rezultata svih drugih istražnih radnji, a pre svega personalnih izvora informacija.6
Izloženi teorijski faktori uviđaja predstavljaju smernice koje treba svaki vršilac uviđaja da ima u vidu kada pristupa vršenju ove kompleksne radnje, ali na
žalost vršenje uviđaja u praksi znatno odstupa od predstavljenih pravila.
Branislav Simonović, nav. delo, 291–292.
Isto, 293.
6
Isto, 293.
4
5
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4. OBEZBEĐENJE LICA MESTA
Obezbeđenje lica mesta je operativno-taktička radnja prvog zahvata koju
preduzimaju pripadnici motorizovane policije i to najčešće iz motorizovane
policijske patrole koji nakon prijema obaveštenja o izvršenom krivičnom delu
odmah dolaze na mesto krivičnog događaja. Obezbeđenje lica mesta prethodi uviđaju i sastoji se od preduzimanja niza radnji koje imaju za cilj pružanje
prve pomoći, sprečavanje promena na licu mesta i očuvanje tragova i predmeta krivičnog dela do dolaska ekipe za vršenje uviđaja, pronalaženje svedoka i
eventualno organizovanje potrage za učiniocem odnosno učiniocima izvršenog
krivičnog dela.
Osnovni zadaci policijske ekipe prilikom obezbeđivanja lica mesta su:
−−opšti pregled lica mesta bez pomeranja stvari i određivanje prostora koji on
obuhvata;
−−pružanje prve pomoći povređenim osobama;
−−otklanjanje neposredne opasnosti od požara ili eksplozije tako što će se, na
primer, isključiti struja, zaustaviti ispuštanje gasa itd.;
−−obeležavanje lica mesta vidljivim znacima (pantljikom, kanapom ili nekom
drugom tkaninom – po mogućnosti fluorescentnom radi uočljivosti);
−−blokiranje zatečene situacije na licu mesta i obezbeđenje tragova predmeta i
svih relevantnih okolnosti krivičnog događaja od promena ili pomeranja a
pri tom treba razlikovati blokadu zatvorenog prostora od blokade otvorenog prostora;
−−preduzimanje mera za zaštitu lica mesta i tragova od uništenja;
−−sačinjavanje službene beleške, skice i po mogućnosti fotografisanje svih promena koje su nastale na licu mesta od momenta izvršenja krivičnog dela
do dolaska ekipe za vršenje uviđaja;
−−preduzimanje potrage za izvršiocem odnosno izvršiocima ukoliko postoje indicije koje ukazuju na pravac bekstva ili njegov odnosno njihov identitet;
−−pronalaženje i međusobno razdvajanje građana koji mogu da pruže značajne
informacije o krivičnom delu kako ne bi pre dolaska istražnog sudije i saslušanja razmenjivali informacije i uticali jedni na druge.
Pripadnici organa unutrašnjih poslova koji obezbeđuju lice mesta treba
uvek da budu spremni za svaku eventualnost, ali treba i uvek da računaju kako
na tehničku podršku svojih kolega tako i na saradnju građanstva kako bi svoj
posao uradili na najbolji mogući način.
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5. PRONALAŽENJE I FIKSIRANJE TRAGOVA
IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA
Kada je u pitanju rad kriminalističke tehnike na uviđaju (jer je epicentar pronalaženja tragova vezan za kriminalističkog tehničara i istražnog sudiju)
uviđaj se uvek sastoji od nekoliko faza. Međutim, kada je u pitanju rad kriminalističke tehnike za nju je posebno značajna statička i dinamička faza u kojoj se vrši neposredno opažanje, pronalaženje, tumačenje i izbor onih tragova
koji su od značaja, koji su relevantni za rasvetljavanje krivičnog dela i na kraju
fiksiranje tih tragova. Treba najpre da se napravi određena dokumentacija tj.
mora da se sačini skica lica mesta, da se izvrše neophodna merenja, a ako je
u pitanju saobraćajna nezgoda da se sačini situacioni plan odnosno preciznija
skica jer kod saobraćajnih nezgoda taj situacioni plan ima presudan značaj. U
vezi sa ovim obavezno treba spomenuti rad istražnog sudije. Istražni sudija je
jedini koji vrši uviđaj i on je taj koji potpisuje zapisnik. Drugi procesni subjekti
su samo njegovi pomoćnici i to zakonski sasvim neodgovorni pomoćnici „jer
istražni sudija odgovara za sve što se desi i uradi na uviđaju, bez obzira da li je
to kriminalistički tehničar ili takozvano stručno lice, bez obzira da li je prisutan
veštak ili nije prisutan, bez obzira na sve druge učesnike u procesu uviđaja koji
nemaju zakonski status – oni samo pomažu istražnom sudiji”7.
Kao što je rečeno, za kriminalističkog tehničara su posebno interesantna
statička i dinamička faza uviđaja. To su faze koje se u policiji nazivaju kriminalističko-tehničkom obradom lica mesta. To je, u stvari, esencijalni posao kriminalističkog tehničara koji se mora obavljati pod nadzorom istražnog sudije. Na
uviđaju se pored istražnog sudije i kriminalističkog tehničara uvek pojavljuje
i kriminalističko-operativni radnik. On je taj koji će u okviru policije biti zadužen za taj predmet. Kriminalističko-operativni radnik sprovodi policijski tj.
operativni deo pretkrivičnog postupka koji policija neformalno sprovodi u cilju
pronalaženja izvršioca odnosno izvršilaca krivičnog dela i obezbeđenja materijalnih dokaza o izvršenju krivičnog dela.
Dešava se često da se kriminalistički tehničar upućuje prvi na lice mesta
da mu neko ne bi poništio tragove i on u obavezi koju mora da izvrši (u obavezi
da pronađe tragove, da ih obeleži, da ih procesuira, da ih snimi, da ih ucrta u
skicu i na kraju da ih fiksira) i u strahu od eventualnih propusta neretko predlaže da istražni sudija ne ulazi prvi već da pusti njega jer je on stručno lice
a istražni sudija ne raspolaže sa dovoljno znanja pa će mu izgaziti ili pokvariti tragove. Kriminalistički tehničar je, u takvim slučajevima, na žalost done7
Miroslav Busarčević, „Pronalaženje i fiksiranje tragova na licu mesta izvršenja krivičnog
dela i mogućnost njihovog veštačenja”, Savetovanje „Naučno-metodološki pristup u pojedinim
sudskim veštačenjima”, Palić, april 2004, 8.
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kle u pravu jer veliki broj istražnih sudija nije nikada ili je vrlo malo izučavao
oblast kriminalistike. Za propustima ovog tipa dolaze i sledeći propusti. Naime,
kriminalistički tehničar se dovodi na lice mesta i upućuje u posao bez ikakvih
ili vrlo oskudnih prethodnih informacija, tako da se neretko stvara nezgodna i
neprijatna situacija na uviđaju. Ne može kriminalistički tehničar da radi svoj
posao ako nema prethodno potpune informacije jer njegov posao i usmerenje u
njegovom poslu zavise, pre svega, od prethodnih saznanja.
Po logici stvari, sledi pitanje zašto rad kriminalističkog tehničara zavisi
od prethodnih saznanja? Odgovor je jednostavan i glasi da se ne mogu tražiti
tragovi ukoliko ne postoji orijentacija gde su. Zašto jedan tehničar na uviđaju
neke detalje ne vidi a na neke obrati pažnju? Zbog čega? Šta je to što ga uopšte
vodi ka pronalasku tragova? Kako se zapravo ti tragovi uopšte nalaze? Koji
su instrumenti koji u datom trenutku pomažu da se tragovi nađu? Instrument
koji se tada koristi je misaonog karaktera, a reč je o verzijama. Ne mogu oči da
vide ono što u mislima ne postoji.8 Dakle, ukoliko kriminalistički tehničar ne
može da sklopi verziju događaja njegov rad će biti konfuzan, neusmeren i pronalaziće tragove koji ne moraju biti relevantni i neće imati potrebno usmerenje
u istrazi. Uviđaj je polazna faza i on treba da nam dâ osnovne podatke i da
nam bude putokaz – kuda dalje sa istragom? Zbog toga uloga kriminalističkog
tehničara u pronalaženju tragova predstavlja esencijalnu ulogu na uviđaju zbog
čega ga treba prethodno snabdeti sa što više informacija kako bi njegov rad bio
što uspešniji.
Tragovi kao materijalni dokazi mogu da se razvrstaju:
1. po ulozi:
a) na tragove koji će nam neposredno pomoći u identifikaciji lica ili stvari
i oni se nazivaju identifikacioni tragovi (tu spadaju pored ostalih i biološki tragovi);
b) tragovi koji sužavaju krug sumnjivih lica ili stvari – tragovi koji imaju
u sebi opšta obeležja grupa i
c) situacioni tragovi koji nam omogućavaju da rasvetlimo određene okolnosti koje mogu biti izuzetno značajne;
2. po prirodi tragova:
a) postoje tragovi obličja a to mogu biti razni otisci, utisci, reljefne linije
ili brazde;
b) tragovi hemijskih supstanci (hoće li to biti kakav narkotik, droga ili ne,
hoće li to biti eksploziv ili ne, hoće li to biti otrov ili ne itd.);
c) tragovi kao delovi celine a tu je i celi skup bioloških tragova koji se
dele na ljudske i životinjske odnosno biljne tragove. Značaj tih tragova
je postao veliki sa pronalaskom metode za DNK ispitivanja i analize.
8

Miroslav Busarčević, nav. čl., 9.
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Treba objasniti i šta u stvari predstavlja fiksiranje tragova. Fiksiranje tragova nije ništa drugo nego trajno obezbeđenje opštih i identifikacionih karakteristika tragova. Opšte karakteristike su grupne karakteristike koje se uvek
svode na jednu istu stvar. To je osnovni oblik i dimenzija traga. One nam ukazuju pre svega na poreklo traga a potom služe za eliminaciju i suženje kruga
sumnjivih lica ili predmeta. Posle toga se ide na identifikaciju i traži se podudarnost identifikacionih karakteristika. Sporni trag se ne nalazi nikada potpuno
već uvek delimično. On se fiksira na određen način, recimo srazmernom fotografijom. Potom se vrši pokušaj podizanja tog traga lepljivom folijom. Fiksiranje tragova se može izvršiti i izuzimanjem tj. uzimanjem celog traga i to je
najidealnije uzimanje tragova.9 Izuzimanje je prioritetna radnja fiksiranja tragova a ako ona iz nekih razloga nije moguća onda se ide na sledeću kombinaciju
– uzimanje prvo razmerne fotografije pa skidanje materijala za dalju analizu.
Ako je pak trag udubljen u pitanju je tzv. utisak i onda se radi mulažiranje.
Kombinacijom izuzimanja, fotografisanja, mulažiranja i rada sa samolepljivim
folijama završen je proces fiksiranja tragova.

6. IZOLACIJA DNK MATERIJALA IZ BIOLOŠKIH TRAGOVA
I ANALIZA DNK MATERIJALA
Protokoli za izolaciju DNK iz različitih bioloških uzoraka opisani su u
više stručnih knjiga.10 Takođe, postoje i precizno definisani protokoli za umnožavanje sekvenci DNK molekula primenom PCR metode i to za svaku sekvencu ponaosob. Da bi umnožavanje DNK bilo dovoljno specifično i da bi se
izbegla mogućnost kontaminacije uzoraka koji se analiziraju, moraju se preduzeti posebne mere opreza. Jednostavne varijacije u sekvencama DNK molekula i STR ponovci mogu se detektovati u relativno kratkim fragmentima DNK
molekula. Ovi polimorfizmi se najčešće analiziraju testovima zasnovanim na
PCR11 metodi. PCR ili lančana reakcija polimeraze je metoda kojom se iz minimalne količine biološkog materijala može umnožiti veliki broj željenih sekvenci DNK a koje se naknadno lako mogu analizirati i na taj način okarakterisati.
Na osnovu samo jedne kopije nekog gena, teorijski, primenom PCR metode moguće je za relativno kratko vreme dobiti preko milion do milijardu kopija istog.
Da bi se utvrdilo da li uzorak DNK nađen na mestu zločina ili povezan sa nekim
kriminalnim delom potiče od osumnjičene osobe potrebno je da se izvrši poreMiroslav Busarčević, nav. čl., 13.
Između ostalog i u knjizi PCR u kliničkoj dijagnostici koju je prof. dr Stanka Romac sa
saradnicima objavila 1999. godine.
11
PCR – eng. polymerase chain reaction – lančana reakcija polimeraze.
9

10
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đenje genetičkih profila DNK molekula izolovanih iz bioloških tragova nađenih
na mestu zločina ili kod osumnjičenog lica i DNK molekula nespornog uzorka
osumnjičene osobe odnosno oštećene osobe. Jedan biološki uzorak se može koristiti za utvrđivanje genetičkih profila samo ako ispunjava dva osnovna uslova: ako se u uzorku nalazi dovoljna količina DNK molekula potrebna za analizu
ovog materijala i ako su DNK molekuli iz uzorka u dovoljnoj meri očuvani, odnosno da nisu oštećeni u toj meri da se ne mogu koristiti za dalje analize. Ako
se iz biološkog uzorka izoluje dovoljna količina relativno neoštećene DNK, moguće je izvršiti utvrđivanje genetičkog profila bez obzira na stvarnu starost ili
stanje samog biološkog uzorka. Savremene molekularne biološke metode koje
se koriste za izolaciju, prečišćavanje i umnožavanje DNK otvorile su mogućnosti kojima se u cilju utvrđivanja genetičkih profila mogu koristiti i uzorci kao što
su kosti stare nekoliko hiljada godina, stare i sasušene mrlje semene tečnosti ili
krvi, dlake, opušci, fekalni materijali. U svakoj ćeliji jednog organizma nalazi
se identična količina DNK pa se tako u ćelijama korena dlake, krvnim ćelijama ili ćelijama kože čoveka nalazi ista količina DNK. Međutim, svako tkivo i
svaki ćelijski tip imaju svoje specifične odlike, pa se prilikom izolacije DNK
molekula iz različitih tipova ćelija ne dobijaju uvek iste količine DNK materijala. Od količine prisutne DNK zavisi koja će se od metoda za genetičku analizu
pokazati kao najuspešnija. Za uspešnost PCR metode dovoljno je svega nekoliko nanograma DNK – iz tog razloga se analize zasnovane na PCR metodi i
preporučuju kao metoda izbora za analize uzoraka u kriminalističkim i drugim
sudsko-medicinskim istraživanjima. Vrsta biološkog uzorka, njegova veličina
i količina DNK molekula prisutnih u uzorku su osnovni parametri na osnovu
kojih se odlučuje za metodološki, molekularno-biološki pristup DNK tipizaciji. Bez obzira na tip uzorka i njegovu veličinu uvek je neophodno pokušati
izolaciju DNK molekula iz uzoraka na najbolji mogući način. Naime, postoje
precizno definisani protokoli za izolaciju DNK molekula iz malih i oštećenih
uzoraka ili bioloških tragova koji su dugo vremena bili izloženi dejstvu faktora
spoljašnje sredine. Najvažnija osobina koju treba da ima DNK da bi bila pogodna za DNK forenzička istraživanja je da dugi molekuli DNK budu neoštećeni i
neprekinuti. Van ćelije DNK molekuli podležu bilo spontanoj degradaciji bilo
dejstvu različitih enzima poreklom od bakterija ili drugih ćelija prisutnih u uzorku i njegovoj neposrednoj okolini. Proces degradacije DNK molekula zavisi od
sredine u kojoj se ovi molekuli nalaze, preciznije, zavisi od temperature sredine,
procenta kiseonika u vazduhu, prisustva vode ili vlažnosti vazduha, sunčevog
zračenja itd.12 U biološkim uzorcima koji su čuvani u uslovima suvog vazduha,
zaštićeni od dejstva sunčevog zračenja, vlage i velikih temperaturnih promena,
DNK molekuli degraduju veoma sporo. Osobina DNK molekula da u ovakvim
12

DNK molekuli su posebno osetljivi na dejstvo UV zraka.
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uslovima sporo degraduju omogućuje uspešnost analiza DNK uzoraka starih i
više godina ili čak više hiljada godina. Dakle, DNK molekuli mogu održati originalnu strukturu u iznenađujuće lošim i agresivnim uslovima sredine. Kontaminacija, odnosno zagađenje uzoraka različitim mikroorganizmima takođe ne
dovodi do značajnih oštećenja DNK molekula, međutim zbog prisustva bakterijske ili druge DNK u uzorku rezultati PCR metode ili neke druge analize mogu
biti dvosmisleni i nejasni. Naime, u toku reakcije umnožavanja DNK molekula
PCR metodom može doći i do umnožavanja dela bakterijske DNK, što može da
predstavlja značajan problem u forenzičkim istraživanjima. S obzirom da ljudi nasleđuju hromozome u parovima, po jedan od svakog roditelja, DNK jedne
osobe ne može imati više od dva alela za jedan specifičan lokus. Ako jedna osoba nasledi identičan alel od oba roditelja (homozigot) onda će se nakon analize
DNK u uzorku pojaviti dva različita alela.13 To znači da ako se u analiziranom
uzorku DNK nađe tri ili više alela za jedan određen lokus, onda se zaključuje da
je biološkom tragu iz koga je izolovana DNK doprinelo, sa svojim DNK materijalom, više različitih osoba (najmanje dve). Za neke biološke uzorke kao što
su npr. vaginalni bris nakon silovanja, krvne mrlje sa mesta zločina na kome je
povređeno više ljudi i očekuje se da sadrže bar polovinu DNK molekula poreklom od različitih osoba. Ukoliko osobe imaju različiti tip i ukoliko je sadržaj
različitih DNK molekula prisutan u dovoljnoj količini, onda se primenom standardne PCR metode lako identifikuje veći broj alela za isti lokus i veruje se da
takav uzorak zapravo sadrži mešavinu različitih DNK, što je veoma važno za
dalje analize u cilju kriminalističke istrage.14

7. PROBLEMI KOJI SE JAVLJAJU U PRAKSI
PRILIKOM OBEZBEĐIVANJA LICA MESTA, SAMOG UVIĐAJA
I FIKSIRANJA BIOLOŠKIH TRAGOVA
U praksi, obezbeđenje lica mesta neposredno nakon izvršenja krivičnog
dela ili kakve nezgode vrše pripadnici OUP-a15 u čijoj se teritorijalnoj nadležnosti nalazi područje na kome se desio inkriminisani događaj. Nakon toga se
obaveštavaju nadležni javni tužilac i nadležni istražni sudija koji odmah po
prijemu obaveštenja dolaze na lice mesta. U međuvremenu, pripadnici OUP-a
13
Pravilo ne važi samo za polne hromozome. Osobe ženskog pola imaju dva X hromozoma, tako da određeni lokusi mogu biti i heterozigotni. Osobe muškog pola imaju jedan X hromozom nasleđen od majke i jedan Y hromozom nasleđen od oca, tako da poseduju samo po jedan
alel sa X i jedan sa Y hromozomom.
14
Miroslav Busarčević, nav. čl., 14.
15
OUP – Odeljenje unutrašnjih poslova.
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postavljaju određene predmete koji se policijskim žargonom rečeno nazivaju
kupe i koji nose određene brojeve. Početna kupa je nulta i u odnosu na nju se
raspoređuju ostale kupe koje nose redne brojeve od jedan pa nadalje. Područje
na kome je izvršeno krivično delo se blokira kao i određeni prostor oko toga
a koji po nahođenju i trenutnoj proceni određuju pripadnici OUP-a. Osnovni
problem u praksi je nedovoljna obučenost pripadnika OUP-a za takve situacije
koji u velikom broju slučajeva svojom nestručnošću uništavaju brojne tragove,
ne obavljaju odmah informativni razgovor sa okupljenim građanima i ne pozivaju na lice mesta veštaka iz određene oblasti a koji je u datom trenutku najpotrebniji. Kao i obezbeđenje lica mesta, celokupan proces uviđaja predstavlja
drastično odstupanje od navedenih teorijskih postavki. Problema ima onoliko
koliko i životnih situacija za koje su vezani. Čak i kada bi problemi oko obezbeđenja lica mesta bili prevaziđeni na neki način, odmah se javljaju sledeći i
još komplikovaniji. Naime, nakon pripadnika OUP-a na lice mesta dolaze javni
tužilac, istražni sudija koji de facto rukovodi uviđajem, ovlašćeni predstavnik
SUP-a16 i kriminalistički tehničar, kao i zapisničar. Istražni sudija vrši uviđaj
i svoje kompletno zapažanje vezano za lice mesta diktira u zapisnik o uviđaju
koji na kraju uviđaja i potpisuje a javni tužilac sastavlja službenu belešku o
izvršenom uviđaju. Veoma često istražnog sudiju ometaju pripadnici policije ili
sam javni tužilac prigovarajući mu nestručnost – u nekim slučajevima sa punim
pravom. Prilikom jedne saobraćajne nezgode17, kada je jedna ženska osoba –
suvozač zadobila tešku telesnu povredu opasnu po život a kasnije i preminula
a tri lica su zadobila lake telesne povrede, istragu je vodio sudija koji gotovo
čitavog svog radnog veka radi u oblasti parnične materije jer je on jedini tog
dana bio dostupan pripadnicima OUP-a koji su pozvali nekog od sudija da izađe na lice mesta. Po mojoj proceni i na osnovu prethodnog iskustva sa istim
sudijom, on se tada prvi put obreo u krivično-pravnoj materiji i ne verujem da
je ikada do tada bio u kontaktu sa kriminalistikom uopšte. Prilikom samog uviđaja napravio je bitne propuste tako što je dozvolio da se putničko vozilo, koje
je udarilo levom stranom u neosvetljenu tegljenu prikolicu natovarenu drvnom
građom, odveze u dvorište vozača koji je jedan od aktera nesreće i koji je upravljao vozilom pa tek sutradan naredio da se vozilo odveze u dvorište OUP-a
kada se pristupilo tehničkom pregledu putničkog vozila. To je trebalo uraditi
odmah nakon nesreće. Traktor koji je teglio neosvetljenu prikolicu punu drvne
građe i u koju je putničko vozilo udarilo i kojom prilikom je poginula devetnaestogodišnja S. B., istražni sudija nije ni pregledao niti je dao nalog da se vozač
traktora privede, alkotestira i sasluša, već je to odložio za sutradan kada su i
16
17

SUP – Sekretarijat unutrašnjih poslova.
Kri-89/2001, Okružni Sud u Negotinu.

394

sprovedene navedeve radnje. Saobraćajna nezgoda se dogodila oko 17,00 sati.
Pokojna S. B. je kolima hitne pomoći prevezena u Medicinski centar gde je i
preminula par sati kasnije, a ekipa za uviđaj je konačno otpočela sa uviđajem
u 19,15 sati, tj.više od dva sata nakon nesreće kada se stanje na terenu i samom mestu nesreće usled vlažnog kolovoza, kiše i atmosferskih prilika znatno
izmenilo. Ovde je u pitanju faktor neažurnosti pripadnika OUP-a i nestručnosti samog istražnog sudije. Ovakvih primera je nažalost mnogo. Retke su istražne sudije koje imaju dovoljno znanja da uviđaj izvrše kako treba i u skladu sa
svim pravilima kriminalistike jer od toga zavisi, kao što je već pomenuto, ishod
celokupnog krivičnog postupka.
Na području Republike Srbije fiksiranje bioloških tragova i DNK analiza
istih spada u domen gotovo neizvodljivog i neviđenog – naročito u provincijama. Kriminalističko-tehničke službe nemaju potrebne instrumente i opremu za
tako komplikovane procese. Uglavnom raspolažu sa po par personalnih računara zastarele tehnologije i sa vrlo malo starih, dotrajalih i prevaziđenih instrumenata za uzimanje tragova.

8. ZAKLJUČAK
Cilj uviđaja je otkrivanje i prikupljanje dokaza o postojanju krivičnog
dela, okolnosti važnih za kvalifikaciju krivičnog dela, dokaza važnih za pronalaženje učinioca i ustanovljenje njegove krivične odgovornosti, podataka važnih za utvrđivanje postojanja i visine štete, proveravanje drugih dokaza itd.
Da bi uviđaj opravdao svrhu svog postojanja moraju se poštovati pravila o
njegovom izvođenju i mora ga sprovoditi personalno kvalifikovan kadar. Što
se samog kadra za vršenje uviđaja tiče tu je situacija najkritičnija – naročito
kada je u pitanju uzimanje bioloških tragova za potrebe DNK veštačenja. Na
osnovu DNK analize biloških tragova uzetih prilikom vršenja uviđaja mogu se
pouzdano utvrditi sve relevantne činjenice vezane bilo za izvršioca krivičnog
dela bilo za samu žrtvu. Na osnovu analize celokupne situacije dolazi se do zaključka da je primena ovog načina veštačenja radi razjašnjenja krivičnih dela u
našim uslovima gotovo neprimenjiva. Situacija je najalarmantnija u provinciji
gde ne postoje ni kadrovski ni tehnički uslovi za uzimanje bioloških materijala
radi DNK veštačenja. Krivce treba tražiti svuda počev od neažurnosti nadležnih službi do nedostatka specijalističkog obrazovanja u određenim oblastima
i nedostatka sredstava za rad navedenih Službi. Trenutno stanje je alarmantno
i oslikava trenutnu situaciju celokupnog stanja u pravosudno-policijskim organima. Policija okrivljuje tužilaštvo i sud, a sud i tužilaštvo policiju za razne
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propuste i neuspehe. Policiji su potrebni kriminalistički tehničari i sa teorijskim
i sa praktičnim znanjima. U tužilaštvu i krivičnom odeljenju suda primat treba
dati ljudima koji su izučavali oblast krivično-pravne materije i koji je kontinuirano proučavaju.
Ostaje nada da će uviđaj i ostale stručne poslove raditi profesionalci i da
će policija, tužilaštvo i sud dobiti najsavremeniju opremu, ostvariti međusobno
punu saradnju i fleksibilnost a sve u zajedničkom cilju – da učinioci krivičnih
dela budu otkriveni, privedeni pravdi i kažnjeni za svoja dela.
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П Р А В Н И

А Ф О Р И З М И

ПРАВНИ АФОРИЗМИ

Тек када политички богови седну на оптуженичку клупу, постанете
свесни њиховог људског порекла.

Свака нова власт прокламује независно и непристрасно правосуђе.
Уместо да га остави на миру.
Новоименовани функционер узалуд је указивао на своју недовољну стручност. Поверење у њега било је јаче.
У

политичким процесима лавина се креће узбрдо.

Све

остало је

нормално.

Понекад је боље зажмурити на глупост, него се суочити са реакцијом на њу.

Заблуде настају на вишку самопоуздања.
Искуство је опоро. Неискуство шкоди.
Између две крајности, изаберите краћу.
Незнање царује, знање тражи отпремнину.
Време за афоризме смештено је у вакуум између два невремена.
Аутор
Мирослав Здјелар,
адвокат у Новом Саду
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Novom Sadu KLASAN VLADIMIR, rođen 13. 01. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju
od dve godine.
29. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u
Novom Sadu MARKOVIĆ ĐINA, rođena 26. 04. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku
vežbu kod Sikimić Mladena, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju
od dve godine.
30. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u
Novom Sadu JEFIĆ BORJANA, rođena 14. 08. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku
vežbu kod Madić Olivera, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od
dve godine.
31. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u
Novom Sadu BUTULIJA NADA, rođena 30. 09. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku
vežbu kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju
od dve godine.
32. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u
Novom Sadu BUDOŠAN IVANA, rođena 10. 07. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku
vežbu kod Selaković Svetlane, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.
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33. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u
Novom Sadu ZELJKOVIĆ MARINA, rođena 27. 09. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u
trajanju od dve godine.
34. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u
Novom Sadu PETROVIĆ ANA, rođena 10. 05. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku
vežbu kod Stevanić Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju
od dve godine.
35. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u
Novom Sadu MILAŠINOVIĆ DRAGANA, rođena 24. 03. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine,
u trajanju od dve godine.
36. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u
Novom Sadu MIRKOVIĆ TATJANA, rođena 02. 10. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u
trajanju od dve godine.
37. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u
Novom Sadu KARDOV JOSIPA, rođena 26. 11. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku
vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju
od dve godine.
38. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u
Novom Sadu MIRIĆ MILANA, rođena 19. 06. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku
vežbu kod Aleksić Gordane, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju
od dve godine.
39. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u
Novom Sadu DIMITRIJEVIĆ KATARINA, rođena 23. 05. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đukić Milana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u
trajanju od dve godine.
40. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u
Novom Sadu MILOVAC MIHAJLO, rođen 28. 09. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marić Mirka, advokata u Žablju, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve
godine.
41. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u
Novom Sadu HARDI JOAKIM, rođen 10. 09. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku
vežbu kod Papović Radoslava, advokata u Crvenki, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od
dve godine.
42. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine
u Novom Sadu KRAVARUŠIĆ SRĐAN, rođen 11. 02. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stankov Jovana, advokata u Zrenjaninu, dana 27. 06. 2014. godine, u
trajanju od dve godine.
43. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u
Novom Sadu DŽELETOVIĆ STEVAN, rođen 08. 05. 1979. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jovanov Miroslava, advokata u Zrenjaninu, dana 27. 06. 2014. godine, u
trajanju od dve godine.
44. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u
Novom Sadu POPOVIĆ MILICA, rođena 28. 02. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku
vežbu kod Vidaković Gorana, advokata u Pančevu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od
dve godine.
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45. UPISUJE SE u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u
Novom Sadu PAKOVIĆ VUKAŠIN, rođen 24. 10. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihaj Milke, advokata u Vršcu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve
godine.
46. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MOLDOVAN
NEDA, advokat u Pančevu sa danom 30. 06. 2014. godine, na lični zahtev.
−− Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
−− Sivčev Dušan, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske
kancelarije.
47. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MARKOVIĆ M.
NEDELJKO, advokat u Apatinu sa danom 16. 06. 2014. godine, radi penzionisanja.
−− Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
−− Marković Milan, advokat u Apatinu, postavlja se za preuzimatelja advokatske
kancelarije.
48. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ILIJIN ANDRIJA,
advokat u Subotici sa danom 30. 06. 2014. godine, radi penzionisanja.
−− Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
−− Milanković Zoran, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske
kancelarije.
49. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TRAJKOVIĆ BORISLAV, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 30. 08. 2014. godine, na lični zahtev.
−− Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
−− Grabić Maja, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
50. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BUDIŠIN DUŠAN, advokat u Kikindi sa danom 01. 08. 2014. godine, na lični zahtev.
−− Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
−− Lipovan Velimir, advokat u Kikindi, postavlja se za preuzimatelja advokatske
kancelarije.
51. BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ŠKORIĆ ČEDOMIR, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 06. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog
odnosa.
−− Kljajić mr Dejan, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
52. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine
FRAJLIĆ BOJAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 06. 2014. godine.
53. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine
MILOJKOVIĆ MARIJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 06. 2014. godine.
54. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JOVANOVIĆ TAMARA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj
vežbi kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 06. 2014. godine.
55. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine
POPOVIĆ RUŽICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj
vežbi kod Kačar Srete, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 06. 2014. godine.
56. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine
MARKEZ SRĐAN, advokatski pripravnik u Pančevu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi
kod Jarkovački Miletić Ivane, advokata u Pančevu, sa danom 25. 06. 2014. godine.
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57. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine
STOJKOVIĆ ANASTASIA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Đukić Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 06. 2014. godine.
58. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine
DIVLJAK SNEŽANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj
vežbi kod Bogovac Predraga, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 06. 2014. godine.
59. BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine
STOJANOVIĆ TATJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, sa danom 23. 06. 2014. godine.
60. UZIMA SE NA ZNANJE da BRNJICA DRAGANI, advokatu u Novom Sadu,
privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva
radi nege deteta, od 20. 05. 2014. do 19. 05. 2015. godine.
−− Kristijan Jožef, advokat u Temerinu se određuje za privremenog zamenika.
61. UZIMA SE NA ZNANJE da MIŠKOVIĆ MARINI, advokatu u Novom Sadu,
privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva
radi nege deteta, od 12. 06. 2014. do 11. 06. 2015. godine.
−− Đurđević Vladimir, advokat u Novom Sadu se određuje za privremenog zamenika.
62. UZIMA SE NA ZNANJE da MARINKOVIĆ JELENI, advokatu u Novom Sadu,
privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 03. 06. 2014.
godine.
−− Antić Živka, advokat u Novom Sadu se određuje za privremenog zamenika.
63. UZIMA SE NA ZNANJE da ZEČEVIĆ ZORANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 09. 06. 2014.
godine.
−− Rajačić Jelena, advokat u Novom Sadu se određuje za privremenog zamenika.
64. UZIMA SE NA ZNANJE da je MILJUŠ NEMANJI, advokatu u Futogu, privremeno prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, u periodu od 29. 05. do 13.
06. 2014. godine.
−− Spasojević Ivančić Dejana, advokat u Novom Sadu se određuje za privremenog
zamenika.
65. UZIMA SE NA ZNANJE da TRABAK EDITI, advokatu u Bačkoj Palanci, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva
radi nege deteta, od 30. 05. 2014. do 29. 05. 2015. godine.
−− Stajčić Marko, advokat u Bačkoj Palanci se određuje za privremenog zamenika.
66. UZIMA SE NA ZNANJE da GODOŠEV DUŠICI, advokatu u Zrenjaninu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 27. 05. 2014.
godine.
−− Stankov Jovan, advokat u Zrenjaninu se određuje za privremenog zamenika.
67. UZIMA SE NA ZNANJE da JAKŠIĆ TOMISLAVU, advokatu u Paliću, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 01. 06. 2014.
godine.
−− Radičević Vidaković Hadnađ Olga, advokat u Subotici se određuje za privremenog
zamenika.
68. UZIMA SE NA ZNANJE da NOVAKOVIĆ NIKOLI, advokatu u Novom Sadu,
privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 18. 06. 2014.
godine.
−− Aleksić dr Nemanja, advokat u Novom Sadu se određuje za privremenog zamenika.
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69. UZIMA SE NA ZNANJE da KRSTIĆ DRAGANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljanja na funkciju sekretara
Opštinskog veća opštine Pećinci, počev od 10. 06. 2014. godine, dok traje ova funkcija.
−− Aleksić dr Nemanja, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog
zamenika.
70. UZIMA SE NA ZNANJE da je GLAVAŠKI SVETLANA, advokat u Bečeju, nastavila sa radom dana 02. 06. 2014. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo
na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
−− Nešić Radomir, advokat u Bečeju, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.
71. UZIMA SE NA ZNANJE da je Glumac Nataša, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Horovic.
72. UZIMA SE NA ZNANJE da je Đukić Stanka Aleksandar, advokat u Petrovaradinu, promenio lično ime, koje sada glasi Đukić Saša Aleksandar.
73. UZIMA SE NA ZNANJE da je Kulašević Tamara, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Milosavljević.
74. UZIMA SE NA ZNANJE da je LOVAŠ STEFANI, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Kubinjec dr Janka, advokata u
Novom Sadu dana 05. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Vlaović Gorana, advokata u
Novom Sadu, dana 06. 06. 2014. godine.
75. UZIMA SE NA ZNANJE da je PETROVIĆ IGOR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Bašić Dušana, advokata u Novom
Sadu dana 13. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Slavković Nemanje, advokata u
Novom Sadu, dana 16. 06. 2014. godine.
76. UZIMA SE NA ZNANJE da je VLČEK NEMANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom
Sadu dana 09. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u Novom
Sadu, dana 10. 06. 2014. godine.
77. UZIMA SE NA ZNANJE da je PIKULA TAMARA, advokatski pripravnik u
Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u
Novom Sadu dana 09. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u
Novom Sadu, dana 10. 06. 2014. godine.
78. UZIMA SE NA ZNANJE da je ANĐELIĆ NATALIJA, advokatski pripravnik u
Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u
Novom Sadu dana 09. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u
Novom Sadu, dana 10. 06. 2014. godine.
79. UZIMA SE NA ZNANJE da je BABIĆ IVANA, advokatski pripravnik u Novom
Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu dana 09. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu,
dana 10. 06. 2014. godine.
80. UZIMA SE NA ZNANJE da je CARAN MIRČEA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom
Sadu dana 09. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u Novom
Sadu, dana 10. 06. 2014. godine.
81. UZIMA SE NA ZNANJE da je ŽIVKOVIĆ MILICA, advokatski pripravnik u
Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu dana 09. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Mihajlović Mirjane, advokata
u Novom Sadu, dana 10. 06. 2014. godine.
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82. UZIMA SE NA ZNANJE da je STOJANOVIĆ TATJANA, advokatski pripravnik
u Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u
Novom Sadu dana 09. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 10. 06. 2014. godine.
83. UZIMA SE NA ZNANJE da je LAZAREVIĆ SLAĐANA, advokatski pripravnik
u Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u
Novom Sadu dana 09. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 10. 06. 2014. godine.
84. UZIMA SE NA ZNANJE da je VILOTIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu dana 09. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Aleksić dr Nemanje, advokata
u Novom Sadu, dana 10. 06. 2014. godine.
85. UZIMA SE NA ZNANJE da je STANKOV SLAĐANA, advokatski pripravnik u
Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Knežević Snežane, advokata u
Novom Sadu dana 16. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Zečević Nenada, advokata u
Novom Sadu, dana 17. 06. 2014. godine.
86. UZIMA SE NA ZNANJE da je ADAMOVIĆ SMILJANA, advokatski pripravnik u Subotici, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Matić Miroslava, advokata u
Subotici dana 30. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Krstajić Branka, advokata u
Subotici, dana 01. 07. 2014. godine.
87. UZIMA SE NA ZNANJE da se Krstić Dragana, advokat u Novom Sadu razrešava
dužnosti privremenog zamenika advokatske kancelarije Mićić Jelene, advokata u Novom
Sadu, na koju je postavljena rešenjem broj 435/14 od 09. 05. 2014. godine.
−− Aleksić dr Nemanja, advokat u Novom Sadu određuje za privremenog zamenika
advokatske kancelarije Mićić Jelene, advokata u Novom Sadu.
88. UZIMA SE NA ZNANJE da je „Udružena advokatska kancelarija advokata Ivana
Matijevića i Marijane Matijević Marić”, advokata u Novom Sadu, promenila naziv u „Zajednička advokatska kancelarija advokata Ivana Matijevića i Marijane Matijević Marić”, sa
sedištem u Novom Sadu, Radnička 14/3.
89. UZIMA SE NA ZNANJE da je Prvanov Jelena, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Stanić.
90. UZIMA SE NA ZNANJE da je BRNJICA DRAGANA, advokat u Novom Sadu,
preselila sedište kancelarije u Temerin, Novosadska 308, počev od 01. 07. 2014. godine.
91. UZIMA SE NA ZNANJE da je JASIKA RAJKA, advokat u Inđiji, preselila sedište kancelarije u Staru Pazovu, Hvjezdoslavova 6, počev od 01. 07. 2014. godine.
92. UZIMA SE NA ZNANJE da je JASIKA mr NIKOLA, advokat u Inđiji, preselio
sedište kancelarije u Staru Pazovu, Hvjezdoslavova 6, počev od 01. 07. 2014. godine.
93. UZIMA SE NA ZNANJE da je DEVRNJA MIRKO, advokat u Rumi, preselio
svoju advokatsku kancelariju na adresu JNA 135, počev od 02. 06. 2014. godine.
94. UZIMA SE NA ZNANJE da je STANKOV MILAN, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Jevrejska 3A, počev od 03. 06. 2014. godine.
95. UZIMA SE NA ZNANJE da je RANKOV KONSTANTIN, advokat u Zrenjaninu,
preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Petra Prvog 3, prizemlje, počev od
12. 06. 2014. godine.
96. UZIMA SE NA ZNANJE da je PUDAR VLADIMIR, advokat u Novom Sadu,
preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 10a/2, počev od 01. 06.
2014. godine.
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97. UZIMA SE NA ZNANJE da je POPOV GORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 10a/2, počev od 02. 06. 2014.
godine.
98. UZIMA SE NA ZNANJE da je STOJKOV JOVANA, advokat u Novom Sadu,
preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 4/III, stan 6, počev od 02. 06.
2014. godine.
99. UZIMA SE NA ZNANJE da je VUKOVIĆ TIJANA, advokat u Novom Sadu,
preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 48, počev od 20. 06. 2014.
godine.
100. UZIMA SE NA ZNANJE da je PETROVIĆ BOGDAN, advokat u Novom Sadu,
preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Zmaj Jovina 26, počev od 23. 06. 2014.
godine.
Upravni odbor
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Уређивачки одбор Гласника моли сараднике да текстове за објављивање достављају уз уважавање следећих сугестија:
– примерак рада доставити одштампан и потписан;
– по могућности, доставити рад и електронском поштом (panonija@eunet.rs) или
на дискети;
– фусноте писати у дну одговарајуће странице;
– у библиографским подацима за књиге уз уобичајене податке обавезно навести
и издавача;
– уз чланке доставити резиме и кључне речи;
– пожељно је доставити и превод резимеа на енглески, немачки или француски
језик.

ГЛАСНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ
Излази 12 пута годишње
у месечним свескама.
Оснивач, власник и издавач: Адвокатска комора Војводине.
Годишња претплата: за земљу 10.000,00 дин.,
за иностранство 110 евра.
(Tекући рачун број 340-1482-43 са назнаком „за Гласник”)
Овај број је закључен 13. јула 2014. године.
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